
1 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 

ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ:  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

 

 

 ΕΛΕΝΗ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

  

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1.Σπυριδάκης Μάνος, Καθηγητής Τµήµατος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Επιβλέπων.  

2. Τσακίρη ∆έσποινα, Καθηγήτρια Τµήµατος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Μέλος.   

3.Φερώνας Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Μέλος.   

                                     

                                        ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ  2020 



2 

 

 

 

 

Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής από το Τµήµα Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου δεν υποδηλώνει αποδοχή 

των απόψεων της συγγραφέως (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  

201, παρ. 2 του Ν. 5343/1932). 

 

 

  



3 

 

Περιεχόμενα 
Α ΜΕΡΟΣ ..................................................................................................................... 14 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ............................................................................................................... 14 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................... 14 

1. Η σημασία της μελέτης των μεταναστών δεύτερης γενιάς. .................................. 14 

α. Ο όρος δεύτερη γενιά ως ταξινομητική κατηγορία. ...................................... 20 

β. Ερευνητικός Σκοπός της Μελέτης. ................................................................. 22 

Η Κοινωνική Αναπαραγωγή των Μεταναστών Δεύτερης Γενιάς. ...................... 22 

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση .................................................................................. 30 

3. Διάρθρωση της Έρευνας. ....................................................................................... 40 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ............................................................................................................... 44 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................. 44 

1.Εισαγωγή. ................................................................................................................ 44 

2. Η Ταυτότητα ως Αναλυτική Κατηγορία .................................................................. 47 

α. Ατομικές Ταυτότητες ...................................................................................... 49 

β. Συλλογικότητες και Κατηγοριοποιήσεις ........................................................ 53 

γ. Διαχείριση Εντυπώσεων. ................................................................................ 55 

δ. Θεσμοί. ........................................................................................................... 58 

3.Το Κεφάλαιο ως Αναλυτική Κατηγορία. .................................................................. 62 

α. Οικονομικό Κεφάλαιο .................................................................................... 63 

β. Κοινωνικό Κεφάλαιο. ..................................................................................... 64 

γ. Πολιτισμικό Κεφάλαιο . .................................................................................. 66 

4.Habitus .................................................................................................................... 70 

5.Συμπεράσματα. ....................................................................................................... 76 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. .............................................................................................................. 79 

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ......................................................................................... 79 

1.Γενικό Επιστημολογικό Πλαίσιο. Κεντρική Ερευνητική Υπόθεση. Επιμέρους 

Ερωτήματα. ............................................................................................................................. 79 



4 

 

2.Η Επιλογή της Ποιοτικής Έρευνας. .......................................................................... 82 

3.Η Μεθοδολογία. ...................................................................................................... 85 

α. Συμμετοχική Παρατήρηση. ............................................................................ 86 

β. Οι συνεντεύξεις. ............................................................................................. 91 

1. Το πλήθος, ο χώρος και ο χρόνος των συνεντεύξεων. ................................... 95 

2. Η διαδικασία των συνεντεύξεων.................................................................... 98 

4. Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων. ............................................................... 101 

5.Προβλήματα και Προβληματισμοί κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. .................. 104 

6. Συμπεράσματα. .................................................................................................... 107 

Β ΜΕΡΟΣ ................................................................................................................... 109 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ............................................................................................................. 109 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ........................................... 109 

1.Εισαγωγή ............................................................................................................... 109 

2. Η διγλωσσία στη δεύτερη γενιά Αλβανών μεταναστών: μια 

κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση. .................................................................................... 110 

3.Γλωσσική επιλογή μεταξύ μητρικής και πλειοψηφικής γλώσσας στους μετανάστες 

δεύτερης γενιάς. ................................................................................................................... 115 

4.Γλωσσική διατήρηση και μετατόπιση στους Αλβανούς μετανάστες δεύτερης 

γενιάς. .................................................................................................................................... 118 

5.Γλωσσικό κεφάλαιο - Συμβολική και πρακτική χρήση της γλώσσας .................... 126 

6.Ταυτότητα  και  γλώσσα. ....................................................................................... 130 

7.Συμπεράσματα. ..................................................................................................... 135 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ............................................................................................................. 137 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ................................................................................................... 137 

1.Εισαγωγή ............................................................................................................... 137 

2.Θρησκεία και αλβανικός εθνικισμός: Μια ιδιότυπη σχέση.................................. 139 

3.Μετανάστευση και θρησκευτική ταυτότητα. ....................................................... 142 

4.Στρατηγικές ένταξης της πρώτης γενιάς: όνομα, πίστη, εναλλαγή ταυτότητας .. 149 



5 

 

5. Η θρησκευτική ταυτότητα της δεύτερης γενιάς Αλβανών μεταναστών. ............ 157 

7. Συμπεράσματα ..................................................................................................... 166 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ............................................................................................................. 168 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΜΦΥΛΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ . .................................................. 168 

1.Εισαγωγή ............................................................................................................... 168 

2.Η πατριαρχική δομή της αλβανικής οικογένειας:  μια σύντομη προσέγγιση ...... 170 

3. Η μετανάστευση ως έμφυλο βίωμα. Θεωρητικές Αποσαφηνίσεις. .................... 173 

4.Η πρώτη γενιά Αλβανών μεταναστών και ο επαναπροσδιορισμός των έμφυλων 

ταυτοτήτων. ........................................................................................................................... 179 

5.Δεύτερη γενιά μεταναστών, νέα έμφυλα πρότυπα;............................................. 192 

α. Σχέσεις εξουσίας στην οικογένεια. .............................................................. 193 

β. Γάμος. ........................................................................................................... 199 

γ.Εργασία. ......................................................................................................... 204 

6.Συμπεράσματα. ..................................................................................................... 211 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ............................................................................................................. 213 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΕΣ ΖΩΗΣ :Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ  ΑΠΟ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. .......................................................................................... 213 

1. Εισαγωγή .............................................................................................................. 213 

2. Μετάβαση, οριακά σημεία, ευαλωτότητα. ......................................................... 215 

3.Αναπαραστάσεις Εργασίας/Ανεργίας. .................................................................. 220 

α. Ο Κόσμος της Εργασίας. ............................................................................... 220 

β. Ο κόσμος της ανεργίας. ................................................................................ 226 

4.Στρατηγικές κοινωνικής κινητικότητας και τροχιές ζωής. .................................... 233 

α. Επιλογή επαγγέλματος και ανάληψη ρίσκου. ............................................. 233 

β. Στρατηγικές κινητικότητας σε περίοδο κρίσης. ........................................... 237 

γ. Η αξιολόγηση της ατομικότητας. ................................................................. 247 

5.Συμπεράσματα. ..................................................................................................... 250 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ............................................................................................................ 253 



6 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ...................................... 253 

1.Εισαγωγή. .............................................................................................................. 253 

1.Ταυτότητα και εθνότητα: μια θεωρητική προσέγγιση. ........................................ 254 

3.Αλβανική εθνική ταυτότητα: η σημασία της «αλβανικότητας». .......................... 262 

4.Η εθνική ταυτότητα των μεταναστών της πρώτης γενιάς. ................................... 265 

5.Το βίωμα του εθνοτικά «Άλλου». ......................................................................... 270 

6.Η δεύτερη γενιά. ................................................................................................... 280 

α.Διαγενεακή μεταβίβαση εθνικής ταυτότητας. ............................................. 281 

β.Εθνική Ταυτότητα.......................................................................................... 287 

γ.Ιδιότητα του πολίτη. ...................................................................................... 297 

7.Συμπεράσματα. ..................................................................................................... 302 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ............................................................................... 305 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ...................................................................................................... 313 

 

 

 

  



7 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                               Στη µνήµη της πολυαγαπηµένης µου µητέρας, 

                                                                     Κατερίνας   



8 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

Η παρούσα διατριβή δεν είναι µόνο αποτέλεσµα µιας πολύ µεγάλης προσωπικής 

προσπάθειας, αλλά και της συµπαράστασης και συµβολής  ανθρώπων, που θα ήθελα 

να ευχαριστήσω προσωπικά για την επιστηµονική, ηθική και ανθρώπινη υποστήριξή 

τους και να εκφράσω δηµόσια την ευγνωµοσύνη µου στο πρόσωπό τους.  

Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω µε όλη µου την καρδιά τον επιβλέποντα µου κ. 

Μάνο Σπυριδάκη, καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Από την πρώτη 

κιόλας στιγµή µου έδειξε εµπιστοσύνη και µε καθοδήγησε στις ερευνητικές µου 

αναζητήσεις. Με ειλικρινές ενδιαφέρον, αφιέρωσε πάρα πολλές ώρες από τον 

πολύτιµο χρόνο του από την αρχή έως το τέλος της διατριβής αυτής, δίνοντάς µου 

πάντα τη σωστή κατεύθυνση, βοηθώντας µε να ξεπεράσω κάθε δυσκολία και 

ερευνητικό αδιέξοδο, που µου φαινόταν απροσπέλαστα. Η συνεχής ενθάρρυνσή του 

µου έδωσε κίνητρο όχι µόνο για την ολοκλήρωση της διατριβής µου, αλλά και για µία 

σειρά δηµοσιεύσεων που στάθηκαν καταλυτικές για την επιστηµονική µου 

κατάρτιση. Για όλους αυτούς τους λόγους, για τα περιθώρια ελευθερίας σκέψης που 

µου άφησε, την ψύχραιµη µατιά του, το αµείωτο ενδιαφέρον του, τις καίριες 

παρατηρήσεις του, τη διαρκή συµπαράστασή του, τον αξιόλογο χαρακτήρα του και 

πάνω απ’ όλα την πολύτιµη ανθρώπινη σχέση που χτίσαµε αυτά τα χρόνια, 

αισθάνοµαι πραγµατικά πολύ τυχερή και απόλυτα ευγνώµων. Τον ευχαριστώ 

βαθύτατα για όλα, είναι για εµένα παράδειγµα επιστήµονα και ανθρώπου.   

Ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα υπόλοιπα µέλη της Τριµελούς Επιτροπής 

µου, την κα ∆έσποινα Τσακίρη,  καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου για 

τις πολύ χρήσιµες και εύστοχες παρατηρήσεις της πάνω στην έρευνά µου και τον κ. 

Φερώνα Ανδρέα, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου για τη 

σηµαντική του συµβολή στη διαδικασία ολοκλήρωσης αυτής της διατριβής. Πολλές 

ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στον κ. Τσιµουρή Γιώργο, αναπληρωτή καθηγητή 

του Παντείου Πανεπιστηµίου για τα πολύτιµα σχόλιά του και το χρόνο που µου 

αφιέρωσε. Ευχαριστώ πολύ επίσης τον κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, καθηγητή του 

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου για την κατεύθυνση που µου έδωσε στα πρώτα µου 

βήµατα και την κα Χριστίνα Καρακιουλάφη, επίκουρη καθηγήτρια του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης για την άψογη συνεργασία µας σε δηµοσιεύσεικς, που 

συνέβαλαν σηµαντικά στην περάτωση της διατριβής µου. Ιδιαίτερη µνεία θα ήθελα 
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να απευθύνω στον ∆ρ Μιχάλη Χριστοδούλου, Ε∆ΙΠ του Πανεπιστηµίου Πατρών για 

την εµπιστοσύνη του να µε  συµπεριλάβει σε. αξιόλογες δηµοσιεύσεις του και 

συλλογικούς τόµους Τον θεωρώ φίλο και η αφοσίωσή του στο ερευνητικό του 

αντικείµενο έχει αποτελέσει για εµένα παράδειγµα προς µίµηση.  

Ευχαριστώ επίσης τη ∆ευτεροβάθµια ∆ιεύθυνση ∆υτικής Αττικής για την αµεσότητα 

και διευκόλυνση που µου παρείχαν στη διεξαγωγή της έρευνάς. Πάνω απ΄όλα όµως 

ευχαριστώ βαθύτατα τις µαθήτριες και τους µαθητές, αλλά και τις οικογένειές τους, 

όλους όσοι έλαβαν µέρος σε αυτή την έρευνα, έδειξαν αµέσως απόλυτη εµπιστοσύνη 

στο πρόσωπό µου αφιερώνοντας πολλές ώρες από τον χρόνο τους, απαντώντας µε 

ειλικρίνεια και ενδιαφέρον στις ερωτήσεις µου. Χωρίς την ανταπόκρισή τους, τίποτα 

δεν θα ήταν εφικτό.   

Κλείνοντας, θα ήθελα πάνω απ’ όλα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου, τον 

αγαπηµένο µου σύζυγό Σπύρο που µε υποµένει και µε στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια  

και τα δύο λατρεµένα µας παιδιά Αµαλία και Γιάννη, που γεννήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της εκπόνησης αυτής της διατριβής, ό,τι πιο πολύτιµο στη ζωή µου. Τους 

ευχαριστώ ολόψυχα και τους ζητώ συγνώµη  για τις ώρες που έκλεψα από την 

οικογενειακή µας ζωή διαβάζοντας, ερευνώντας και γράφοντας. Ευχαριστώ την 

αδερφή µου Νάντια, το alter ego και µεγαλύτερο συνοδοιπόρο της ζωής µου, που µε 

παρακίνησε µε ενθουσιασµό για να αρχίσω αυτό το ταξίδι, της είµαι απόλυτα 

ευγνώµων, σε αυτήν και την οικογένεια της το σύζυγό της Μάξιµο και τις 

αγαπηµένες µου ανιψιές Κατερίνα, Ιωάννα και Γκρατσιέλλα για το κουράγιο και την 

αγάπη τους. Τον πατέρα µου Γιάννη Γιαννακόπουλο, το µεγάλο µου στήριγµα, τον 

ακούραστο στυλοβάτη όλων µας, που µας έχει διδάξει κυρίως µε το παράδειγµά του 

να µην το βάζουµε ποτέ κάτω µπροστά σε οποιαδήποτε αντιξοότητα. Τον λατρεύω 

και τον ευχαριστώ για όλα. Τέλος, ευχαριστώ την αείµνηστη µητέρα µου. Κατά τη 

διάρκεια εκπόνησης αυτής της διατριβής βίωσα το τραγικότερο γεγονός της ζωής 

µου, την απώλεια της. Η µητέρα µου αποτελούσε και αποτελεί τον πιο φωτεινό φάρο 

της ζωής µου. Μου έδινε και συνεχίζει να µου δίνει κουράγιο και δύναµη για να 

συνεχίζω όπως αυτή, να κοιτάζω µπροστά µε θάρρος και αποφασιστικότητα. Η 

σκέψη της είναι αυτή που µε καθοδηγεί και ελπίζω ότι µπορεί να είναι περήφανη για 

όσα κατάφερα µέχρι τώρα. Στη µνήµη της αφιερώνω αυτήν την προσπάθεια.  

                                                                                                 Βύρωνας 05/07/2020 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λέξεις - Κλειδιά: μετανάστες δεύτερης γενιάς, κοινωνική αναπαραγωγή, 

πολιτισμικό κεφάλαιο, habitus, δομή, εμπρόθετη δράση.   

 

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στην εµπειρία των µεταναστών δεύτερης γενιάς από την 

Αλβανία και ειδικότερα στον ενεργητικό τρόπο µε τον οποίο διαπραγµατεύονται τους 

υλικούς και µη υλικούς όρους της κοινωνικής τους αναπαραγωγής, κατά την περίοδο 

της ελληνικής δηµοσιονοµικής κρίσης. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, στο ερευνητικό επίκεντρο τέθηκαν τα ίδια τα υποκείµενα 

και η εµπρόθετη δράση τους, ο τρόπος µε τον οποίο επιχειρούν να ελέγξουν τις 

δοµικές διακινδυνεύσεις και να αντιδράσουν απέναντι στην απειλή µιας αυξανόµενης 

τρωτότητας. Έχοντας  επίγνωση των δοµικών περιορισµών που σε µεγάλο βαθµό 

τους επικαθορίζουν, οι πληροφορητές της παρούσας έρευνας δεν παθητικοποιούνται 

αλλά προτάσσουν τη δυνατότητα  επιλογής της διαδροµής του βίου τους και σε αυτή 

την κατεύθυνση προβαίνουν σε συστηµατική δράση, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα 

που η δράση αυτή µπορεί να συνεπιφέρει.  

Αντλώντας κυρίως από  το έργο του Bourdieu, η διατριβή υποστηρίζει  ότι η δοµή δεν 

προσδιορίζει απόλυτα τα υποκείµενα, καθώς αυτά επιλέγουν τις στρατηγικές τους, 

διαθέτοντας µία σχετική πάντα αυτονοµία. Τη σχέση αυτή δοµής και δράσης, 

υπηρετεί το habitus ως µία γεφυροποιός δύναµη και συγκεκριµένα ένα 

µετασχηµατισµένο, cleft habitus, ως αποτέλεσµα της σύγκλισης του οικογενειακού 

φορτίου και του ηγεµονικού αξιακού κώδικα, που ενστερνίζονται  στα πλαίσια της 

σχολικής ζωής.  

Βάσει µιας εµπεριστατωµένης ποιοτικής έρευνας πεδίου, υποστηρίζω ότι οι νεαροί 

µετανάστες δεύτερης γενιάς δεν απορρίπτουν αλλά επιστρατεύουν και αξιοποιούν την 

πολύτιµη τεχνογνωσία ζωής της πρώτης γενιάς, κατασκευάζοντας σταδιακά και 

προσεκτικά µία νέα ταυτότητα και µετασχηµατίζοντας το κοινωνικό και πολιτισµικό 

τους κεφάλαιο. Η νέα ταυτότητα και κεφάλαιο που συγκροτούν, διαµεσολαβεί την 

εµπρόθετη δράση τους απέναντι στις δοµικές διακινδυνεύσεις, δράση που τελικά 

µετουσιώνεται σε µία στροφή προς την ατοµικότητα (και όχι τον ατοµικισµό), σε µία 

επένδυση στον Εαυτό ως δίοδο υπέρβασης των δοµικών εµποδίων.  
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Στην παραπάνω κατεύθυνση, προκρίθηκε η µελέτη της ταυτότητας και του κεφαλαίου 

βάσει πέντε ποιοτικών παραµέτρων που προέκυψαν από το πεδίο: η γλώσσα, η 

θρησκεία, οι έµφυλες αναπαραστάσεις, η εργασία, η εθνική συνείδηση, 

διερευνήθηκαν διεξοδικά αποκαλύπτοντας τον «Εαυτό» των υπό µελέτη 

υποκειµένων,  ερµηνεύοντας τη δράση τους και κατ’ επέκταση τις διαδικασίες 

αναπαραγωγής των συνθηκών της ύπαρξής των µεταναστών δεύτερης γενιάς από την 

Αλβανία. 
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ABSTRACT 

Key words: second generation immigrants, social reproduction, habitus, cultural 

capital, structure, agency.  

This dissertation focuses on the experience of the second generation Albanian 

immigrants in Greece, mainly investigating the material and non material conditions 

of their social reproduction. 

At the very heart of the dissertation lies the relation of agency, structure and 

subjectivity. I therefore study the ways which the subjects use in order to control the 

already existing structural limitations as well as the threat of an increasing 

vulnerability due to the financial crisis. I argue that despite recognizing structural 

obstacles, the informants of this study insist on choosing and constructing their own 

paths and life trajectories regardless of the outcome.  

Reflecting on Bourdieu’s theory, I point out that structure does not determine subjects 

in an absolute way. On the contrary, it is subjects which maintain a certain degree of 

autonomy, forging their own individual strategies. This rather complicated procedure 

is mediated by habitus, a key conceptual tool which attempts to bridge classical 

dichotomies such as structure and agency. In this case, habitus seems dislocated, 

internally divided, resulting to a transformed, cleft habitus. This new habitus that the 

second generation possesses, incorporates past experience and immigrants’ cultural 

capital alongside the hegemonic  capital of the host society which is promoted at 

school.  

Despite distancing from their immigrant self, second generation does not reject family 

capital, at least not as a whole. However, as it appears from qualitative research and 

analysis, the vast majority of the immigrant adolescents is building upon their parents’ 

life experience, gradually constructing a new identity, which alongside their new 

emerging capital is mediating upward social mobility. Towards this end, they don not 

passively accept a predestined life. Nevertheless, they act placing trust upon their 

individuality, investing to their own Self as their only way to overcome structural 

restrictions.  
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 Therefore, in order to shed light on identity and capital, I examine five analytical 

categories as they emerged from the field of research : language, religion, gender, 

labor and national identity are being scrutinized so as to reveal the construction of the 

Self, interpret action and explain the procedure of their social  reproduction. 
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Α ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Η σημασία της μελέτης των μεταναστών δεύτερης γενιάς.  

     Στα πλαίσια της παγκόσµιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, της συνεχούς 

µετακίνησης πληθυσµών, των σύγχρονων µεταναστευτικών πολιτικών, αλλά και των 

διαδικασιών ένταξης, ανακύπτουν διαρκώς νέες προκλήσεις και προβληµατισµοί για 

τις χώρες υποδοχής και τις µετασχηµατιζόµενες κοινωνίες τους. Στο σύγχρονο δυτικό 

κόσµο και τα καπιταλιστικά κράτη, η µετανάστευση αποτελεί φαινόµενο µε σαφείς 

προεκτάσεις στην οικονοµία, την πολιτική ζωή την κοινωνική οργάνωση, τον 

πολιτισµό αλλά και την κοινωνική γεωγραφία, εκτεινόµενη από τη χωρική διάταξη 

των πόλεων ως τη µεταβαλλόµενη φυσιογνωµία της υπαίθρου. Οι µεταναστευτικές 

ροές µε τις σύνθετες επενέργειες τους, πυροδοτούν µια συνεχή διαδικασία 

επαναπροσδιορισµού θέσεων, ρόλων και κύρους. Η  παρουσία µεταναστών στις 

χώρες υποδοχής, διευρύνει τους παράγοντες που συµµετέχουν στη διαµόρφωση και 

αναδιαµόρφωση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής και διαφοροποιεί τα 

κοινωνικά υποκείµενα που έρχονται σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο των 

διαδικασιών ανακατανοµής των υλικών και των µη υλικών πόρων (Βεντούρα, 2011). 

     Στην Ελλάδα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα, η αυξανόµενη ροή 

µεταναστών, παλιννοστούντων και προσφύγων, έθεσε και θέτει διαρκώς επιτακτικά 

και δισεπίλυτα ζητήµατα µεταναστευτικής πολιτικής. Σε πολύ σύντοµο χρονικό 

διάστηµα, το ελληνικό κράτος εξελίχθηκε από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής, 

από ένα σχεδόν πληθυσµιακά και πολιτισµικά οµοιογενές «έθνος-κράτος» σε µια 

«πολυπολιτισµική κοινωνία» (Σταµέλος & Βασιλόπουλος, 2004), που οδήγησε σε 

ανακατατάξεις και µεταβολές και έθεσε υπό διαπραγµάτευση βασικούς όρους της 

κοινωνικής ζωής. Η δυναµική ωστόσο φύση του µεταναστευτικού φαινοµένου δεν 

αφήνει περιθώριο ουσιοκρατικών προσεγγίσεων, αλλά επιβάλλει τη διαρκή 

αναµέτρηση µε την ιστορική συνθήκη και τα κοινωνικά συγκείµενα. Ως εκ τούτου, 

ενώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα οι ροές µεταναστών προς την Ελλάδα είχαν 

σταθεροποιηθεί ποσοτικά και ποιοτικά- προερχόµενες κυρίως από τις πρώην 
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σοβιετικές δηµοκρατίες, σήµερα ο κρίσιµος διάλογος εστιάζει στις συνεχόµενες ροές 

ανθρώπων προς την Ευρώπη διαµέσου των ελληνικών συνόρων. Ο τεράστιος αριθµός 

των εισερχόµενων, ο µη τυπικός χαρακτήρας της διέλευσης τους, αλλά και οι 

δραµατικές συνθήκες εντός των οποίων λαµβάνει χώρα η νέα µετανάστευση, 

συνθέτουν αναµφίβολα το σκηνικό µιας οξείας προσφυγικής κρίσης.1 Ως εκ τούτου, 

σε ερευνητικό επίπεδο, αναδύονται νέα πεδία µελέτης, όπως η τοπικότητα των 

παγκοσµίων δρώµενων και η έννοια της συνοριακότητας, ενώ επανατοποθετούνται τα 

ζητήµατα της ρευστότητας των ορίων µεταξύ µεταναστών και προσφύγων, τα 

εσωτερικά και εξωτερικά όρια των εθνικών κοινωνιών, τα ενσώµατα βιώµατα των 

υποκειµένων της µετανάστευσης.  

     Παρά τις νέες συνθήκες που δηµιουργούνται λόγω της δυναµικής φύσης της 

µετανάστευσης, και πέρα από την πολιτική διαχείριση που εφαρµόζεται κάθε φορά  

ανάλογα µε το ιστορικό συγκείµενο, πάγιο και ουσιαστικό ζήτηµα αποτελεί η 

παρουσία των µεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής, η στάση που διαµορφώνει ο 

γηγενής πληθυσµός αναφορικά µε τη διαχείριση της πολιτισµικής ετερότητας. Στην 

παρούσα συνθήκη βιώνουµε µία έκφανση της µετανάστευσης µε διαφορετικά 

ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά από τις ροές του παρελθόντος. Οι 

µακροπρόθεσµες επενέργειες των σηµερινών µετακινήσεων θα αποτελέσουν σηµείο 

διαλόγου για το µέλλον. Ωστόσο, οι µεταναστευτικές ροές του παρελθόντος στη χώρα 

µας είναι ορατές σήµερα και µπορούν να µας διδάξουν πολλά ως προς την επιλογή 

αποτελεσµατικότερων κατευθύνσεων και την κατάρτιση επιτυχηµένων σχεδιασµών.  

     Σε αυτό το πλαίσιο, η εστίαση της εργασίας µου αφορά, µε την ευρύτερη έννοια, 

στις επενέργειες µιας παλαιότερης µεταναστευτικής ροής προς την Ελλάδα, της  

αλβανικής µετανάστευσης, που ξεκίνησε τη δεκαετία του ενενήντα και κορυφώθηκε 

στην αυγή της νέας χιλιετίας. Το ερευνητικό µου ενδιαφέρον εστιάζει στην παρουσία 

                                                           
1
 Ο όρος πρόσφυγας, σύµφωνα και µε τον Μεταναστευτικό Κώδικα (Ν. 4251/2014) συµπεριλαµβάνει τα 

πρόσωπα, πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς, οι οποίοι συνεπεία γεγονότων και  δικαιολογηµένου φόβου 

διώξεως, βρίσκονται εκτός της χώρας της οποίας έχουν την υπηκοότητα. Κατά την είσοδό τους (παράνοµη 

συνήθως) στη χώρα, τα άτοµα αυτά, υποβάλλουν αίτηµα για χορήγηση ασύλου, ήτοι αναγνώριση διεθνούς 
προστασίας στο πρόσωπό τους.  

Ο όρος µετανάστης (πολιτικός, οικονοµικός κ.λ.π.) εµπερικλείει άτοµα τα οποία, για λόγους διαφορετικούς από 

αυτούς που αναφέρονται στον ορισµό του πρόσφυγα, εγκαταλείπουν οικειοθελώς τη χώρα τους µε σκοπό να 

εγκατασταθούν αλλού, ενώ έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα τους οποτεδήποτε θελήσουν, σε 
αντίθεση µε τους πρόσφυγες, οι οποίοι δεν µπορούν να γυρίσουν στην πατρίδα τους αν δεν αλλάξει η επικρατούσα 

σε αυτή κατάσταση, ώστε να είναι ασφαλείς. 
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της αλβανικής οικογένειας στην ελληνική κοινωνία και ειδικότερα στο βίωµα και τη 

δϊυποκειµενική εµπειρία της δεύτερης γενιάς, δηλαδή των τέκνων των µεταναστών.  

Η µελέτη της διαλεκτικής σχέσης των παιδιών αυτών µε την ελληνική κοινωνία 

µπορεί να είναι διαφωτιστική για ένα εύρος ζητηµάτων, από τις κρατικές παροχές έως 

το ζήτηµα της  ταυτότητας τους  και της εθνικής τους συνείδησης, εκβάλλοντας στη 

σηµαντική πληροφορία του τρόπου, µε τον οποίο διαπραγµατεύονται την κοινωνική 

τους αναπαραγωγή.  

     Ένα σηµαντικό µέρος των µεταναστευτικών σπουδών διεθνώς, ασχολείται µε τη 

λεγόµενη δεύτερη (και τρίτη) γενιά µεταναστών και τη θέση της στις κοινωνίες 

υποδοχής. Γιατί όµως είναι τόσο σηµαντική η µελέτη των απογόνων των 

µεταναστών; Η απάντηση είναι εύλογη τόσο σε επίπεδο οικονοµίας όσο και σε 

επίπεδο κοινωνίας. Από άποψη λειτουργίας των αγορών, η συµβολή των µεταναστών 

και των παιδιών τους στις εθνικές οικονοµίες των χωρών υποδοχής τις προηγούµενες 

δεκαετίες, υπήρξε καταλυτική. Οι µεταναστευτικοί πληθυσµοί θεωρούνται µοχλός 

στρατηγικής οικονοµικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας-ειδικότερα εντός της 

ΕΕ όπου οι περισσότερες χώρες µέλη αντιµετωπίζουν όχι µόνο οικονοµικές αλλά και 

δηµογραφικές προκλήσεις, λόγω της γήρανσης του παραγωγικού εργατικού 

δυναµικού (Μητράκος 2013) και κατ’ επέκταση των προβληµατικών ασφαλιστικών 

συστηµάτων (Μπάγκαβος και Παπαδοπούλου, 2003). Ειδικότερα, στα πλαίσια της 

αρχιτεκτονικής της Ευρώπης 2020, η συστηµατικότερη ένταξη ευπαθών πληθυσµών, 

όπως τα παιδιά των µεταναστών µε την παράλληλη  καταπολέµηση της φτώχειας, της 

ανεργίας και του αποκλεισµού που απειλούν τον συγκεκριµένο πληθυσµό, αποτελούν 

βασική προτεραιότητα (Φερώνας, 2017). Στην ίδια κατεύθυνση, η αµερικάνικη 

βιβλιογραφία υπερθεµατίζει το ρόλο της δεύτερης και τρίτης γενιάς µεταναστών στην 

οικονοµία των ΗΠΑ, προβλέποντας ότι τις επόµενες δεκαετίες, το ένα τρίτο του 

παραγωγικού δυναµικού θα είναι µεταναστευτικής προέλευσης (Vuong and Muray, 

2013). Ως εκ τούτου, η συζήτηση σχετικά µε τη µετάβαση της δεύτερης γενιάς στην 

αγορά εργασίας έχει αποκτήσει ανανεωµένο ενδιαφέρον µε έµφαση στα φαινόµενα 

της σχολικής διαρροής, των υψηλών δεικτών ανεργίας που πλήττει τη δεύτερη γενιά 

και το ενδεχόµενο µιας καθοδικής κινητικότητας των πληθυσµών αυτών (van 

Zendern 2010, Nielsen and al, 2003). Μελέτη του Eurofound αποκαλύπτει ότι τα 

παιδιά των µεταναστών διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο ένταξης στην κατηγορία των 

NEET’s, δηλαδή νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, γεγονός που 

διαπιστώθηκε στην πρόσφατη οικονοµική κρίση και την περιρρέουσα ατµόσφαιρα 
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της γενικευµένης επισφάλειας, που έπληξε κατά κύριο λόγο τον ευρωπαϊκό χώρο 

(Κοτρόγιαννος, Λάβδας, Παπαδάκης, Κυρίδης, 2015; Liebig and Widmaier, 2009). 

     Στη συνάφεια αυτή, η µελέτη των µεταναστών δεύτερης γενιάς είναι κεντρικής  

σηµασίας στη συζήτηση περί κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Οι  διαδικασίες 

ένταξης των µεταναστών οφείλουν να είναι συστηµατικές και συνεχείς, προκειµένου 

να λειτουργούν ως µία ισχυρή κοινωνικοποιητική δύναµη. Στην αντίθετη περίπτωση, 

η διαδικασία ένταξης δεν επιτυγχάνει το στόχο της, αν ο κοινωνικός δεσµός 

χαλαρώσει και διαρραγεί η συνοχή και αλληλεγγύη της κοινωνίας. Και στην 

περίπτωση των µεταναστών, αυτό που ουσιαστικά εξετάζουµε δεν είναι άλλο από 

«την ανασύσταση της σχέσης του ατόµου µε τη κοινωνία υποδοχής και τους όρους 

συµµετοχής του σε αυτήν» (Παπαδοπούλου, 2007:4). Στον αντίποδα της ένταξης και 

της συµµετοχής, η επικινδυνότητα του αποκλεισµού και της περιθωριοποίησης από 

τις δοµές της κοινωνίας βαραίνουν πρωτίστως, τους µηχανισµούς του κράτους 

υποδοχής.  

     Αναµφίβολα, τα ζητήµατα της µετανάστευσης και ιδιαίτερα οι διαδικασίες της 

κοινωνικής ένταξης, δίχασαν και διχάζουν την ελληνική κοινωνία, όπως άλλωστε 

συµβαίνει στις περισσότερες χώρες υποδοχής. Οι µηχανισµοί διαµόρφωσης 

κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης υπακούουν σε πολύπλοκους, σύνθετους και 

συχνά αντιφατικούς κανόνες. Καθώς η µετανάστευση ως φαινόµενο, εκπέµπει το 

κοινωνικό και ιδεολογικό της στίγµα, δηµιουργεί αυτόµατα τις προϋποθέσεις για έναν 

ισχυρό πρόσθετο παράγοντα οµαδοποιήσεων του ελληνικού πληθυσµού (εκτός των 

δοµικών και θεσµικών παραγόντων) υπέρ ή κατά της ένταξης των µεταναστών, 

θέτοντας έτσι όλους εκείνους τους όρους της αναπλαισίωσης της ελληνικής 

κοινωνίας και κατά συνέπεια της ελληνικής εθνικής ταυτότητας (Παπαδοπούλου, 

2007). 

     Αυτή η µετατόπιση-µεταβολή, αξιακή και θεσµική, µέσα από τα πρότυπα ένταξης  

που επιβάλλει η ελληνική κοινωνία για τους µετανάστες της, αλλά και οι ίδιες οι 

µορφές ενσωµάτωσης που εσωτερικεύονται και υιοθετούνται από τους µετανάστες, 

αποτελούν αντικείµενο συνεχούς  διερεύνησης και ασφαλώς ζητούµενο κοινωνικής 

ισορροπίας. Οι διαδικασίες ένταξης  δεν είναι δεδοµένες, άπαξ ορισµένες ή 

γραµµικές, χωρίς  συγκρούσεις, οπισθοδρόµηση και αποτυχία, αλλά ούτε και 

υπακούουν σε συγκεκριµένα πρότυπα, καθώς τα χαρακτηριστικά των 

µεταναστευτικών πληθυσµών δεν είναι οµοιόµορφα. Πολύ περισσότερο όµως, οι  

ετερογενείς µηχανισµοί της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας, που ισχύουν όχι µόνο για 
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τους µετανάστες αλλά και για τους γηγενείς πληθυσµούς, είναι αυτοί που καθιστούν 

την ένταξη τουλάχιστον απρόβλεπτη. Και πραγµατικά, στο δηµόσιο λόγο, άλλοτε 

αναφερόµαστε στην κοινωνική ένταξη, χρησιµοποιώντας τον όρο της ΕΕ, άλλοτε 

στην ενσωµάτωση, εµπνεόµενοι κυρίως από το παράδειγµα της Γαλλίας και κάποιες 

φορές ακόµη και στην αφοµοίωση, δανειζόµενοι τον όρο από τις ΗΠΑ.  

      Σε κάθε περίπτωση, οι  διαδικασίες, ενσωµάτωσης, ένταξης ή αφοµοίωσης, είναι 

συνυφασµένες µε τη συγκεκριµένη πολιτική, που ασκεί το κάθε κράτος και την 

περαιτέρω προσπάθεια διαχείρισης των κρίσεων και των αντιφάσεων που 

προκύπτουν από τη µεταβαλλόµενη οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων και των 

κοινωνικών δικτύων εξαιτίας της µετανάστευσης (Πετράκου και Ξανθάκου, 2003). 

Αναµφίβολα, σηµαίνουσα παράµετρο και δείκτη κοινωνικής συνοχής, αποτελεί η 

πρόσβαση του οικονοµικού µετανάστη και της οικογένειάς του στο τρίπτυχο των 

πρωταρχικών αγαθών που διαπερνούν τη φιλοσοφία του κράτους πρόνοιας: την 

υγεία, την ασφάλιση και την εκπαίδευση (Ψηµµένος και Σκαµνάκης, 2008). Ο 

συνδυασµός των τριών και όχι µονοδιάστατες πολιτικές µπορούν να έχουν τα 

αποτελέσµατα της κοινωνικής συνοχής, που υποτίθεται ότι είναι το ζητούµενο για µια 

κοινωνία αλληλεγγύης. 

     Η πραγµατικότητα ωστόσο διαψεύδει την αποτελεσµατικότητα των κοινωνικών 

αυτών διαδικασιών και των πολιτικών που τις προωθούν καθώς τα εθνικο-ιδεολογικά 

µοντέλα πολιτικής ένταξης των διάφορων κρατών της Ευρώπης αποδείχθηκαν 

αδύναµα στη διαχείριση του µεταναστευτικού. Η ανεργία παραµένει το πιο 

σηµαντικό κοινωνικό  πρόβληµα, που σχετίζεται µε τον κοινωνικό αποκλεισµό σε 

συνδυασµό µε την εισοδηµατική φτώχεια, το αίσθηµα ανασφάλειας, την αδυναµία 

συµµετοχής στα κοινωνικά δρώµενα, το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. (Φερώνας, 

2008). Σε αυτό το πλαίσιο, η  υψηλή εγκληµατικότητα, η λειτουργία παράλληλων 

κοινωνιών πλήρως αποµονωµένων από το επίσηµο κράτος,  οι ευρείας κλίµακας 

ταραχές στα περιθωριακά προάστια των ευρωπαϊκών µεγαλουπόλεων, δυναµιτίζουν 

το ζητούµενο της κοινωνικής συνοχής.  Η εξέγερση των γαλλικών προαστίων 

αποτελεί  κορυφαίο παράδειγµα της κρίσης του εθνοτικού µοντέλου και τη βαθµιαία 

εθνοτικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων (Πανταζόπουλος, 2005), καθώς η 

αυξανόµενη τάση των ατόµων να προσαρµοστούν στις κοινωνίες µέσω των 

κοινοτήτων τους και όχι µέσω µιας ενεργού πολιτειότητας, εδράζεται στο ότι η 

εθνοτική αντίληψη ένταξης δεν λαµβάνει υπ΄όψιν της επιµέρους ιδιαιτερότητες και 

διαφορές και δεν προσφέρει δυνατότητες πραγµατικής αφοµοίωσης µέσω της 
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προσφοράς εργασίας. Ιδιαίτερα στη Γαλλία τα αίτια των εξεγέρσεων αυτών είναι 

µακροϊστορικά, αποτέλεσµα µιας κλιµακούµενης έντασης µεταξύ γηγενών και 

µεταναστών.  Πολλώ δε µάλλον όταν ο κυρίαρχος πολιτικός λόγος αντί να λειτουργεί 

κατασβεστικά συµβάλλει στην κατασκευή «εσωτερικών εχθρών», νοµιµοποιώντας τη 

ρητορική του διχασµού.  

     Εξίσου ανησυχητική είναι η συµµετοχή µεταναστών δεύτερης γενιάς σε δίκτυα 

φονταµενταλιστικών ισλαµικών οργανώσεων µε στόχο να πλήξουν τις κοινωνίες που 

µεγάλωσαν. Το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, το επιχειρησιακό σκέλος 

των τραγικών αυτών επιθέσεων οργανώθηκε και εκτελέστηκε κυρίως από παιδιά 

µεταναστών, που είχαν µεγαλώσει και διαβίωναν σε δυτικές µεγαλουπόλεις, θέτει σε 

έντονη αµφισβήτηση την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών ένταξης του 

παρελθόντος. Κατά τον Horgan (2005), η στροφή σε τροµοκρατικές ενέργειες 

αποτελεί µια διαδικασία «σταδιακής εµπλοκής και κλιµακωτής πολιτικοποίησης 

(2005:95)», ενώ η «κοινωνικοποίηση» διαµέσου τροµοκρατικών οργανώσεων 

θεωρείται παράγοντας κλειδί στην κατανόηση των λόγων που οδηγούν τα παιδιά των 

µεταναστών σε πράξεις βίας (Moghaddam, 2005;Post, 2005; Post et al., 2002).  Σε 

κάθε περίπτωση, η σταδιακή ριζοσπαστικοποίηση των παιδιών αυτών συνδέεται 

άµεσα µε τον αποκλεισµό τους, οικονοµικό και πολιτισµικό.  

     ∆εδοµένης λοιπόν της συνολικής σηµασίας που αποκτά η ερευνητική εστίαση 

γύρω από τη δεύτερη γενιά µεταναστών, επιβάλλεται να θέσουµε στο κέντρο του 

ερευνητικού εγχειρήµατος τον µετανάστη ως δρων υποκείµενο.Και αυτό γιατί η  

διαύγαση των νοηµατοδοτήσεων, των αντιλήψεων, των στάσεων των παιδιών των 

µεταναστών αποτελεί κλειδί στο να κατανοήσουµε το πώς τοποθετούνται στην 

κοινωνία διαφορετικές οµάδες πληθυσµού. Οι µεταναστευτικές πολιτικές οφείλουν 

να ερείδονται στην ακριβή και ολοκληρωµένη κατανόηση της συµπεριφοράς και 

λειτουργίας των υποκειµένων, προς χάριν των οποίων χαράσσονται και υλοποιούνται. 

Στην ίδια κατεύθυνση, οφείλουµε να επιδιώκουµε τον αναστοχασµό των πολιτικών 

και των πρακτικών που ευαγγελίζονται την ένταξη και την κοινωνική συνοχή.  

     Θα πρέπει, ωστόσο, να λάβουµε υπ’όψιν µας ότι η προβληµατική πραγµατικότητα 

συνδέεται µε τη γενικότερη διερώτηση και τη συζήτηση γύρω από την κοινωνική 

αναπαραγωγή των νεαρών µεταναστών. Όπως υποστηρίζουν οι Kilkey et al (2018), η 

ίδια η σχέση µετανάστευσης και κοινωνικής αναπαραγωγής ενέχει αντιφατικό 

χαρακτήρα για το υποκείµενο. Από τη µία, η µετατόπιση του ατόµου σε άλλη χώρα 

συνδέεται µε την προοπτική ενός καλύτερου µέλλοντος και αποτελεί προσπάθεια  
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επανακαθορισµού των όρων της κοινωνικής τους αναπαραγωγής. Από την άλλη, ο 

µετανάστης και η οικογένεια του αντιµετωπίζουν εµπόδια που σχετίζονται µε τις 

προοπτικές της κοινωνικής τους ανέλιξης και του καθορισµού των όρων της 

αναπαραγωγής τους στη χώρα εγκατάστασης καθώς η υπηκοότητα, η τάξη, το 

εισόδηµα, η ηλικία, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, αποτελούν τους κεντρικούς 

άξονες διαφοροποίησης (Koffman, Kraler, Kοhli and Schmoll, 2011). Η αναφορά 

στην εθνική καταγωγή είναι βασικό συστατικό των κοινωνικών συγκρούσεων στις 

πολυεθνικές κοινωνίες γιατί αποτελεί κριτήριο του καταµερισµού των ατόµων στην 

κοινωνική ιεραρχία. Η εθνική καταγωγή λειτουργεί ως κριτήριο κατάταξης δίπλα 

στην εθνότητα, το φύλο, την τάξη, το επίπεδο εκπαίδευσης και το εισόδηµα, 

εκβάλλοντας σε µία εθνοστρωµάτωση όπου οι κοινωνικές σχέσεις «εθνικοποιούνται» 

υπό τον φόβο του επιµερισµού των προνοµίων  µε τον «Άλλο» µε αποτέλεσµα τον 

στιγµατισµό των µειονοτήτων και την υπαγωγή τους στις παρυφές της κοινωνίας 

(Βεντούρα, 1994). Στα πλαίσια αυτά, οι «Άλλοι», ήδη κατηγοριοποιηµένοι ως 

διαφορετικοί από «Εµάς», επιδιώκουν να διασχίσουν τα όρια, να αποκτήσουν 

ορατότητα, πρόσβαση, αναγνώριση, επικοινωνία, συµµετοχή στο δηµόσιο χώρο, 

αµφισβητώντας τον αποκλεισµό και την περιθωριοποίηση. Και το σχολείο, που 

αποτελεί πεδίο της έρευνάς µας, προφανώς, αποτελεί µία πτυχή του δηµόσιου χώρου 

που περιλαµβάνει καθορισµένα δίπολα τα οποία συνυπάρχουν και  

αλληλοσυγκροτούνται (Βάιου και Καλλαντίδης  2009). 

 

α. Ο όρος δεύτερη γενιά ως ταξινομητική κατηγορία. 

 

     Προτού προχωρήσω στην παρουσίαση αυτής της µελέτης, θα ήθελα να καταθέσω 

ένα βασικό ζήτηµα εννοιολόγησης. Τι σηµαίνει µετανάστης δεύτερης γενιάς ως 

κοινωνική κατηγορία και ποιους εν τέλει περιλαµβάνει; Το ζήτηµα του ποιοι µαθητές 

θεωρούνται µετανάστες δεύτερης γενιάς είναι, ανοικτό στη βιβλιογραφία Στην 

αγγλόφωνη βιβλιογραφία και κυρίως σε αυτή που προέρχεται από χώρες όπως οι 

Η.Π.Α., η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ολλανδία που επί πολλές δεκαετίες 

έχουν βιώσει το µεταναστευτικό φαινόµενο, ο όρος µετανάστης δεύτερης γενιάς έχει 

πιο πλατιά σηµασία από αυτόν/ή που γεννήθηκε στη χώρα υποδοχής των µεταναστών 

γονιών. Μπορεί τα παιδιά των µεταναστών, που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής των 

γονιών τους, να µη βίωσαν άµεσα τη µετανάστευση µε την έννοια της γεωγραφικής 
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µετακίνησης, την βιώνουν όµως καθηµερινά µέσα από την οικογένεια και τη ζωή 

τους στην κοινωνία υποδοχής. Αν µη τι άλλο, τα παιδιά των µεταναστών βιώνουν µια 

«διπλή εµπειρία συνόρων» τόσο µέσα από τα νοµικά προβλήµατα, που ανακύπτουν 

από την έλλειψη της υπηκοότητας στη χώρα υποδοχής των γονιών, όσο και µέσω των 

«εσωτερικών συνόρων των πόλεων», καθώς τα παιδιά αυτά, στην πλειονότητα τους, 

ανήκουν στα αδύναµα οικονοµικά στρώµατα, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν 

όλους τους αποκλεισµούς και τις δυσκολίες που οφείλονται στην ταξική τους θέση 

(Θεριανός, 2010). 

     Επιπλέον, ένας στενός ορισµός του µετανάστη δεύτερης γενιάς ως το άτοµο που 

έχει γεννηθεί στη χώρα υποδοχής των γονιών του, περιορίζει το ερευνητικό πεδίο, 

καθώς αποκλείει µεγάλο αριθµό παιδιών που έχουν έρθει στη χώρα µας σε µικρή 

ηλικία και στην ουσία είναι µετανάστες «δεύτερης γενιάς». Επί τη βάσει αυτού του 

ταξινοµητικού προβληµατισµού, στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, χρησιµοποιείται 

ευρύτατα ο όρος «1.5 generation»  δηλαδή µετανάστης µιάµισης γενιάς, προκειµένου 

να περιγράψει την κατηγορία των παιδιών που γεννήθηκαν στη χώρα προέλευσης των 

γονιών τους αλλά µετοίκησαν στην χώρα υποδοχής σε µικρή ηλικία (Rumbeaut 2004, 

Daniko 2004, Wu, Shimmele & Hou 2012, Bartley & Spoonley 2008).  Αντίστοιχα, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως αναλυτικό εργαλείο, παρουσιάζει η έννοια της γενιάς για 

τους πολιτικούς πρόσφυγες, καθώς όπως υποστηρίζει ο Loizos (2007), η ηλικία 

επηρεάζει σηµαντικά τόσο τον τρόπο που βιώνεται η εκτόπιση όσο και την ίδια την 

ένταξη. 

    Ωστόσο, το παραπάνω δεν αποτελεί τη µοναδική αδυναµία του όρου. Όπως 

υποστηρίζουν οι Alvaro, Μαρβάκης, Παρσάνογλου & Πετράκου (2006), ο ίδιος ο 

όρος βασίζεται σε µία «θεωρητική/εννοιολογική αυθαιρεσία» καθώς επιχειρεί να 

συµπεριλάβει κάτω από την ίδια σκέπη, ετερογενείς οµάδες και υποκείµενα µε 

διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, µεγάλο τµήµα του πληθυσµού αυτού 

δεν έχει βιώσει τη µεταναστευτική διαδικασία, παρά µόνο σε ένα φαντασιακό 

επίπεδο, µέσω του τρόπου που διαµεσολαβείται από την οικογένεια, αποδίδοντας 

στην εµπειρία της µετανάστευσης κληρονοµικά χαρακτηριστικά. Τέλος, ας µην 

ξεχνάµε ότι η ίδια η κατηγορία «µετανάστης δεύτερης γενιάς» αποτελεί µια 

κατεξοχήν πράξη ετεροπροσδιορισµού, έναν κοινωνικό επικαθορισµό, που 

επιβάλλεται στα υποκείµενα διαµέσου ενός απρόσωπου πλέγµατος σχέσεων δύναµης 

και εξουσίας. Έχοντας γνώση των αδυναµιών και των προβληµάτων που συνεπάγεται 

η χρήση του όρου, η µελέτη αυτή για λόγους πρακτικούς και  ακολουθώντας τη 
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γενικότερη βιβλιογραφική κατεύθυνση, αναφέρεται στα παιδιά των µεταναστών ως 

δεύτερη γενιά µεταναστών/µετανάστες δεύτερης γενιάς.  

 

 

β. Ερευνητικός Σκοπός της Μελέτης.   

Η Κοινωνική Αναπαραγωγή των Μεταναστών Δεύτερης Γενιάς. 

  

Λαµβάνοντας υπ’όψιν τους παραπάνω προβληµατισµούς, στόχος της µελέτης ήταν να 

θέσω στο επίκεντρο τους µετανάστες δεύτερης γενιάς από την Αλβανία,  εστιάζοντας 

στον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά αυτά διαπραγµατεύονται τους όρους της 

κοινωνικής τους αναπαραγωγής, ειδικά σε περιόδους αυξηµένης επισφάλειας, όπως η 

ελληνική δηµοσιονοµική κρίση. Η έννοια της κοινωνικής αναπαραγωγής είναι 

θεµελιώδης για µία κριτική κατανόηση και προσέγγιση των σχέσεων ατόµου και 

κοινωνίας. Αποκαλύπτει πώς µέσα από τη δράση των ατόµων, το κοινωνικό σύστηµα 

και οι µηχανισµοί του διαιωνίζονται διαγενεακά και ενδογενεακά (χωρίς βέβαια αυτό 

να σηµαίνει ότι η φύση του κοινωνικού συστήµατος είναι απλά και µόνο αναγώγιµη 

στις ανθρώπινες πράξεις). Στην αντίθετη κατεύθυνση, η συνειδητοποίηση των 

περιορισµών και των ορίων του αναπαραγόµενου κοινωνικού συστήµατος, πυροδοτεί 

και νοµιµοποιεί τη δράση για το µετασχηµατισµό του. 

Στη µαρξιστική παράδοση της κοινωνικής ανάλυσης, το κεφάλαιο και η εργατική 

δύναµη οφείλουν να αναπαραχθούν, προκειµένου το σύστηµα να επιβιώσει. Ωστόσο, 

η αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης δεν είναι απλά και µόνο ζήτηµα βιολογικής 

αναπαραγωγής, αλλά αναπαραγωγή των στάσεων, των προσδοκιών, των δεξιοτήτων, 

της γνώσης και εν τέλει της αποδοχής του κοινωνικού συστήµατος. Υπό αυτή την 

έννοια, η αναπαραγωγή καθίσταται θεµελιώδης, προκειµένου να κατανοήσουµε πώς 

το κυρίαρχο σύστηµα επεκτείνεται και «ελέγχει» τρόπον τινά, βασικούς θεσµούς  

όπως την οικογένεια, την εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη, τον πολιτισµό, ρυθµίζοντας τη 

ζωή των ανθρώπων από τη γέννηση µέχρι το θάνατό τους.  

Προκειµένου να ερµηνεύσει την κοινωνική αναπαραγωγή στη βάση της πολιτισµικής 

αναπαραγωγής, ο Bourdieu εισήγαγε την έννοια των διαφορετικών µορφών 

κεφαλαίου, υπογραµµίζοντας τη συµβολή των εκπαιδευτικών θεσµών στη διαιώνιση 

των ανισοτήτων.  Η βασική του θέση είναι ότι τα σχολεία δεν αποτελούν θεσµούς 

που προωθούν την ισότητα και τις ευκαιρίες, αλλά αντίθετα επικυρώνουν και 
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νοµιµοποιούν την ανισότητα, αναπαράγοντας την κοινωνική δοµή και το πολιτισµικό 

κατεστηµένο.  Στον πυρήνα της αναπαραγωγής, που συντελείται στη σχολική 

αίθουσα, βρίσκονται συγκεκριµένες  γλωσσικές και πολιτισµικές επιλογές, που 

διαµεσολαβούν άρρητα την ανισότητα σε ένα πλαίσιο ψευδεπίγραφης ισότητας και 

αξιοκρατίας.  

Στη συνάφεια αυτή, η φεµινιστική προσέγγιση της κοινωνικής αναπαραγωγής 

επεξηγεί και υπογραµµίζει τον ρόλο των γυναικών στην ευρύτερη κοινωνική και 

ταξική στρωµάτωση και τη συχνά παραγνωρισµένη συµβολή τους στην 

καπιταλιστική οικονοµία που διαµεσολαβείται από τον παραδοσιακό οικιακό τους 

ρόλο ως τεκνοποιών και φροντιστών της οικογένειας αλλά και κατ’ επέκταση, του 

ρόλου τους στην ελεύθερη οικονοµία, εφόσον παράγουν και συντηρούν το σύγχρονο 

και µελλοντικό εργατικό δυναµικό. Η φεµινιστική προσέγγιση διερευνά τους τρόπους  

µε τους οποίους η καθηµερινή και διαγενεακή ανανέωση της ανθρώπινης ζωής και 

συνακόλουθα της εργατικής δύναµης,  είναι  απολύτως συνδεδεµένες και απαραίτητες 

για την διαιώνιση του καπιταλισµού. Ως εκ τούτου, η εθνοτική και η έµφυλη 

καταπίεση τροφοδοτούνται και ανακυκλώνονται µέσω του καπιταλισµού (Narotzky 

2007).  

Προσεγγίζοντας την κοινωνική αναπαραγωγή στη βάση της σχέσης ατόµου και 

κοινωνίας, ο Bashkar (1979) σηµειώνει ότι το άτοµο δε δηµιουργεί την κοινωνία, 

διότι η κοινωνία προϋπάρχει ως µία συνισταµένη δοµών, πρακτικών και 

συµβιβασµών, η οποία, είτε αναπαράγεται, είτε µετασχηµατίζεται, και η οποία 

υφίσταται ακριβώς διότι οι άνθρωποι ενεργούν σε σχέση µε  αυτή.  Σε αυτό το 

πλαίσιο, υπογραµµίζοντας την κατεύθυνση από το άτοµο στην κοινωνία, η 

αναπαραγωγή αναδεικνύεται ως µια πιθανότητα, ενώ ο µετασχηµατισµός (κοινωνική 

αλλαγή) ως µία άλλη. Στην αντίθετη κατεύθυνση, η κοινωνία, παρέχει µέσω της 

κοινωνικοποίησης στα µέλη της τις απαιτούµενες δεξιότητες  και γνώσεις που 

απαιτούνται σε ποικίλα περιβάλλοντα. Η κατανόηση αυτής της διαλεκτικής σχέσης 

κοινωνικοποίησης, αναπαραγωγής και µετασχηµατισµού στα πλαίσια της δυναµικής 

του καπιταλισµού, των σχέσεων παραγωγής αλλά και των συστηµάτων επικυριαρχίας 

στο άτοµο, όπως η πατριαρχία ή ο ρατσισµός, καθίσταται καταλυτική για να 

κατανοήσουµε τη συγκρότηση της εµπειρίας του ατόµου και εντέλει το ίδιο  άτοµο, 

όχι απλά ως ένα συστατικό µέρος ενός συστήµατος σχέσεων και δυνάµεων 

αναπαραγωγής, αλλά ως ένα ενεργό και δυναµικό στοιχείο της ίδιας της κοινωνίας.  
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Αν και η παραπάνω κατάτµηση της έννοιας της κοινωνικής αναπαραγωγής είναι 

σίγουρα ένας χρήσιµος αναλυτικός µηχανισµός, ωστόσο, απώτερος στόχος είναι η 

ολοποίηση δοµής και δράσης: η κοινωνική αναπαραγωγή οφείλει να λειτουργεί ως 

ένα ενοποιητικό πλαίσιο προκειµένου να καταστεί κατανοητός ο ιδιαίτερος τρόπος, 

µε τον οποίον µία κοινωνία αναπαράγεται υλικά και ιδεολογικά. (Narotzky,2007).  

Υπό αυτή τη θεώρηση, κύριος σκοπός της διατριβής είναι η προσέγγιση της 

κοινωνικής αναπαραγωγής από τη σκοπιά του δρώντος υποκειµένου. Yποστηρίζω ότι 

το άτοµο, ο νεαρός/ή µετανάστης/τρια δεύτερης γενιάς, δρα συστηµατικά 

προκειµένου να καθορίσει ο/η ίδιος/α την κοινωνική αναπαραγωγή των συνθηκών 

της ύπαρξής του. Αποσκοπεί στο να επηρεάσει τους όρους της αναπαραγωγικής 

διαδικασίας προς όφελός του και στην κατεύθυνση αυτή επινοεί στρατηγικές και 

καταρτίζει προσεκτικά σχέδια ζωής. ∆εν υποτάσσεται σε µία µοιρολατρική διαιώνιση 

των υποβαθµισµένων κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών που κληρονόµησε από την 

πρώτη γενιά, αλλά επεξεργάζεται και επιστρατεύει όλους τους δυνατούς τρόπους 

προκειµένου να διαφοροποιηθεί από αυτές και να τις αλλάξει όσο µπορεί. 

 Σηµαντική διαπίστωση της έρευνας είναι ότι κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής,  οι 

µετανάστες δεύτερης γενιάς τροποποιούν σηµαντικά το habitus που διαθέτουν. Η 

µετατόπιση αυτή (cleft habitus), αποτελεί µία έκφραση του βιώµατος της κοινωνικής 

κινητικότητας, τόσο ως προϋπόθεσης, ώστε να καταστεί αυτή δυνατή, όσο και ως 

µίας ψυχολογικής διαχείρισης της αλλαγής των συνθηκών της ύπαρξής τους και του 

εσωτερικού διχασµού που επιφέρει η αλλαγή αυτή. Ο µετασχηµατισµός του habitus, 

έχει ως αποτέλεσµα την ανανοηµατοδότηση του παρελθόντος τους µέσα από ένα 

καινούριο αξιακό πρίσµα, µε στόχο την εξασφάλιση της συνοχής σε µια βιογραφική 

τροχιά που εµπλέκει διαφορετικούς έως και αντιφατικούς κοινωνικούς κόσµους. Το 

µέλλον τους δε βιώνεται ως ένα µέλλον που εντοπίζεται στο παρόν, όπως συµβαίνει 

για αρκετούς γηγενείς συµµαθητές τους, καθώς πλήθος δοµικών περιορισµών όπως η 

εθνότητα, το φύλο, η τάξη, η επισφάλεια της κρίσης υποσκάπτουν τα σχέδιά τους 

(Χριστοδούλου, 2017 ) Παρ ολ’ αυτά, οι νέοι της έρευνας µας, στοχάζονται 

προσεκτικά και επινοούν όχι µόνο τη δράση και τα σχέδια, αλλά τελικά και τον ίδιο 

τους τον εαυτό, δηµιουργώντας προοπτικές και βαδίζοντας αποφασιστικά σε ένα 

αχαρτογράφητο γι’ αυτούς κόσµο.  

Ακόµα και αν το αποτέλεσµα δεν είναι ορατό, τα παιδιά των µεταναστών επιχειρούν  

να υπερβούν πλήθος δοµικών διακινδυνεύσεων και περιορισµών, τόσο αναµενόµενων 

όσο και απρόβλεπτων. Στα πλαίσια αυτά και στον χρονικό ορίζοντα µίας κρίσιµης 
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µεταβατικής διαδικασίας, τα υποκείµενα που µελετώ επενδύουν συνειδητά  στον 

εαυτό τους. Προτάσσουν την ατοµικότητά τους ως το κύριο µέσο υπέρβασης των 

δοµικών περιορισµών, όχι µε την έννοια ενός ναρκισσιστικού ατοµικισµού, αλλά µε 

την έννοια της προσπάθειας και της δράσης, καθώς συνειδητοποιούν ότι ο εαυτός 

τους είναι ενδεχοµένως το µόνο µέσο που διαθέτουν για να πετύχουν τους στόχους 

τους. Όπως τονίζει ο Lahire (2003) στην εποχή όπου οι άνθρωποι θεωρούνται 

αυτόνοµοι, ανεξάρτητοι, αποκοµµένοι από ρίζες και δεσµούς, διατρανώνοντας µία 

ριζοσπαστική αυθεντικότητα απέναντι στην έννοια της κοινωνίας, ίσως είναι η πλέον 

κατάλληλη στιγµή, στα πλαίσια αυτά, να κάνουµε λόγο για µια κοινωνιολογία που 

φέρνει στο προσκήνιο την κοινωνική παραγωγή του ατόµου, υποστηρίζοντας ότι ό,τι 

είναι κοινωνικό δεν είναι απλά και µόνο γενικό και συλλογικό, αλλά είναι 

εγγεγραµµένο στην πιο προσωπική πτυχή του καθενός ξεχωριστά.   

   Υπό αυτή την έννοια, η ατοµικότητα συµπυκνώνει την εµπρόθετη δράση του 

υποκειµένου (agency) µε την έννοια µιας χρονικά  προσδιορισµένης διαδικασίας που 

αντλεί από το παρελθόν µε τη µορφή του habitus, προσβλέπει στο µέλλον, ως 

δυνατότητα σύλληψης  εναλλακτικών τροχιών ζωής και βιώνεται  στο παρόν ως µία 

δυνατότητα πλαισίωσης της έξης του παρελθόντος και των σχεδίων του µέλλοντος 

επί της ενδεχοµενικότητας του παρόντος (Emirbayer & Mische, 1998). Σε κάθε 

περίπτωση, το ζήτηµα της διάστασης ανάµεσα στην ελεύθερη βούληση και τους 

νοµοτελειακούς µηχανισµούς στις διαδροµές ζωής επανέρχεται. Είναι τα δρώντα 

υποκείµενα σε θέση να αξιολογήσουν κριτικά και να καθορίσουν εν τέλει, τις 

συνθήκες της ύπαρξής τους; Μια εµπεριστατωµένη απάντηση  στο παραπάνω 

ερώτηµα δεν µπορεί να δοθεί άµεσα, αλλά µόνο να  µετατοπιστεί χρονικά στο 

µέλλον, συνιστώντας ένα νέο πεδίο έρευνας, όταν πλέον η δεύτερη γενιά θα έχει 

διαγράψει τον κύκλο της, ώστε να διαπιστωθεί αν τελικά πέτυχε να καθορίσει τους 

όρους και τις συνθήκες της κοινωνικής της αναπαραγωγής. Η παρούσα διατριβή 

εστιάζει χρονικά στο παρόν, διερευνώντας την εµπρόθετη δράση τους σε µία 

µεταβατική χρονική φάση – ορόσηµο της ζωής τους από το σχολείο στην ενήλικη 

ζωή.  

Κατά τον ίδιο τρόπο, θα µπορούσε κάποιος εύλογα να αναρωτηθεί για ποιο λόγο τα 

παιδιά των Αλβανών µεταναστών δεν ακολουθούν παθητικά µια τροχιά 

προδιαγεγραµµένη,  ακολουθώντας  την πορεία της πρώτης γενιάς και 

αναπαράγοντας την χαµηλή κοινωνική και οικονοµική τους θέση.  Με αφορµή τη 

συγκεκριµένη παρατήρηση αποκαλύπτεται ο πυρήνας της έρευνας αυτής, που δεν 
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είναι άλλος από την  αλληλεπίδραση δοµής και υποκειµένου: Η δεύτερη γενιά 

µεταναστών έχει πλέον υιοθετήσει ένα νέο αξιακό σύστηµα, που υπαγορεύεται από 

την κοινωνία υποδοχής κυρίως µέσω του σχολείου. Η διαδικασία επιπολιτισµού 

εκβάλλει στη διαφοροποίηση των αναπαραστάσεων, των επιθυµιών και των 

νοηµατοδοτήσεων της ζωής τους σε σχέση µε την πρώτη γενιά, στο σχεδιασµό των 

τροχιών ζωής ενός µέλλοντος  διαφοροποιηµένου από το παρελθόν και το παρόν τους 

που βιώνεται τελικά ως «εκπλήρωση ενός ονείρου». Η κοινωνική αναπαραγωγή 

περιλαµβάνει την απόκτηση και εµπέδωση της κυρίαρχης γνώσης, των αξιών και των 

πρακτικών της οµάδας στις οποίες το άτοµο ανήκει, είτε εκ γενετής, είτε από επιλογή. 

∆ιαµέσου αυτών των υλικών και κοινωνικών πρακτικών, οι κοινωνικοί δρώντες 

συµµετέχουν σε µία κουλτούρα, βάσει της οποίας κατασκευάζουν την ταυτότητά τους 

θετικά ή αρνητικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ειδικότερα οι νέοι, είναι ταυτόχρονα 

δρώντες αλλά και τα αντικείµενα στα οποία καταλήγει η δράση Katz (2001).  

Τα παιδιά των µεταναστών από την Αλβανία βρίσκονται σε µια διαρκή διαδικασία 

µετασχηµατισµού του habitus που διαθέτουν, υιοθετώντας τις µεσοαστικές 

φιλοδοξίες των γηγενών συνοµηλίκων τους και αξιοποιώντας το πολιτισµικό και 

κοινωνικό κεφάλαιο που έχουν προσοικειωθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής. 

Μέσω της αλληλεπίδρασης, ανασυγκροτούν τον εαυτό τους, αντλώντας αφενός από 

την τεχνογνωσία ζωής και το κεφάλαιο των γονέων τους, αφετέρου από την σύνθετη 

κοινωνικοποιητική εµπειρία της εκπαίδευσης «όπου συνοψίζονται οι δοµικές, 

πολιτισµικές και βιογραφικές παράµετροι της υποκειµενικότητάς τους» 

(Χριστοδούλου, 2017).    

Σε αυτή τη συνάρτηση, επιχειρώ µε ανθρωπολογικούς όρους, να συλλάβω  τη 

διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής των µεταναστών δεύτερης γενιάς, τον 

τρόπο δηλαδή µε τον οποίο τα ίδια τα υποκείµενα προσπαθούν να ορίσουν τις 

συνθήκες της ύπαρξης τους. Στον πυρήνα της αναζήτησης αυτής βρίσκεται  και η  

τεταµένη σχέση δοµής και δρώντος υποκειµένου. Τη  διχοτοµία αυτή δύναται να  

γεφυρώσει το  habitus, καθώς σε αυτό ενυπάρχει τόσο µία σχετική αυτονοµία και 

δυνατότητα επιλογών όσο και ένας περιορισµός των επιλογών αυτών λόγω των 

δοµικών περιορισµών και εµποδίων (Reay, 2004). Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζω ότι  

το υποκείµενο, αν και έχει επίγνωση των δοµικών περιορισµών, που σε µεγάλο βαθµό 

το επικαθορίζουν, προδιαγράφοντας την αναπαραγωγή της υφιστάµενης κοινωνικής 

του θέσης,  ωστόσο, προβαίνει σε συστηµατική δράση προκειµένου να ανατρέψει 

αυτή την πιθανότητα. Όπως υποστηρίζει ο Bourdieu (1985), οι δοµές, µπορεί σε 
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µεγάλο βαθµό να προσδιορίζουν το υποκείµενο δεν καταλήγουν όµως σε έναν 

απόλυτο ντετερµινισµό και αυτό γιατί το υποκείµενο πάνω απ΄όλα ενεργεί, επιλέγει 

δηλαδή τις στρατηγικές του µε µία σχετική πάντοτε αυτονοµία.  

Το habitus ενέχει µία «ιστορική διάσταση», καθώς αναφέρεται στην προσωπική 

ιστορία του ατόµου. Η έννοια της προσωπικής ιστορίας είναι ουσιαστική στην  

κατανόηση αυτής της πολύπλοκης έννοιας. Το habitus είναι διαπερατό και 

ανταποκρίνεται στο εξωτερικό περιβάλλον, τα ερεθίσµατα του οποίου συχνά 

εσωτερικεύονται  δηµιουργώντας άλλο ένα «στρώµα» στις προηγούµενες εµπειρίες 

κοινωνικοποίησης. Με άλλα λόγια, αποτελεί µεν προϊόν της πρώιµης παιδικής 

ηλικίας και κυρίως  προϊόν  κοινωνικοποίησης µέσα στους κόλπους της οικογένειας, 

βρίσκεται όµως διαρκώς σε µία διαδικασία µετασχηµατισµού. Αντανακλά την 

κοινωνική θέση του ατόµου κατά τη διάρκεια της οποίας κατασκευάστηκε, 

παράλληλα όµως ανταποκρίνεται δηµιουργικά στα νέα κοινωνικά ερεθίσµατα µε 

αποτέλεσµα συχνά να υπερβαίνει τις πρωταρχικές κοινωνικές συνθήκες δηµιουργίας 

του. Ακριβώς επειδή είναι προϊόν κοινωνικών συνθηκών διαφορετικών περιόδων, 

αποτελεί προϊόν ιστορίας. Η πληθώρα των πιθανοτήτων που είναι εγγεγραµµένες σε 

ένα habitus µπορεί να γίνει αντιληπτή σαν  ένα «συνεχές», η µία πλευρά του οποίου 

είναι η αναπαραγωγή των κοινωνικών προδιαθέσεων ενώ η άλλη πλευρά είναι ο 

µετασχηµατισµός τους, διαδικασία που αντιστοίχως υπαγορεύει στο άτοµο τις 

προσδοκίες στη ζωή του (Reay, 2004). 

Κατά τον Bourdieu (1967), βασική λειτουργία του σχολείου είναι να παράγει άτοµα 

εξοπλισµένα µε το υποσυνείδητο σύστηµα των κυρίαρχων προτύπων της 

επικρατούσας  κουλτούρας. ∆εν πρέπει λοιπόν να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το 

σχολείο µέσα από τη θεσµική λειτουργία του διαµορφώνει το περιεχόµενο και το 

πνεύµα της κουλτούρας που µεταδίδει και πάνω απ’ όλα ότι µετασχηµατίζει µία 

συλλογική κληρονοµιά σε ένα κοινό ασυνείδητο στο οποίο συµµετέχει το κάθε 

υποκείµενο ξεχωριστά.  Σε αυτά τα πλαίσια και παρά το γεγονός ότι το habitus τονίζει 

την έννοια της συνέχειας, δεν απορρίπτει σε καµία περίπτωση την πιθανότητα για 

αλλαγή, αλλά αντίθετα ενέχει την πιθανότητα και τη δυνατότητα για αλλαγή. Καθώς 

το habitus εξελίσσεται και ενσωµατώνει νέο πολιτισµικό κεφάλαιο, νέα στρώµατα 

γνώσης και εµπειρίας προστίθενται ώστε να δηµιουργήσουν το περιβάλλον της 

αλλαγής. Οι συµπεριφορές λοιπόν δεν είναι προκαθορισµένες και προγραµµατισµένες 

βάσει habitus αλλά πάντοτε µπορεί να διαφοροποιηθούν, όταν το άτοµο εισέρχεται σε 

ένα νέο κοινωνικό πεδίο (Davey, 2009) 
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Στα πλαίσια αυτά, εστίασα στη διαλεκτική σχέση του νεαρού µετανάστη µε την 

ελληνική κοινωνία, εξετάζοντας πρωτίστως τις κυρίαρχες νοηµατοδοτήσεις του, τις 

στάσεις και την αυτοεικόνα των παιδιών των Αλβανών που ζουν στην Ελλάδα. 

Βασική µου θέση είναι ότι τα παιδιά αυτά, αν και αντιµέτωπα µε ένα επισφαλές και 

δυστοπικό µέλλον, ωστόσο δεν παθητικοποιούνται, αλλά αναλαµβάνουν µε 

επινοητικότητα και συστηµατικότητα την υλοποίηση τολµηρών σχεδίων, 

προκειµένου να ελέγξουν στο µέτρο του δυνατού τους δοµικούς κινδύνους που 

επηρεάζουν τα σχέδια ζωής τους και προέρχονται από απρόσωπα και υπερτοπικά 

κέντρα λήψης αποφάσεων. Την ενεργό αυτή  διαδικασία, διαµεσολαβεί τόσο η νέα 

ταυτότητα που συγκροτούν σταδιακά, όσο και η πρόσκτηση, διαµόρφωση και 

αξιοποίηση ενός ιδιαίτερου κεφαλαίου πολιτισµικού και κοινωνικού. Για το λόγο 

αυτό, επέλεξα να µελετήσω τη διαχείριση της κοινωνικής τους αναπαραγωγής, µέσα 

από τις αναλυτικές κατηγορίες της ταυτότητας και του κεφαλαίου.  

     Ας δεχτούµε την ταυτότητα ως µία σύνθεση πολλών διασταυρωµένων υπαγωγών, 

µία µεταβλητή που διαµορφώνεται και αλλάζει µε συνιστώσες όπως ο τόπος, ο 

χρόνος, η εθνική καταγωγή, η τάξη, το πολιτισµικό υπόβαθρο, το φύλο, η θρησκεία 

και η γλώσσα. Οι πολλαπλές αυτές υπαγωγές δεν είναι µονοσήµαντες ή απόλυτες. 

Αντίθετα, αποκτούν νόηµα µέσω της διϋποκειµενικότητας. Το βλέµµα των «Άλλων» 

µας καθορίζει, ώστε η υπαγωγή στην οµάδα να λειτουργεί «ως προσεταιρισµός αλλά 

και αποκλεισµός». Σε αυτό το πλαίσιο, το βίωµα των µεταναστών δεύτερης γενιάς 

στη χώρα υποδοχής δηµιουργεί νέες συνιστώσες ταυτότητας που διαµεσολαβούν την 

κοινωνική τους αναπαραγωγή. Στην ίδια κατεύθυνση και κυρίως µέσω του σχολείου, 

επιχειρούν να αποκτήσουν ένα νέο πολιτισµικό και κοινωνικό κεφάλαιο, να 

επανατοποθετηθούν στον κοινωνικό χάρτη. Σε ένα περιβάλλον αυξανόµενης 

ανασφάλειας και απέναντι στον ενδεχόµενο κίνδυνο κοινωνικής τους καθίζησης, οι 

µαθητές αλβανικής καταγωγής συµµετέχουν ενεργά στο πολιτισµικό και κοινωνικό 

κεφάλαιο του σχολείου ως το κατεξοχήν πεδίο επιπολιτισµού, διαµορφώνουν τις 

αναπαραστάσεις τους για την εργασία και σχεδιάζουν τις τροχιές ζωής τους µε 

απώτερο στόχο τη διαγενεακή τους ανοδική κινητικότητα.   

     Αν και η επιστηµονική έρευνα έχει επικεντρώσει στις διαδικασίες ένταξης των 

νεαρών απογόνων των µεταναστών, ωστόσο δεν υπάρχουν συνδυαστικές µελέτες 

ταυτότητας και κεφαλαίου στη διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής των 

µεταναστών δεύτερης γενιάς. Αν όµως η κατανόηση του µεταναστευτικού 

υποκειµένου αποτελεί πραγµατική ερευνητική στόχευση και προτεραιότητα, µια 



29 

 

τέτοια διττή προσέγγιση µπορεί να προσφέρει ανανεωµένες και ρηξικέλευθες 

προσεγγίσεις σε ζητήµατα µεταναστευτικής πολιτικής. Και αυτό, γιατί η έννοια της 

ταυτότητας και κατ’επέκταση η δράση που προσδιορίζεται από την ταυτότητα, είναι 

κεντρική για την επιτυχία της ένταξης και της συνοχής. ∆ια µέσου της ταυτότητας 

καθίσταται δυνατή η κατανόηση της δοµής της πραγµατικότητας. ∆ιότι δεν είναι 

εφικτή η πλήρης κατανόηση της πραγµατικότητας, δίχως να έχει προηγηθεί ή 

τουλάχιστον να είναι ταυτόχρονη η πλήρης κατανόηση του «εαυτού». Ελλιπής 

κατανόηση του «εαυτού», οδηγεί σε ελλιπή βιωµατική πραγµατικότητα και άρα σε 

µια συνεχή ανεπαρκή αλληλεπίδραση µε τον «Άλλο». Σε κάθε περίπτωση, η µελέτη 

ταυτότητας και κεφαλαίου στην κοινωνική αναπαραγωγή του υποκειµένου, µπορεί να 

αποβεί ιδιαίτερα χρήσιµη στη χάραξη πολιτικών.  

     Προκειµένου να συνθέσω µια ολοκληρωµένη εικόνα των παραπάνω, επεχείρησα 

να µελετήσω αυτές τις διαστάσεις, µέσα από µια σειρά ποιοτικών παραµέτρων όπως 

η γλώσσα, η θρησκεία, οι έµφυλες αναπαραστάσεις, τα µελλοντικά σχέδια ζωής, η 

διαχείριση της ευαλωτότητας διαµέσου του επαγγέλµατος, η εθνική συνείδηση και το 

αίσθηµα του ανήκειν. Είναι σηµαντικό να τονίσω ότι ακριβώς αυτή η «συνεξέταση» 

των παραπάνω παραµέτρων προσδίδει µοναδικότητα στην έρευνά και αυτό διότι δεν 

προσεγγίζω το µεταναστευτικό υποκείµενο µονοµερώς σε σχέση µε τη γλώσσα, τη 

θρησκεία, το φύλο, την εργασία ή την εθνότητα. Στόχος µου είναι να φωτίσω τη 

διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής του υποκειµένου και σε αυτή την 

κατεύθυνση,  η συνολική και ισότιµη διερεύνηση των πτυχών που προανέφερα, 

διαµεσολαβούν την ολόπλευρη και καθολική προσέγγιση του τρόπου, που οι 

µετανάστες δεύτερης γενιάς από την Αλβανία διαχειρίζονται τη δράση τους, τον 

εαυτό τους και εν τέλει τη ζωή τους. Επιπλέον, όπως διαπιστώνω στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση που ακολουθεί, η διερεύνηση της κοινωνικής αναπαραγωγής των 

µεταναστών στη χώρα µας είναι αρκετά περιορισµένη και αφορά κυρίως στους 

µετανάστες πρώτης γενιάς. Όπως παρατηρεί ο Τσιµουρής (2009), στην Ελλάδα η 

σχετική βιβλιογραφία της µετανάστευσης χαρακτηρίζεται από εµµονή σε 

συγκεκριµένες κατευθύνσεις  όπως η µεταναστευτική πολιτική και εκπαίδευση, η 

αγορά  εργασίας µε όρους ωφέλειας ή ζηµίας, η ξενοφοβία και ο ρατσισµός και 

παράλληλα από την απουσία του λόγου των ίδιων των µεταναστών τουλάχιστον στην 

έκταση που θα έπρεπε. Ειδικότερα για  τη δεύτερη γενιά, αν και η έρευνα 

περιστρέφεται γύρω από τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα και τις κοινωνικοποιητικές 

διαδικασίες στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος, αγνοεί την ευρύτερη εικόνα, 
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αυτή της κοινωνικής αναπαραγωγής. Ως εκ τούτου, η µελέτη της κοινωνικής 

αναπαραγωγής της δεύτερης γενιάς καθίσταται, όχι απλά χρήσιµη, αλλά και αναγκαία 

αν θέλουµε να παρακολουθήσουµε τις διαδροµές ένταξης µιας σηµαντικής αλλά 

αθέατης οµάδας νέων ανθρώπων κατά τη µετάβασή τους στην ενήλικη ζωή.       

     Στη συνέχεια, θα προχωρήσω σε µία σύντοµη κριτική παρουσίαση και αποτίµηση 

της σχετικής διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας γύρω από τη δεύτερη γενιά 

µεταναστών γενικότερα αλλά και ειδικότερα γύρω από ζητήµατα κοινωνικής 

αναπαραγωγής, κινητικότητας, εκπαίδευσης, ταυτότητας και κεφαλαίου που 

αποτελούν τους κύριους άξονες της διατριβής. Η ανασκόπηση συµβάλλει τόσο στον 

σαφέστερο προσδιορισµό του ερευνητικού χώρου της εργασίας αλλά κυρίως 

αναδεικνύει το πώς συνδιαλέγεται η παρούσα έρευνα µε την υπάρχουσα 

επιστηµονική γνώση, ώστε όχι µόνο να αναδειχθεί το βιβλιογραφικό κενό σε σχέση 

µε το αντικείµενο, αλλά και να  τοποθετηθεί η παρούσα διατριβή σε ένα ευρύτερο 

σώµα έρευνας.  

 

 

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

      Μία από τις κυρίαρχες προσεγγίσεις που διαµορφώθηκε στις κοινωνιολογικές 

σπουδές µε βάση την ποικιλοµορφία της µετανάστευσης στις ΗΠΑ και µε την 

προοπτική να αντικαταστήσει το παραδοσιακό µοντέλο της αφοµοίωσης και του 

επιπολιτισµού, είναι αυτή του Alejandro Portes και των συνεργατών του (Portes & 

Zhou, 1993; Portes, 1995; Portes & Rumbeaut, 2001;Zhou, 1997). ∆ιατυπώνοντας τη 

θεωρία της «τµηµατοποιηµένης ενσωµάτωσης» (segmented assimilation), ο Portes 

επιχειρεί να ερµηνεύσει βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων τις διαφοροποιηµένες 

εµπειρίες ενσωµάτωσης των µεταναστών και των παιδιών τους, καθώς και τις 

αποκλίνουσες ευκαιρίες ζωής στην αµερικανική κοινωνία υποδοχής. Το ουσιαστικό 

ζήτηµα που τίθεται από τον Portes δεν είναι η αφοµοίωση, αλλά τα τµήµατα της 

αµερικανικής κοινωνίας στα οποία τελικά θα ενταχθεί η δεύτερη και τρίτη γενιά, 

όπως επίσης και ο ενδεχόµενος κίνδυνος σχηµατισµού µίας «αστεακής υπάλληλης 

τάξης» (urban underclass). Υπό το φως της τµηµατοποιηµένης προσέγγισης, 

ουσιαστικά, αναφύονται τα διαφορετικά µονοπάτια κοινωνικής αναπαραγωγής των 

παιδιών των µεταναστών στις ΗΠΑ.  
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     Σε µία περεταίρω προσπάθεια διασαφήνισης, οι Portes και Rumbeaut (2001), 

υποστηρίζουν ότι οι απόγονοι των µεταναστών µε χαρακτηριστικά µεσαίας τάξης θα 

αξιοποιήσουν το διατιθέµενο κεφάλαιο δια µέσου του αµερικανικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος, προκειµένου να χαράξουν µια ανοδική κοινωνική πορεία, σε αντίθεση 

µε τους απογόνους των µεταναστών που βρίσκονται στη χαµηλότερη κοινωνική 

βαθµίδα και για τους οποίους ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποτελέσουν µια νέα τάξη 

πληβείων. Ο µετασχηµατιζόµενος χαρακτήρας της αµερικανικής οικονοµίας, όπως 

συµπληρώνουν οι Waldinger και Feliciano (2004), θέτει επιτακτικά το εξής δίληµµα 

για τους απογόνους των µεταναστών: είτε θα ακολουθήσουν το δρόµο των 

πανεπιστηµιακών πτυχίων και των συναφών εξειδικεύσεων προκειµένου να 

µετακινηθούν ανοδικά στην κοινωνική κλίµακα, είτε θα ακολουθήσουν το µονοπάτι 

των προγόνων τους, εξασκώντας χειρωνακτικά επαγγέλµατα και διατηρώντας ένα 

επισφαλές και χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό προφίλ. 

     Στο δικό τους θεωρητικό µοντέλο, οι Alba και Nee (2003), τονίζουν τη σηµασία 

των δικτύων και των διαφορετικών µορφών κεφαλαίου των µεταναστών και των 

κοινοτήτων τους, το ρόλο του ευρύτερου πλαισίου κοινωνικών και κρατικών δοµών 

και τη φυσιογνωµία της αγοράς εργασίας της χώρας υποδοχής. Οι Perlmann και 

Waldinger (1997), συµπληρώνοντας τη θεωρία των Portes et al, σηµειώνουν ότι τα 

παιδιά των µεταναστών, αν και επιδεικνύουν ασφαλώς καλύτερη πορεία από την 

προηγούµενη γενιά, ωστόσο, εγκλωβίζονται στις παρυφές της εργατικής τάξης. Οι 

υψηλές ή χαµηλές προσδοκίες και τα µελλοντικά σχέδια ζωής έχουν καθοριστική 

συµβολή στις τροχιές ζωής τους (Portes & Wilson, 1976), προσδοκίες που σε 

µικρότερες ηλικίες δεν περιορίζονται από παράγοντες όπως η εθνοτική καταγωγή, η 

κοινωνική τάξη ή το φύλο (Grant & Sleeter, 1988). Στο δρόµο όµως προς την 

ενηλικίωση, πιο «ρεαλιστικές» επανεκτιµήσεις των κείµενων συνθηκών έχουν ως 

αποτέλεσµα τη συρρίκνωση του ορίζοντα των επιλογών και την αναπροσαρµογή των 

σχεδίων τους.   

     Κατά τους Fernandez-Kelly και Haller (2005), οι δυνατότητες ενσωµάτωσης 

σχετίζονται µε τους πνευµατικούς, υλικούς και κοινωνικούς πόρους δηλαδή µε το 

κεφάλαιο που δύνανται να αξιοποιήσουν οι απόγονοι των µεταναστών-συγκριτικά µε 

την προηγούµενη γενιά, ενώ από την άλλη, η έλλειψη προσόντων και δεξιοτήτων, η 

οικονοµική κρίση και οι πρακτικές διάκρισης, δηµιουργούν συχνά ανυπέρβλητα 

εµπόδια. Στην ίδια ερευνητική πλεύση κινούνται σηµαντικές συµβολές σχετικά µε το 

κοινωνικό και πολιτισµικό κεφάλαιο των µεταναστών και τη σηµασία πρόσβασης όχι 
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µόνο σε υλικούς αλλά κυρίως σε µη υλικούς πόρους, που διαµεσολαβούν την 

κινητικότητα και την ένταξη. Αντιστοίχως, σηµαντικός αριθµός ερευνών εντοπίζει τη 

σχέση κοινωνικού αποκλεισµού και αδυναµίας σύνδεσης µε το κυρίαρχο κεφάλαιο 

της χώρας υποδοχής. Ενδεικτικά αναφέρω την ενδιαφέρουσα µελέτη των Zhou και 

Bankston (1999) σε κοινότητες Βιετναµέζων στη Νέα Ορλεάνη, όπου υπερθεµατίζει 

τη σηµασία του κοινωνικού κεφαλαίου σε σχέση µε το παραδοσιακό ανθρώπινο 

κεφάλαιο για την επιτυχηµένη ενσωµάτωση των νεαρών µεταναστών. Οι Hebert, Sun 

και Kowch (2004), επίσης, εστιάζουν στις στρατηγικές που τα παιδιά των 

µεταναστών εφαρµόζουν για να αποκτήσουν ένα νέο κοινωνικό και πολιτισµικό 

κεφάλαιο, καταλήγοντας σε προτάσεις χάραξης πολιτικών που διαµεσολαβούν την 

πρόσβαση και στοχεύουν στη συσσώρευση κεφαλαίου από ευάλωτες οµάδες. Στο ίδιο 

µήκος κύµατος, µελετώντας τις διαδροµές της δεύτερης γενιάς σε κοινότητες 

µεταναστών στη Νέα Υόρκη, ο Mollenkopf (2005), υποστηρίζει την ανάγκη της 

διαγενεακής πρόσβασης και µεταβίβασης κεφαλαίου.  

     Οι Portes, Fernandez-Kelly και Konczal (2005) εστιάζουν στη σηµασία που 

αποδίδουν οι µετανάστες δεύτερης γενιάς στην ατοµικότητα, προκειµένου να 

αντιµετωπίσουν την επισφαλή τους θέση: το ζητούµενο για τη δεύτερη γενιά δεν είναι 

απλά και µόνο η επιβίωση, αλλά η κοινωνική καταξίωση και η ανοδική κινητικότητα. 

Υπό την επίδραση αυτής της ατοµοκεντρικότητας, εµβληµατικής της αµερικανικής 

κοινωνίας, αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην προσωπική ταυτότητα καθώς βάσει των 

δεξιοτήτων και των προσόντων του, το άτοµο αυτό καθεαυτό, µπορεί να διαχειριστεί 

και να ξεπεράσει εν τέλει τους δοµικούς κινδύνους. 

     Επικεντρώνοντας στη συγκρότηση ταυτοτήτων κατά την εφηβεία, ο Rumbeaut 

(1997) εξετάζει την ψυχολογική προσαρµογή  των παιδιών µε προέλευση από την 

Ασία, τη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική, αναδεικνύοντας ζητήµατα 

αυτοεικόνας, διαγενεακής σύγκρουσης, έµφυλων ρόλων και κοινωνικοοικονοµικού 

προφίλ των µεταναστών στη διαφοροποιηµένη έκβαση της ενσωµάτωσης των 

συγκεκριµένων πληθυσµών. Παροµοίως, ο Haller (2007) επιχειρεί να διερευνήσει τη 

συγκρότηση ταυτότητας σε σχέση µε τα µοτίβα επιπολιτισµού που συνδέονται µε τις 

ποικιλόµορφες τροχιές της δεύτερης γενιάς µεταναστών στο Μαϊάµι των ΗΠΑ. Στη 

µελέτη της σε οµάδα νεαρών Μεξικάνων µεταναστών δεύτερης γενιάς στο Λος 

Άντζελες, η Rendon (2015), υποστηρίζει ότι για να κατανοηθεί η συγκρότηση 

ταυτότητας εντός των πλαισίων του επιπολιτισµού  στις  σύγχρονες µεγαλουπόλεις, 

πρέπει πρώτα να εξετάσουµε πώς οι δοµικές συνθήκες επηρεάζουν την κοινωνική 
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αλληλεπίδραση στο αστικό περιβάλλον. Όντως, αρκετές και σηµαντικές µελέτες 

γύρω από τη σχέση ταυτότητας, ενσωµάτωσης και κοινωνικής αναπαραγωγής έχουν 

εκπονηθεί από αρκετούς ερευνητές στις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας διαφορετικά 

µονοπάτια ενσωµάτωσης (Baumann, 1996; Phinney et al, 2001; Vasquez, 2011; 

Imoagene, 2017; Fibbi, 2015 κ.α).  

     Με σηµείο αναφοράς τη µελέτη διαφορετικών εθνοτικών οµάδων, που προβάλουν 

αντίστοιχα διαφορετικές εµπειρίες µετανάστευσης, οι έρευνες αυτές εφαρµόζουν 

ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία και αναλύουν πλούσιο εθνογραφικό υλικό, 

συµβάλλοντας ουσιαστικά στην προσέγγιση του υποκειµενικού κόσµου των 

µεταναστών δεύτερης γενιάς, εµβαθύνοντας στην ταυτότητά τους, φωτίζοντας τις 

αναπαραστάσεις τους, αποκαλύπτοντας  τα σχέδια ζωής τους και τις στρατηγικές που 

εφαρµόζουν για την υλοποίησή τους, όπως επίσης και τις δοµικές συνθήκες υπό το 

βάρος των οποίων λαµβάνουν τις αποφάσεις αυτές και καταρτίζουν τις ανάλογες 

στρατηγικές. Η σχετική έρευνα επιπλέον επιµερίζεται σε  προσεγγίσεις σχετικά  µε τη 

διαδικασία µετάβασης στην αγορά εργασίας και τον κίνδυνο της ανεργίας ή 

υποαπασχόλησης (Agyekum, 2016), την επίδραση του φύλου και της εθνοτικής 

προέλευσης στην συγκρότηση αναπαραστάσεων και αποφάσεων ζωής (Coates, 2006), 

τις εκπαιδευτικές προσδοκίες και διαδροµές (Minello and Barban, 2011), τη σύγκριση 

των αποτελεσµάτων ενσωµάτωσης µεταξύ εθνοτικών οµάδων (Teney, 

Devleeshouwer and Haquinet, 2013), το βίωµα των πρακτικών διάκρισης  και του 

αποκλεισµού (Portes, Aparicio & Haller, 2016).  

     Η θεωρία της  «τµηµατοποιηµένης αφοµοίωσης» προσφέρει ένα στιβαρό 

θεωρητικό πλαίσιο κατανόησης των διαδικασιών, βάσει των οποίων τα παιδιά των 

µεταναστών τοποθετούνται στην κοινωνική στρωµάτωση των χωρών υποδοχής, 

διερευνώντας την ποικιλοµορφία των αποτελεσµάτων ενσωµάτωσης (Zhou, 1997). 

Ωστόσο, ως κεντρικό επιχείρηµα προβάλλει τις λιγοστές πιθανότητες ανοδικής 

κινητικότητας για τη δεύτερη γενιά, καθώς η αποβιοµηχάνιση και η σύγχρονη αγορά 

πολλαπλών ταχυτήτων υπονοµεύει τις ενδιάµεσες οικονοµικές ευκαιρίες για τους 

νέους αυτούς (Παπανδρέου, 2013). Σύµφωνα µε το παραπάνω επιχείρηµα, η 

σύγχρονη δεύτερη γενιά διατρέχει µεγαλύτερο κίνδυνο στασιµότητας και καθοδικής 

κινητικότητας σε σύγκριση µε τα τέκνα των µεταναστών στις ΗΠΑ των αρχών του 

20
ου

 αιώνα. Η θεώρηση του Portes, εκτός από το γεγονός ότι είναι αρκετά 

απαισιόδοξη (Alba and Nee, 1997; Perlmann and Waldinger, 1997), δεν επαληθεύεται 

για όλες τις περιπτώσεις µεταναστευτικών οµάδων, όπως πχ για τη δεύτερη γενιά 
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µεξικανικής καταγωγής (Waldinger and Feliciano, 2004). Επιπλέον, η τυπολογία της 

συγκεκριµένης θεωρίας ενέχει αρκετές αντιφάσεις και περιπλοκές µε αποτέλεσµα να 

έχει υποβληθεί σε πολλές επαναδιατυπώσεις και αναθεωρήσεις σε βάθος χρόνου 

(Stepick, 2009).  

     Παρά την κριτική, οι Crul και Vermulen (2003a) υποστηρίζουν ότι οι µελέτες που 

αφορούν στη Β. Αµερική, βρίσκουν εφαρµογή και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς η 

δεύτερη µεταναστευτική γενιά ενηλικιώθηκε περίπου την ίδια εποχή µε την 

αµερικάνικη δεύτερη γενιά. Από τα µέσα της δεκαετίας του ενενήντα και µετέπειτα, 

παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στη βιβλιογραφία που αφορά κυρίως στις 

µεταβάσεις των παιδιών των προσκεκληµένων µεταναστών εργατών από το σχολείο 

στην αγορά εργασίας των χωρών της Β. Ευρώπης. Μεταξύ των χαρακτηριστικών 

µελετών που εφαρµόζουν τη θεωρία του Portes στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, αξίζει να 

σηµειωθούν αυτές των Colombo et al (2009), Diehl και Schnell (2006) και 

Silbermann (2007).  Σηµαντικό τµήµα της έρευνας σε ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ, 

συµπεραίνει ότι τα παιδιά των µεταναστών, αν και αποτελούν δυναµικό τµήµα του 

εργασιακού δυναµικού των εγχώριων αγορών, επιτυγχάνουν επίπεδα απασχόλησης 

χαµηλότερα σε εύρος και ποιότητα συγκριτικά µε τη γηγενή νεολαία. Οι σχετικές 

εκθέσεις αναφέρουν ότι οι νέοι αυτοί τείνουν να µένουν πίσω συγκριτικά µε τους µη 

µετανάστες συνοµηλίκους τους, τόσο στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

απασχόληση, φαινόµενα που συνδέονται µε το εκπαιδευτικό επίπεδο της οικογένειας, 

αλλά και το κοινωνικοοικονοµικό προφίλ και κεφάλαιο που διαθέτει. Πολλές από τις 

εκθέσεις αυτές αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήµατα γλωσσικής επάρκειας, ως 

κριτήριο επιλογής από την πλευρά των εργοδοτών (Liebig & Widmaier, 2009; 

OECD, 2014). Ειδικότερο ενδιαφέρον αν και περιορισµένες σε αριθµό- 

παρουσιάζουν οι µελέτες που εστιάζουν στην απορρόφηση των πληθυσµών αυτών 

κατά την περίοδο κρίσης της Ευρωζώνης (Guiraudon, 2014), αλλά και στους 

ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που συµβάλλουν στον εντεινόµενο αποκλεισµό 

σε περιόδους κρίσης (Algan, Dustmann, Glitz & Manning, 2010), προδιαγράφοντας 

τις δυσµενείς συνθήκες που καλούνται να διαχειριστούν. 

     Στη βιβλιογραφία για τη δεύτερη γενιά στην Ευρώπη, κεντρικό ρόλο 

καταλαµβάνουν τα προαναφερθέντα µοντέλα ένταξης, αφοµοίωσης ή ενσωµάτωσης 

και ιδιαίτερα ο τρόπος που διαµεσολαβούνται από τα εκπαιδευτικά συστήµατα κάθε 

χώρας (Αbrams & Gibson, 2007; Borgna &  Contini, 2014;Layne, Tremion & Dervin, 

2015; Cummins, 1999, Γεωργογιάννης, 1997;Μάρκου, 1999). Σηµαντικό επίσης 
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τµήµα της βιβλιογραφίας καταλαµβάνει και η ανάλογη κριτική των µοντέλων αυτών, 

βάσει των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων, των δεικτών κινητικότητας και των 

κοινωνικών διαδροµών των µεταναστών δεύτερης γενιάς (Crul &Vermeulen, 

2003b).
2
 

     Όπως προανέφερα ωστόσο, ο ίδιος ο  όρος «µετανάστης δεύτερης γενιάς», 

αποτελεί µία de facto περιθωριακή ταυτότητα, καθώς υπονοεί µια µετέωρη και ασαφή 

θέση ως προς το κεφαλαιώδες αίσθηµα του ανήκειν (Chimienti et al, 2019). Υπό αυτή 

την έννοια, η έµφαση πρέπει να δοθεί στους ανασχηµατισµούς και διαπραγµατεύσεις 

της ταυτοποίησης των µεταναστευτικών υποκειµένων, λόγω των εγγενών διληµµάτων 

και αντιφάσεων, που χαρακτηρίζουν την εµπειρία της µετανάστευσης, καθώς αυτή 

συχνά βρίσκεται αντιµέτωπη µε διαρθρωτικές συνθήκες, που περιορίζουν το ανήκειν 

(όπως σε πολλές περιπτώσεις είναι η διαµονή και η υπηκοότητα). Αναφερόµαστε στις 

ρευστές ή κατακερµατισµένες ταυτότητες των µεταναστών και των παιδιών τους 

(χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν προσεγγίζουµε µε τον ίδιο τρόπο και τους γηγενείς), 

σε ένα πολυδιασπασµένο και προβληµατικό ανήκειν, σε µία εξίσου αντιφατική έννοια 

της πατρίδας και του οικογενειακού χώρου. Η διαπραγµάτευση της εστίας µε µια 

ευρύτερη έννοια από αυτή του πραγµατικού φυσικού οικιακού χώρου, θέτει 

επιτακτικά  ζητήµατα υπερεθνικότητας και υπερτοπικότητας, δροµολογώντας 

αναπόφευκτα µία  κρίσιµη συζήτηση γύρω από την κινητικότητα, την εγκατάσταση 

και το βίωµα των  υπερεθνικών  κοινωνικών χώρων (Al-Ali, Black, & Koser, 2001; 

Glick-Schiller et al. 1992, 1995; Levitt & Waters , 2009; Portes et al., 1999). Σε αυτή 

τη διαδικασία το κράτος έχει τον πρωταρχικό λόγο χάραξης και εµπέδωσης  

ανάλογων πολιτικών καθώς οι εµπειρίες της ένταξης ή του αποκλεισµού, όπως επίσης 

η πρόσβαση σε πόρους και κεφάλαιο, συγκροτούν εν τέλει τις ταυτότητες  και 

ερµηνεύουν, αν δεν προδιαγράφουν, σε µεγάλο βαθµό, τη δράση.   

        Σε αυτό το πλαίσιο, στην Ευρώπη,  η συγκρότηση της ταυτότητας και η 

διαχείριση του κεφαλαίου των µεταναστών δεύτερης γενιάς έχει αποτελέσει 

αντικείµενο χρήσιµης και εκτεταµένης έρευνας µε αναφορά στις ιδιαιτερότητες και 

                                                           
2
 Ως προς την ευρωπαϊκή εµπειρία αξίζει να αναφερθεί το TIES Project (The Integration of the 

European Second Generation), το οποίο εστιάζει στην ενσωµάτωση συγκεκριµένων εθνικών 
µεταναστευτικών οµάδων σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες από άποψη, οικονοµική κοινωνική, 

εκπαιδευτική όπως επίσης και από την άποψη διαµόρφωσης ταυτότητας µε σκοπό τη συγκριτική 

θεώρηση των αποτελεσµάτων αλλά και τη δηµιουργία µιας ιδιαίτερα χρήσιµης βάσης δεδοµένων.    
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την υποκειµενικότητα της µετανάστευσης κάθε χώρας. Ενδεικτικά αναφέρω την  

πρόσφατη έρευνα των Giuliani, Tagliabue και Regalia (2018) στην Ιταλία, που 

υπογραµµίζει την ανάγκη για µία συστηµατική διερεύνηση της ψυχολογικής 

κατάστασης των παιδιών των µεταναστών σε σχέση µε την εθνική και θρησκευτική 

ταυτότητα, τη συγκριτική επισκόπηση της Sabatier (2008) µεταξύ πρώτης και 

δεύτερης γενιάς µεταναστών στη Γαλλία µε στόχο να αναδείξει  τον κριτικό ρόλο της 

οικογένειας στη µεταβίβαση πολιτισµικού κεφαλαίου και στη συγκρότηση 

ταυτότητας, την έρευνα της Schuller (2011) στα παιδιά µεταναστών στη Γερµανία 

που επίσης υπογραµµίζει την σηµασία του πολιτισµικού κεφαλαίου της οικογένειας 

στη σχολική επίδοση και στα µελλοντικά σχέδια ζωής της δεύτερης γενιάς, την 

έρευνά της Behtoui (2019) στη Σουηδία, που επισηµαίνει διαφορετικά µοτίβα 

ταύτισης και συγκρότησης ταυτότητας της δεύτερης γενιάς, τη συµβολή της Reynolds 

(2008) στη Μεγάλη Βρετανία σχετικά µε την ανάγκη εµβάθυνσης στο βίωµα της 

δεύτερης γενιάς. 

      Παρά τη σηµαντική επίδραση που έχει ασκήσει το κεντρικό αξίωµα περί 

«καθοδικής κινητικότητας» του θεωρητικού µοντέλου των Portes και των 

συνεργατών του, δεν παύει να είναι βασισµένο σε βιώµατα κοινωνιών υποδοχής 

µεταναστών πολύ διαφορετικών από την ελληνική περίπτωση. Ως εκ τούτου, προτού 

περάσω σε µία σύντοµη επισκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά µε τους 

µετανάστες δεύτερης γενιάς, θα πρέπει να λάβουµε υπ’όψιν ότι ο πρόσφατος 

χαρακτήρας της µετανάστευσης στη χώρα µας, δε διευκολύνει συγκρίσεις µεταξύ 

«νέας» και «παλαιότερης» δεύτερης γενιάς (η διαφοροποίηση αυτή βρίσκεται σε 

πολύ πρώιµο στάδιο) και που αποτελεί κοµβικό ζήτηµα στο µοντέλο της 

«τµηµατοποιηµένης αφοµοίωσης» (Xie and Greenman, 2005). Για παράδειγµα, 

δεδοµένης της ενασχόλησης της συντριπτικής πλειοψηφίας της πρώτης γενιάς 

Αλβανών µε χειρωνακτικά επαγγέλµατα, θεωρούµε ότι αποτελούν ένα σχετικά ενιαίο 

σύνολο της εργατικής τάξης. Συνεπώς, δεν µπορούµε να προβούµε σε συγκρίσεις 

µεταναστών µε χαρακτηριστικά µεσαίας και κατώτερης τάξης, όπως διατείνεται ο 

Portes. Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαφορετική δοµή και φυσιογνωµία της 

ελληνικής οικονοµίας καθώς δηµιουργεί διαφορετικούς όρους ένταξης στην αγορά 

εργασίας και περεταίρω ενσωµάτωσης και κοινωνικής συνοχής.   

Στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται έντονη ερευνητική εστίαση στα 

ζητήµατα της µετανάστευσης µε έµφαση κυρίως σε οικονοµικές, πολιτικές και 

ιστορικές πτυχές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι µελέτες σχετικά µε τη 
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µεταβολή της φυσιογνωµίας της εργασίας που προκάλεσε η έλευση των µεταναστών  

(Λαµπριανίδης & Λυµπεράκη 2001; Ζωγραφάκης, Κόντης & Μητράκος 2007; 

Ροµπόλης, 2005; Μαρβάκης, Παρσάνογλου & Πάυλου, 2001; Κατσάς 2012), όπως 

επίσης τους πολιτισµικούς και κοινωνικούς όρους συγκρότησης της έµµισθης 

εργασίας (Παπαταξιάρχης και άλλοι, 2009; Ζαββού, Καµπούρη & Στρατηγάκη, 

2013), τις κοινωνικές διαδικασίες που καθορίζουν τη σχέση των µεταναστών µε τα 

κοινωνικά αγαθά (Ψηµµένος & Σκαµνάκης, 2008), τις µεταναστευτικές κοινότητες 

και τις συλλογικές και ατοµικές διεκδικήσεις (Φούσκας, 2012), την αναβίωση του 

εθνικισµού και των ξενοφοβικών στάσεων που υποδαυλίστηκαν από τη 

δηµοσιονοµική κρίση (Κτιστάκης, 2001; Γαζάκης και άλλοι, 2017; Ανάγνου, 2017; 

Αβδελά και άλλοι, 2017), τον κοινωνικό αποκλεισµό και τις πρακτικές διάκρισης εις 

βάρος των µεταναστών (Ψηµµένος, 2004; Κουντούρη, 2009; Βλαχάδη, 2009). Παρά 

το γεγονός ότι η πλειοψηφία των παραπάνω συµβολών αφορούν κυρίως στους 

µετανάστες «πρώτης γενιάς», καθώς η δεύτερη γενιά ενηλικιώνεται και εισέρχεται 

ενεργά στην αγορά εργασίας και γίνεται πλέον ορατή στο κοινωνικό πεδίο, 

παρατηρείται µετατόπιση του ερευνητικού ενδιαφέροντος σε ζητήµατα που άπτονται 

των παιδιών των µεταναστών. 

       Στα πλαίσια αυτά, σηµαντικό µέρος της σχετικής έρευνας περιστρέφεται γύρω 

από το χώρο του σχολείου, ως πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης και ένταξης της 

δεύτερης γενιάς (Πετράκου & Ξανθάκου, 2003; Γκότοβος & Μάρκου, 2003; 

Σκούρτου, Βρατσάλης & Γκόβαρης, 2004; Τριανταφυλλίδου, 2007; Τζωρτζοπούλου 

& Κοτζαµάνη, 2008). Και αυτό αποτελεί ένα από τα µείζονα διακυβεύµατα για το 

ελληνικό σχολείο σήµερα. Στην κατεύθυνση αυτή, η διαπολιτισµική ερµηνευτική 

εξετάζει διαφορετικές εκδοχές της ενασχόλησης µε το «ξένο» µέσα από 

παραδείγµατα αντιστικτικής προσέγγισης του «οικείου» και του «αλλότριου», της 

«ταυτότητας» και της «ετερότητας» (Αντωνοπούλου, Καρακάση και Πετροπούλου, 

2015). Καθώς λοιπόν η ένταξη δεν ταυτίζεται πια µε την οµογενοποίηση, όπως 

υποστηρίζει αλλά µε το σεβασµό στη διαφορετικότητα και µε έµφαση στην 

πολιτισµική ετερότητα, η διαπολιτισµική εκπαίδευση αφορά στο σύνολο της 

κοινωνίας και όχι σε κοινωνικές η πολιτισµικές µειονότητες. Παροµοίως, οι 

Τριανταφυλλίδου και Γρώπα (2007), υποστηρίζουν ότι η αρχή της 

διαπολιτισµικότητας οφείλει να αντικατοπτρίζεται συλλήβδην στη φυσιογνωµία του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς η διαπολιτισµική αγωγή αφορά στη 

διαπαιδαγώγηση  όλων (∆αµανάκης, 1997).   
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 Συγκριτικές προσεγγίσεις της χώρας µας µε παραδείγµατα άλλων χωρών, στοχεύουν 

στην ανάδειξη της σηµασίας εφαρµογής εκπαιδευτικών πολιτικών που να 

αντιµετωπίζουν «επί ίσοις όροις» τη δεύτερη γενιά (Μίλεση & Πασχαλιώρη 2003; 

Γεωργογιάννη, 1999; Παπαδοπούλου, 2009). Ενδεικτικά αναφέρουµε σηµαντικές 

συµβολές σχετικά µε την ευρωπαϊκή και διαπολιτισµική διάσταση της ελληνικής 

εκπαίδευσης (∆αµανάκης, 2005), τη θεσµική διαχείριση της διαφορετικότητας 

(Παπαθεοδώρου, 2015; Κοντιάδης & Παπαθεοδώρου, 2007), το αίτηµα του 

πολιτισµικού εµπλουτισµού (Κεσίδου, 2008;, ∆ανιήλ 2014). Στην ίδια συζήτηση 

εντάσσονται ζητήµατα κοινωνιογλωσσολογικού ενδιαφέροντος, όπως η διγλωσσία, η 

γλωσσική διατήρηση και η γλωσσική µετατόπιση της δεύτερης γενιάς µεταναστών. 

(Νικολάου 2003, Σκούρτου 1997, Τριάρχη-Herrmann 2000, Τσοκαλίδου 2004, 

Κωστούλα-Μακράκη 2001, Ακριτίδης, Ανθόπουλος, Παπαδόπουλος 2007, 

Mathioudakis 2005). Η ερευνητική δραστηριότητα γύρω από την ανάγκη 

καλλιέργειας διαπολιτισµικής συνείδησης, τη διαχείριση της ετερότητας στη σχολική 

τάξη, τη θεµελίωση του διαπολιτισµικού διαλόγου στην κοινωνία είναι πλούσια και 

σηµαντική. Σηµαντικός αριθµός συµβολών προσεγγίζει τη διαπολιτισµική 

εκπαίδευση ως απάντηση στην πολυπολιτισµική µετάπλαση των σύγχρονων 

κοινωνιών και το µέσο δηµιουργίας των κατάλληλων συνθηκών συµµετρικής 

αλληλεπίδρασης των πολιτισµών (Καλοφορίδης 2014; Γκότοβος, 2002; Γκόβαρης, 

2002; Γκόβαρης, Θεοδωροπούλου & Κοντάκος 2007; Μάρκου, 1997; Νικολάου, 

2000; Παπαχρήστος, 2011; Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος,  2013; Γκικοπούλου-

Παλαιολόγου, 2005; Σταµάτης, 2005, κ.α.). Ωστόσο, έρευνες για την διαπολιτισµική 

εκπαίδευση στην επικράτεια αναδεικνύουν σοβαρά ζητήµατα που προβληµατίζουν 

σχετικά µε την επιτυχία τη διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (∆ραγώνα και 

Φραγκουδάκη, 2008;  Μάµµου, 2015; Παπαϊωάννου, 2015).  

Στην ίδια συνάφεια µε τη διαπολιτισµικότητα, η έρευνα γύρω από την συγκρότηση 

ταυτότητας των µεταναστών δεύτερης γενιάς συνδέεται µε την εγχάραξη της εθνικής 

συνείδησης που διαµεσολαβείται κυρίως από το σχολείο, καθώς αυτό φέρει το κύριο 

βάρος της καλλιέργειας και εµπέδωσης των εθνικών αξιών (Βεντούρα, 1994). Στη 

χώρα µας, το σχολείο ως ισχυρός φορέας πολιτιστικής µεταβίβασης καλείται να 

οικοδοµήσει την ελληνική ταυτότητα και συνείδηση, λειτουργώντας ως µηχανισµός 

διευρυµένης πολιτιστικής αναπαραγωγής. Και αν µη τι άλλο, σε άµεση σχέση µε την 

εθνική ταυτότητα, το πολιτισµικό φορτίο του υποκειµένου αναδεικνύεται ως βασικό 

πεδίο αναπαράστασης και διερεύνησης της µεταναστευτικής ταυτότητας εντός ενός 
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κοινωνικού συµπεριέχοντος που συνίσταται από τις ιστορικά διαµορφωµένες 

αντιλήψεις περί ετερότητας, την πραγµατικότητα των συνεχόµενων ροών και την 

προσήλωση στο µονοπολιτισµικό αφήγηµα που εκπορεύεται από το σχολείο. Μέσα 

από µία αναστοχαστική ερµηνεία των εµπειριών της διαπολιτισµικής τάξης, ο 

Τσιµουρής (2009), θέτει το ζήτηµα του εθνοκεντρισµού του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος ενώ η µελέτη του Παπανδρέου (2013) σε µετανάστες νέους στο κέντρο 

της Αθήνας, διερευνά την ταύτισή τους µε την εθνοτικοεθνική καταγωγή τους και τον 

τρόπο που εντάσσονται στο νέο κοινωνιακό πλαίσιο, προσπαθώντας να 

οικειοποιηθούν κάποιο διαθέσιµο κοινωνικό χώρο. Αντίστοιχα ζητήµατα 

ενσωµάτωσης της δεύτερης γενιάς, ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου, θέτει η 

συµβολή της Χαλιάπα (2009).  

     Όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εθνοτικής οµάδας των Αλβανών 

στην Ελλάδα, διαπιστώνουµε σηµαντικές και χρήσιµες συµβολές. Η εθνογραφική 

έρευνα της Παπαγεωργίου (2011), επεξεργάζεται ζητήµατα ταυτότητας οµογενών 

από την Αλβανία, υπό την έννοια των συµβολισµών, της πολιτισµικής οµοιότητας και 

διαφοράς. Στις επιδράσεις της αφοµοίωσης στην ταυτότητα και τις προσλαµβάνουσες 

και  νοηµατοδοτήσεις  που ο όρος επιγεννά, επικεντρώνεται η συµβολή του 

Μαντζανά (2016). Ωστόσο, η εστίαση στις παραπάνω σηµαντικές συµβολές δεν 

αφορά γενικότερα τον µεταναστευτικό πληθυσµό. Ζητήµατα που άπτονται της 

συγκρότησης ταυτότητας της δεύτερης γενιάς µεταναστών, υπό µια 

κοινωνικοψυχολογική προσέγγιση θίγει η µελέτη των Παυλόπουλου, Μπεζεβέγκη και 

Γεωργαντή (2012). Οι συγγραφείς διερευνούν τις διαδικασίες διαµόρφωσης 

ψυχολογικής και εθνοτικής ταυτότητας σε δείγµα δεύτερης γενιάς από την Αλβανία, 

διαπιστώνοντας ενδο-οµαδική διαφοροποίηση που συνδέεται µε το βαθµό των 

διεργασιών επιπολιτισµού και τα ατοµικά χαρακτηριστικά του κάθε υποκειµένου. 

Στην παραπάνω συνάφεια κινείται η έρευνα των Παυλόπουλου, Ντάλλα και Μόττη-

Στεφανίδου (2015), όπου πάλι, µε έµφαση στην κοινωνιοψυχολογία,  συνδέουν τον 

επιπολιτισµό, τη µετανάστευση και την ανάπτυξη του ατόµου και προτείνουν µία 

σειρά παρεµβάσεων µε αντικείµενο την προσαρµογή των εφήβων αλβανικής 

καταγωγής στην οικογένεια, το σχολείο και τις οµάδες συνοµηλίκων. Μελετώντας 

φοιτητές αλβανικής καταγωγής, ο Γεωργακόπουλος, διαπιστώνει την ύπαρξη 

«υβριδικής» πολιτισµικής ταυτότητας και σηµειώνει το επιπολιτισµικό στρες που 

βιώνουν λόγω της διάστασης των στρατηγικών επιπολιτισµού των ιδίων και της 

ελληνικής κοινωνίας. Η κατασκευή, άρθρωση και διαχείριση ταυτοτήτων και 
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υποκειµενικοτήτων ανάµεσα σε νεαρούς Αλβανικής καταγωγής που ζουν στην Αθήνα 

και παράγουν µουσική αποτελεί το αντικείµενο στη Στύλιου (2017), η οποία εστιάζει 

στο παράδειγµα ενός συγκεκριµένου µουσικού συγκροτήµατος, επιδιώκοντας µια 

ανάγνωση της «δεύτερης γενιάς» που κινείται πέρα από δείκτες ένταξης, 

εκπαιδευτικής ενσωµάτωσης και κοινωνικής κινητικότητας. Ζητήµατα ταυτότητας 

µέσα από την διερεύνηση της ψυχολογικής προσαρµογής της δεύτερης γενιάς 

αλβανικής καταγωγής σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως επίσης και ζητήµατα 

κοσµοπολιτισµού και διεθνικών δεσµών της δεύτερης γενιάς µε την Αλβανία 

πραγµατεύονται οι συµβολές της Zana Vathi (Vathi, 2016, 2011, 2013).  

     Στην  ίδια κατεύθυνση, το κοινωνικό συγκείµενο της ελληνικής κρίσης επίσης,  

αποτελεί ένα σηµαντικό ερευνητικό πλαίσιο αναφοράς σχετικά µε τη δεύτερη γενιά 

µεταναστών από την Αλβανία στην Ελλάδα. Στην εθνογραφική της µελέτη η Μιχαήλ 

(2014), µέσα από ζητήµατα ταυτότητας, γλωσσικής διατήρησης και έµφυλων  ρόλων,  

αναφέρεται στις προοπτικές και τα σχέδια της δεύτερης γενιάς εν καιρώ κρίσης. 

Παροµοίως, οι Γιαννακοπούλου και Σπυριδάκης (2017), εστιάζοντας στις 

αναπαραστάσεις και νοηµατοδοτήσεις των νεαρών Αλβανών δεύτερης γενιάς σε 

καθεστώς αυξηµένης επισφάλειας, αναδεικνύουν την προσαρµογή των ταυτοτήτων 

και του πολιτισµικού τους κεφαλαίου προκειµένου να υλοποιήσουν τα σχέδια ζωής 

τους. Η διαχείριση της επισφάλειας, οι οριακές µεταβάσεις και οι χρονικότητες στη 

ζωή των εφήβων µεταναστών αλβανικής προέλευσης, τίθενται επίσης υπό διερεύνηση 

στις συµβολές των Giannakopoulou (2019) και Christodoulou, Spyridakis and 

Giannakopoulou (2020). 

 

 

3. Διάρθρωση της Έρευνας. 

 

     Η παρούσα διατριβή διαρθρώνεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος αποτελεί 

περισσότερο µια θεωρητική προσέγγιση, τη συγκρότηση του γενικότερου πλαισίου 

στο οποίο εντάσσεται η συγκεκριµένη συζήτηση και περιλαµβάνει τρία κεφάλαια. Το 

πρώτο κεφάλαιο είναι η παρούσα εισαγωγή όπου συντίθεται το πλαίσιο της ανάλυσης 

και παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφική παραγωγή, εγχώρια και ξένη. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσω το θεωρητικό πλαίσιο βάσει του οποίου θεµελιώνω τα 

ευρήµατά µου από την έρευνα πεδίου. Επέλεξα την ταυτότητα και το κεφάλαιο ως 
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κεντρικές κατηγορίες κατανόησης και ερµηνείας του βιόκοσµου των πληροφορητών 

µου και εστίασα στις διαστάσεις εκείνες που έκρινα χρήσιµες και σχετικές. Όπως 

αναλύω διεξοδικά, για να κατανοήσω τη δράση των υποκειµένων µου επιχείρησα να 

καταλάβω τα ίδια τα υποκείµενά µου, τη διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας 

τους στη βάση µιας συνεχώς παρούσας διυποκειµενικότητας. Με αναφορά στις 

θεωρητικές συµβολές των Jenkins, Barth, Goffman, Craib, Burger and Luckman και 

άλλων, επεδίωξα να κατανοήσω τη συγκρότηση τόσο των ατοµικών ταυτοτήτων όσο 

και τη διαχείριση των συλλογικοτήτων, το ρόλο των εντυπώσεων και της θεσµική 

παγίωσης µε στόχο να φωτίσω τη δράση.  Κατά τον ίδιο τρόπο, επεδίωξα να 

κατανοήσω την πρόσκτηση και  διαχείριση του ιδιόµορφου κεφαλαίου τους, 

κοινωνικού και συµβολικού, στην πορεία µετάβασης των εφήβων αυτών από το 

σχολείο στην ενήλικη ζωή µε αναφορά στο έργο του Bourdieu. Οι πιεστικές δοµικές 

συνθήκες, η ύφεση, η επισφάλεια, η κοινωνική τάξη µπορεί να προσδιορίζουν σε 

µεγάλο βαθµό το δρών υποκείµενο, δεν καταλήγουν όµως σε έναν απόλυτο 

ντετερµινισµό. Στις αναλύσεις του Bourdieu, το υποκείµενο προσεγγίζεται ως 

ενεργός διαµορφωτής των στρατηγικών του επιλογών, διαθέτοντας µία σχετική 

πάντοτε αυτονοµία ενώ το κεφάλαιο καθίσταται µια γεφυροποιός δύναµη των 

διχοτοµιών δοµής και δράσης, αντικειµενικού και υποκειµενικού, µακρο-επιπέδου 

και µικρο-επιπέδου. (Reay, 2004) Σε αυτό το πλαίσιο, το κεφάλαιο και η ταυτότητα 

διαµεσολαβούν αντανακλαστικά, πρωτοβουλίες και στρατηγικές, προκειµένου οι νέοι 

αυτοί να τοποθετήσουν τους εαυτούς στο κοινωνικό συµπεριέχον και να χαράξουν οι 

ίδιοι πορείες και σχέδια.  

     Στο τρίτο κεφάλαιο τίθεται το γενικότερο επιστηµολογικό πλαίσιο, παρουσιάζεται 

αναλυτικά ο ερευνητικός σκοπός και τα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα. Στη 

συνάφεια αυτή, τεκµηριώνεται η επιλογή της ποιοτικής µεθόδου προς επίρρωση των 

ερωτηµάτων που θέτει η µελέτη και παρουσιάζεται διεξοδικά η µεθοδολογία της 

συµµετοχικής παρατήρησης και των συνεντεύξεων επί της συγκεκριµένης έρευνας 

πεδίου. Επιπλέον, τίθενται τα εµπόδια που ανέκυψαν όσο και οι περεταίρω 

προβληµατισµοί σε σχέση µε το  υπό διερεύνηση ζήτηµα αλλά και την εφαρµογή της 

ποιοτικής µεθοδολογίας στο ερευνητικό πεδίο εν γένει.   

     Το δεύτερο µέρος της εργασίας αρθρώνεται σε πέντε µέρη και περιλαµβάνει τα 

ευρήµατα και τις σχετικές αναλύσεις από το ερευνητικό πεδίο µε τη µορφή 

κατηγοριών. Όπως προείπα, η µελέτη της ταυτότητας και του κεφαλαίου µε οδήγησε 

συνεκδοχικά στην έρευνα άλλων ποιοτικών δεικτών, µε αποτέλεσµα τη σταδιακή 
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σύνθεση ενός ολοκληρωµένου και συγκροτηµένου συνόλου θεωρίας και έρευνας. Η 

γλώσσα, η θρησκεία, οι έµφυλοι ρόλοι, οι προσχεδιασµένες τροχιές ζωής, οι εθνικές 

νοηµατοδοτήσεις, λειτούργησαν ως πεδία ανάλυσης ταυτότητας και κεφαλαίου 

προκειµένου να ανασυγκροτήσουν µε πληρότητα την εµπειρία των νεαρών 

µεταναστών.  

     Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου µέρους, διερευνάται η  σχέση 

των µεταναστών δεύτερης γενιάς τόσο µε τη γλώσσα της χώρας προέλευσης των 

γονιών τους όσο και µε τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, παρέχοντας πολύτιµες 

πληροφορίες σχετικά µε τις στρατηγικές ενσωµάτωσης που επιλέγουν, τη διαχείριση 

του κοινωνικού και πολιτισµικού κεφαλαίου τους σε πρακτικό και συµβολικό επίπεδο 

και τελικά τη διαµόρφωση της ταυτότητάς τους. Σε αυτή την κατεύθυνση αναλύονται 

ζητήµατα διγλωσσίας, γλωσσικής επιλογής, γλωσσικής διατήρησης ή µετατόπισης, 

γλωσσικού κεφαλαίου και εθνοτικής ταυτότητας.  

     Στο δεύτερο κεφάλαιο εγκύπτω στην ταυτοτική σηµασία που αποδίδουν οι 

συγκεκριµένοι έφηβοι στη θρησκεία, µε έµφαση στη διαδικασία µε την οποία 

συνήθεις πρακτικές όπως η αλλαγή ονόµατος και θρησκείας, διαµεσολαβούν 

ζητήµατα ταυτότητας. Επιπλέον διερωτώµαι αν οι πρακτικές αυτές καταγράφονται ως 

εκδήλωση της ατοµικότητας. της στροφής στο ίδιο το δρών υποκείµενο και της 

αποταύτισης µε την αλβανικότητα. Τέλος, αναλύω πώς διαµορφώνονται οι 

θρησκευτικές τους επιλογές µε κριτήρια την ένταξη, τη µετατροπή κεφαλαίου, το 

εθνικό συν-ανήκειν και τη λειτουργία των έµφυλων ρόλων στην οικογένεια και τη 

χώρα υποδοχής.  

     Η σηµασία που αποκτά το φύλο ως ενεργή κοινωνική διαδικασία στη συγκρότηση, 

διαχείριση και διαπραγµάτευση της ταυτότητάς τους αποτελεί το θέµα του τρίτου 

κεφαλαίου, όπως επίσης οι αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των Αλβανών δεύτερης 

γενιάς σε σχέση µε το φύλο και την κατασκευή της έµφυλης ταυτότητας. 

Επιπρόσθετα, ερευνώ πώς εκδηλώνεται µε «όρους φύλου» η µεταβαλλόµενη 

ισορροπία ανάµεσα στο συµβολικό κόσµο που έχουν κληρονοµήσει από την 

οικογένεια τους και τον πραγµατικό «έξω κόσµο», σχετικά µε ζητήµατα φύλου και 

περεταίρω την ενδεχόµενη σύγκρουση του οικογενειακού κεφαλαίου και του 

κυρίαρχου πολιτισµικού κεφαλαίου της κοινωνίας υποδοχής .  

     Οι αναπαραστάσεις των µεταναστών δεύτερης γενιάς απέναντι στο δίπολο 

εργασία/ανεργία σε περιβάλλον αυξανόµενης εργασιακής επισφάλειας, τα κριτήρια 

επιλογής επαγγέλµατος, οι στρατηγικές διαγενεακής  κινητικότητας, η πάλη  απέναντι 
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στην ευαλωτότητα και την τρωτότητα, αποτελούν αντικείµενο διεξοδικής ανάλυσης 

του τέταρτου κεφαλαίου. Ιδιαίτερο ζήτηµα ανάλυσης στο κεφάλαιο αυτό αποτελεί η 

σηµασία που αποδίδεται στην ατοµικότητα, η αποταύτιση από την αλβανικότητα  και 

η γενικότερη αποστασιοποίηση τους από εθνοτικές συλλογικότητες, που ενδεχοµένως 

να βιώνονται ως προσκόµµατα για την υλοποίηση των σχεδίων ζωής τους.  

     Ο εθνοτικός αυτοπροσδιορισµός είναι  το θέµα ανάλυσης του τελευταίου 

κεφαλαίου του δεύτερου µέρους.  Ειδικότερα, επιχειρώ να εντοπίσω το ρόλο της 

εθνότητας στην κατασκευή της ταυτότητάς, το νόηµα που αποδίδουν στην έννοια της 

πολιτειότητας, της πολιτικής συµµετοχής και του εθνικού ανήκειν και συν-ανήκειν. 

Στο δυναµικό και µεταβαλλόµενο σύγχρονο µεταναστευτικό τοπίο, εξετάζω πώς 

συγκροτείται η εθνοτική ταυτότητα σε σχέση µε τα κυρίαρχα εθνικά στερεότυπα υπό 

το βάρος µίας κληροδοτηµένης και βιωµένης αλβανικότητας και των σχετικών 

ενσαρκώσεων του «Άλλου». 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται συγκεντρωτικά και συνολικά τα ευρήµατα από 

την έρευνα πεδίου και τα τελικά συµπεράσµατα  όπως προέκυψαν από την παρούσα 

µελέτη σε µία τεκµηριωµένη και συγκροτηµένη επαλήθευση της ερευνητικής µου 

υπόθεσης και των επιµέρους ερωτηµάτων. Παράλληλα, προτείνονται νέες 

ερευνητικές κατευθύνσεις και πεδία αναζητήσεων όπως αναδύθηκαν κατά την  

πορεία της διερεύνησης. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι στόχος της 

έρευνας δεν ήταν απλά η επιτυχηµένη συλλογή και ανάλυση δεδοµένων. Με βάση 

αυτό που ο Scott (Σπυριδάκης, 2018:86) χαρακτηρίζει «από κάτω πολιτική», τη 

συνειδητή λήψη αποφάσεων µε βάση τις πραγµατικές υλικές συνθήκες και 

συµφέροντα των υποκειµένων, στόχος ήταν η διερεύνηση των πραγµατικών 

συνθηκών και του αυθεντικού βιώµατος δια µέσου του οποίου συντελείται η 

κοινωνική αναπαραγωγή του συγκεκριµένου πληθυσµού. Η πραγµατική αποτύπωση 

του συγκεκριµένου κοινωνικού φαινοµένου είναι αυτή που µπορεί να πληροφορήσει 

για τις καλύτερες πολιτικές παρεµβάσεις που µπορούν να σχεδιαστούν και να 

υλοποιηθούν προκειµένου να επιτευχθεί η πραγµατική ισότητα, δικαιοσύνη και 

αρµονία για όλους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.Εισαγωγή.  

Η έρευνα εστιάζει σε ζητήµατα ταυτότητας και κεφαλαίου της δεύτερης γενιάς 

µεταναστών αλβανικής καταγωγής, προκειµένου να διερευνηθεί ο τρόπος µε τον 

οποίο επισυµβαίνει η κοινωνική αναπαραγωγή της συγκεκριµένης πληθυσµιακής 

οµάδας. Οι  διαστάσεις της ταυτότητας και του κεφαλαίου ερευνώνται στον χρονικό 

ορίζοντα της µετάβασής από το σχολείο στην αγορά εργασίας, εν µέσω της οξείας 

οικονοµικής κρίσης που έπληξε τη χώρα µας για µια σχεδόν δεκαετία, µιας 

εµµένουσας τάσης µε σοβαρό αντίκτυπο σε όλους τους τοµείς της ζωής. Ειδικότερα 

για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες όπως η δεύτερη γενιά µεταναστών, η 

παρατεταµένη ελληνική ύφεση, όξυνε τις ήδη δυσµενείς συνθήκες µετάβασης τους 

στην ενηλικίωση και σε συνδυασµό µε τη δραµατική επιδείνωση του βιοτικού 

επιπέδου και του συρρικνούµενου κοινωνικού κράτους, πολλαπλασίασε τους 

υψηλούς κινδύνους και έθεσε νέα διακυβεύµατα (∆ρακάκη-Παπαδάκης-Κυρίδης-
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Παπαργύρης, 2013). Το γενικευµένο αίσθηµα αβεβαιότητας, η επισφάλεια, η 

ξενοφοβία, ο ελλοχεύων κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, 

αποτελούν τις δοµικές συνθήκες, υπό το βάρος των οποίων, τα υποκείµενα της 

έρευνάς µας, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, διαµορφώνουν την ταυτότητά τους, 

διαχειρίζονται το κοινωνικό και πολιτισµικό τους κεφάλαιο, λαµβάνουν αποφάσεις 

σχετικά µε τη ζωή τους, χαράσσουν ανάλογες τροχιές δράσης, µε λίγα λόγια 

οργανώνονται, µε στόχο την παραγωγή και αναπαραγωγή των υλικών και κοινωνικών 

όρων που καθιστούν δυνατή τη ζωή τους.  

Ειδικότερα, η έννοια της κοινωνικής αναπαραγωγής ενέχει κεντρικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της µελέτης αυτής. Όπως επισηµαίνει η Bhattakarya (2017), η θεωρία της 

κοινωνικής αναπαραγωγής, αποκαλύπτει την ουσία της κατηγορίας του καπιταλισµού 

και των κινητήριων δυνάµεών του, που δεν είναι άλλη από την ανθρώπινη εργασία 

(και όχι τα παραγόµενα προϊόντα της). Mία τέτοια εστίαση, εκθέτει τη µάλλον 

επιπόλαιη, µέση αντίληψη για τις οικονοµικές διαδικασίες, αποκαθιστώντας την 

περίπλοκη, έµφυλη, εθνικοποιηµένη και άναρχη πτυχή της οικονοµικής ζωής, ότι 

δηλαδή στον πυρήνα της βρίσκονται άνθρωποι, έτοιµοι να εκτελέσουν εντολές ή και 

να τις απορρίψουν.  

 Η βασική αρχή της θεωρίας της κοινωνικής αναπαραγωγής έγκειται στο γεγονός ότι 

η  ανθρώπινη εργασία βρίσκεται στην καρδιά της δηµιουργίας και της αναπαραγωγής 

της κοινωνίας ως συνόλου.  Η ανθρώπινη εργασία γίνεται αντιληπτή µε τη 

µαρξιστική έννοια ως η «βασική ζωτική προϋπόθεση όλης της ανθρώπινης ιστορίας». 

Ωστόσο, ο καπιταλισµός, αναγνωρίζει την παραγωγική εργασία για τις ανάγκες της 

αγοράς ως τη µοναδική µορφή νοµιµοποιηµένης εργασίας. Την ίδια στιγµή, ο 

τεράστιος όγκος της εργασίας που παράγεται στην οικογένεια ή στην κοινωνία και 

που είναι νευραλγικής σηµασίας για να συντηρήσει και να αναπαράξει τον 

εργαζόµενο και κυρίως την εργατική του δύναµη, περνά απαρατήρητος και κατ’ 

ουσία ακυρώνεται. Αυτή την αδυναµία, οι θεωρητικοί της Κοινωνικής 

Αναπαραγωγής σπεύδουν να θεραπεύσουν, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διάκριση 

µεταξύ της ανθρώπινης εργασίας που χρειάζεται προκειµένου να παραχθούν προϊόντα 

και της εργασίας που χρειάζεται για να «παραχθούν» άνθρωποι ως συστατικά 

στοιχεία του καπιταλισµού. Συνεπώς, το συγκεκριµένο θεωρητικό πλαίσιο επιζητά να 

καταστήσει ορατή την κρυµµένη εργασία και µόχθο που απορρίπτει η κλασσική 

οικονοµική θεωρία και ως εκ τούτου δεν συµπεριλαµβάνεται στη χάραξη πολιτικών. 
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Και εδώ έγκειται η ουσία και η διαφορά που εισάγει στη θεωρητική συζήτηση η 

προσέγγιση της Κοινωνικής Αναπαραγωγής, ότι δηλαδή η κατανόησή µας για τον 

καπιταλισµό είναι ατελής και ανολοκλήρωτη, αν τον βλέπουµε αποκλειστικά και 

µόνο µε οικονοµικούς όρους, αν δηλαδή βλέπουµε µόνο ιδιοκτήτες και 

εργαζόµενους, όπως υποστηρίζει η Susan Ferguson (2017), χωρίς να 

αντιλαµβανόµαστε την ευρύτερη κοινωνική αναπαραγωγή του συστήµατος, που δεν 

είναι άλλη από την καθηµερινή, διαγενεακή, αναπαραγωγική εργασία που 

εκτυλίσσεται στα νοικοκυριά, τα σχολεία, τα νοσοκοµεία, τις φυλακές και άλλους 

χώρους. Ο Μαρξ σηµειώνει ξεκάθαρα τον καταλυτικό ρόλο της εργατικής δύναµης, 

καθώς θέτει σε κίνηση την καπιταλιστική παραγωγή. Σηµειώνει δε, ότι αντίθετα µε 

όλα τα υπόλοιπα παραγόµενα προϊόντα, η εργατική δύναµη χαρακτηρίζεται από την 

αντίφαση ότι δεν παράγεται καπιταλιστικά. Ωστόσο, ο Marx, δεν αναπτύσσει 

περεταίρω την παραπάνω θεώρηση. Και ακριβώς µε τη συγκεκριµένη ασάφεια 

ασχολούνται θεωρητικοί της Κοινωνικής Αναπαραγωγής, όπως η Narotzky, 

καταδεικνύοντας, πώς η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και η αναπαραγωγή της 

ζωής αποτελούν ένα αδιαίρετο όλο. Αν η επίσηµη οικονοµία είναι το πεδίο 

παραγωγής των αγαθών και των υπηρεσιών, οι άνθρωποι που τα παράγουν, 

«παράγονται» οι ίδιοι εκτός των ορίων της επίσηµης οικονοµίας εντός ενός πεδίου 

συγγενικών δεσµών που διαχρονικά ονοµάζεται οικογένεια. Ωστόσο, ας µην ξεχνάµε 

ότι το νέο εργατικό δυναµικό παράγεται µεν πρωτίστως από την οικογένεια, αλλά 

ενισχύεται σηµαντικά από τη µετανάστευση.  

 Επιπλέον, οι θεωρίες της Κοινωνικής Αναπαραγωγής, ειδικά η φεµινιστική  

προσέγγιση,  πραγµατεύονται ζητήµατα καταπίεσης, έµφυλης, εθνικής, σεξουαλικής, 

µε σαφώς µη λειτουργικούς τρόπους, ακριβώς επειδή η καταπίεση ορίζεται ως δοµικά 

σχεσιακή και διαµορφούµενη από την καπιταλιστική παραγωγή. Το ζήτηµα που 

αναδύεται είναι ποιοι συνθέτουν τη σύγχρονη εργατική τάξη στα πλαίσια της 

χαοτικής, πολυεθνικής, έµφυλης, διαφοροποιηµένης υποκειµενικότητας; Πώς άραγε 

είναι δυνατόν να συζητά κανείς σε θεωρητικό επίπεδο για την πάλη των τάξεων χωρίς 

να συνυπολογίζει τις άπειρες κοινωνικές σχέσεις που συστήνονται στους χώρους 

εργασίας, στα νοικοκυριά, στα σχολεία, στα νοσοκοµεία, στην ευρύτερη κοινωνία και 

διατηρούνται και συν- παράγονται από την εργατική δύναµη  µε τρόπο αντιφατικό 

αλλά ουσιαστικό;  

Προσπαθώντας να συλλάβει την αναγκαία αλλά αντιφατική σχέση ανάµεσα στην 

παραγωγή και την αναπαραγωγή, η προσέγγιση της Κοινωνικής Αναπαραγωγής 
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εµπλουτίζει την κατανόησή µας σε σχέση µε την ενότητα που τις συνέχει. Μας 

προκαλεί να εξετάσουµε τους τρόπους µε τους οποίους φαινοµενικά ανεξάρτητα είδη 

σχέσεων (εκείνων που εµφανίζονται µε φυλετικούς, έµφυλους, 

σεξουαλικοποιηµένους ή αποικιοκρατικούς τρόπους) αποτελούν µέρος και σύνολο 

µιας καπιταλιστικής ταξικής δυναµικής περίφραξης και συσσώρευσης. Ως τέτοια 

αντιπαλεύει τις σχέσεις που περιορίζουν -παρόλο που στο µεγαλύτερο µέρος δεν 

εξαλείφουν εντελώς– τη δυνατότητα των ανθρώπων της εργατικής τάξης να 

ικανοποιήσουν όχι µόνο τις βασικές ανάγκες διαβίωσης, αλλά επίσης κι εκείνες τις 

βιολογικές, συναισθηµατικές και πνευµατικές ανάγκες και επιθυµίες που υπερβαίνουν 

αυτό που το Κεφάλαιο θέλει να πληρώσει. Με αυτή την προοπτική η παρούσα µελέτη 

ασχολείται µε τις αναπαραστάσεις, τις νοηµατοδοτήσεις, τον ίδιο τον Εαυτό των 

µεταναστών δεύτερης γενιάς. Εξετάζουµε  την εργασία όχι απλά ως έναν συντελεστή 

της δηµιουργίας αξίας, αλλά ως µια ζώσα, απτή σχέση, που τοποθετείται εντός µιας 

πολλαπλώς διαθλώµενης πραγµατικότητας. Τα σώµατα και τα µυαλά των ανθρώπων 

της εργασίας δύνανται και όντως ιστορικά αντιστέκονται στην απάνθρωπη δυναµική 

της οποίας αποτελούν µέρος. Και εδώ έγκειται το µεγάλο ερώτηµα: Πώς οι νέοι της 

έρευνας µπροστά στην απάνθρωπη δυναµική της κρίσης, αντιστέκονται, αρνούµενοι 

την παθητικοποίηση, την ένταξη σε ένα φαύλο κύκλο εκµετάλλευσης και καταπίεσης, 

προσπαθώντας εν τέλει να πάρουν στα χέρια τους τη ζωή τους.  

Ενώ οι τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες οδηγούν την πρώτη γενιά µεταναστών σε 

µια άνιση διαπάλη µε την υφιστάµενη κρίση, η δεύτερη γενιά χαράσσει τη δική της 

πορεία. Με αφετηρία την κοινωνικοποιητική εµπειρία και τεχνοχνωσία ζωής των 

γονιών τους, οι Αλβανοί δεύτερης γενιάς, καταστρώνουν τολµηρά σχέδια και 

επιδιώκουν να αναλάβουν το ρίσκο µιας διαφοροποιηµένης πορείας πρόσβασης σε 

πόρους και µέσα κοινωνικής αναπαραγωγής που µελλοντικά προδιαγράφουν µια 

βελτιωµένη κοινωνική κατηγοριοποίηση από την υπάρχουσα. Επί τη βάσει αυτή, στο 

παρόν κεφάλαιο, θα παρουσιάσω αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους επέλεξα 

την ταυτότητα και το κεφάλαιο ως κεντρικές κατηγορίες κατανόησης και ερµηνείας 

του βιόκοσµου των πληροφορητών µου, εστιάζοντας στις διαστάσεις εκείνες που 

έκρινα χρήσιµες και σχετικές.  

 

2. Η Ταυτότητα ως Αναλυτική Κατηγορία  
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Η νεωτερικότητα µε την τοποθέτηση του υποκειµένου στο κέντρο των σύγχρονων 

κοινωνιών, έθεσε επιτακτικά το ζήτηµα της ταυτότητας σε ατοµικό και συλλογικό 

επίπεδο, προκρίνοντας την αυτονοµία, την αυτοδιάθεση και τον αυτοπροσδιορισµό 

του ατόµου. Έκτοτε, όπως υποστηρίζει ο Giddens (2001), ο σύγχρονος κόσµος, 

διαµορφώνεται συνεχώς µέσα από µια διαδικασία αλλαγών που σηµατοδοτούν το 

πέρασµα στη µετανεωτερικότητα. Στον κόσµο αυτό, οι σταθερές ταυτότητες του 

παρελθόντος σταδιακά αποσυντίθενται, δίνοντας χώρο σε έναν πολύπλευρο, ρευστό, 

κατακερµατισµένο εαυτό. Ειδικότερα, στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες της ∆ύσης, η 

προβολή και διαφοροποίηση διακριτών οµάδων και µειονοτήτων στη βάση 

φυλετικών, εθνικών, έµφυλων, πολιτισµικών, οικονοµικών ή άλλων κριτηρίων, 

υπογραµµίζει τον προεξάρχοντα ρόλο της ταυτότητας, πολλώ δε µάλλον όταν 

αναφερόµαστε σε ταυτότητες µε κοινωνικοπολιτική δράση. Και αυτό, αποτελεί 

καίριο ζητούµενο της συζήτησης για την κοινωνική αναπαραγωγή, πώς δηλαδή µια 

συγκεκριµένη ιστορική πραγµατικότητα ενσαρκώνεται από τα υποκείµενα µέσω 

προσωπικών και συλλογικών ταυτοτήτων (Narotzky,  2007) 

Η εµφάνιση και η εδραίωση µιας ταυτότητας σε ένα κοινωνικό χώρο αποκτά 

ενδιαφέρον, καθώς σηµατοδοτεί την ύπαρξη µιας διακριτής, διαφοροποιηµένης 

οµάδας που θέτει αιτήµατα και στόχους. Συνεπώς, η µελέτη σχετικά µε το πώς και 

γιατί συγκροτείται µια συγκεκριµένη ταυτότητα, τί επιδιώκουν όσοι µετέχουν σε αυτή 

και εν τέλει τί επιτυγχάνουν, προσφέρει µια σηµαντική ανάλυση για την ατοµική και 

τη συλλογική δράση, καθιστώντας την ταυτότητα την ίδια στιγµή, µια χρήσιµη 

αναλυτική κατηγορία αλλά και ένα καθεαυτό αντικείµενο ανάλυσης. Η ταυτότητα 

δηλαδή ενθηκεύεται στη δράση του υποκειµένου και των οµάδων, διαµορφώνοντας 

τις αποφάσεις τους και ερµηνεύοντας τις αντίστοιχες δράσεις τους.  

Αυτή η νευραλγική σχέση ταυτότητας - δράσης αποτελεί κεντρικό σηµείο της 

ανάλυσης µου. Η δράση των ατόµων ή των οµάδων, ερµηνεύεται σε όλη της την 

έκταση υπό το πρίσµα της διαδικασίας συγκρότησης ταυτοτήτων. Όπως υποστηρίζει 

ο Jenkins (2007:18), δράση και ταυτότητα, δεν είναι παρά όψεις του ίδιου 

νοµίσµατος, καθώς η ταυτότητα αποτελεί µία βασική διάσταση της ανθρώπινης 

δράσης και η µελέτη της είναι ένας πρόσφορος τρόπος για την ανάλυση και την 

ερµηνεία της. Η ταυτότητα αναγνωρίζεται ως υποχρεωτική διάσταση κάθε µορφής 

δράσης (Giddens, 1984). Από τη στιγµή που οι άνθρωποι θεωρούνται «δρώντες», η 

έµφαση επικεντρώνεται στο πώς οι άνθρωποι εννοιολογούν τον εαυτό τους µέσα από 

τη δράση τους (Γκέφου- Μαδιανού, 2003).   
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Στην έρευνά µου, ο τρόπος δράσης των υποκειµένων υπήρξε ένα από τα κεντρικά 

ζητούµενα: Πώς ενεργούν οι έφηβοι πληροφορητές µου προκειµένου να υπερβούν τις 

αυξανόµενες διακινδυνεύσεις; Τι σχέδια καταρτίζουν; Ποιες δράσεις πυροδοτούν εν 

τέλει οι απειλούµενες ταυτότητες σε συνθήκες αυξηµένης ευαλωτότητας; Οι σκέψεις, 

τα συναισθήµατα που µετουσιώνονται σε αποφάσεις και τελικά σε πράξεις, 

εκπορεύονται από την ταυτότητα, συµπλέκονται µε την ερώτηση «ποιος είµαι», ώστε 

η ίδια η ύπαρξη των δρώντων, να γίνεται αντιληπτή µέσα από τη δράση τους και το 

πλέγµα σχέσεων στο οποίο εντάσσεται η δράση αυτή. Με άλλα λόγια, η εµπρόθετη 

δράση ερµηνεύεται από την ταυτότητα και προκειµένου να κατανοήσουµε τους 

λόγους για τους οποίους τα υποκείµενα ενεργούν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, 

πρέπει πρώτα να κατανοήσουµε τα ίδια τα υποκείµενα. 

Ο λόγος λοιπόν που ασχολούµαι µε την κατανόηση της ταυτότητας των 

πληροφορητών µου είναι ότι αποτελεί προϋπόθεση για να ερµηνευθεί η δράση τους. 

Επί τη βάσει αυτή, προέκρινα τρία βασικά σηµεία ανάλυσης: τις ατοµικές ταυτότητες 

καθώς στο πεδίο µου ανεδείχθησαν ως οι πλέον ισχυρές, τις συλλογικές ταυτότητες 

ως συσταστικές της διϋποκειµενικής πλαισίωσης της ατοµικότητας και τέλος, τους 

θεσµούς, ως σηµείο συνάντησης των ατοµικών και συλλογικών ταυτοτήτων αλλά και 

ως παγιωµένα πρότυπα εξουσίας και πρακτικής.  

    

α. Ατομικές Ταυτότητες 

 

Η ατοµική ταυτότητα αποτελεί πρωτογενή καθορισµό και ίσως τον πιο πρώιµο και 

πιο ισχυρό, καθώς παρουσιάζει τη µεγαλύτερη σταθερότητα και προσφέρει ένα 

υπόβαθρο για όλες τις µεταγενέστερες ταυτότητες (Jenkins, 2004). Μέσω της 

φυσικής και ενσώµατης συνέχειας, το άτοµο δύναται να ταυτίζεται µε τον εαυτό του 

διαµέσου της συνεχώς µεταβαλλόµενης πορείας της ζωής του. Ωστόσο, όπως 

σηµειώνει ο Craib (1998), αυτό δεν εξυπακούεται µία άκριτη πρωτοκαθεδρία του 

εαυτού. Αντίθετα, η παρουσία των Άλλων εντοπίζεται στον ίδιο τον πυρήνα της 

ατοµικότητας, καθώς αυτή γίνεται αντιληπτή µέσω µιας δϊυποκειµενικής θεώρησης 

ενός κόσµου που συνίσταται κατά κύριο λόγο από Άλλους. Η µεµονωµένη 

ατοµικότητα συνειδητοποιείται κυρίως ως προς τους Άλλους, καθώς αυτοί αποτελούν 

το απαραίτητο πλαίσιο για να γνωρίσουµε τον εαυτό µας σε µία πορεία που είναι 

στην ουσία της αλληλο-διαδραστική.  
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Επί τη βάσει αυτή, ο  αυτό-καθορισµός του ατόµου περιλαµβάνει ένα παλίνδροµο 

«εσωτερικής και εξωτερικής διαλεκτικής» (Jenkins, 2007:89): Το άτοµο εκτίθεται 

στους Άλλους ως ταυτότητα, εισπράττει την αποδοχή ή την απόρριψη και 

αναστοχαστικά την ενσωµατώνει ή όχι στην ταυτότητά αυτή. Ως εκ τούτου, µπορεί 

να αλλάξει τον τρόπο που παρουσιάζει τον εαυτό του, αντλώντας από ένα ευρύ 

φάσµα σχέσεων, πρακτικών ακόµα και αντικειµένων, προκειµένου να 

αυτόπροσδιοριστεί. Ο εαυτός λοιπόν δεν είναι κάτι δεδοµένο, η ατοµική ταυτότητα 

προϋποθέτει έναν διαρκή αναστοχασµό (Giddens, 1991:52,53). Υπό το φως της 

παραπάνω θεώρησης, η ταυτότητα νοείται ως µία επιλεκτική αφήγηση που συντίθεται 

τόσο από φαντασιακά όσο και από πραγµατικά στοιχεία, δηµιουργώντας ένα 

υπαρξιακό πλαίσιο που προσφέρει στο άτοµο συνοχή και συνέχεια, αλλά και τα µέσα 

ερµηνείας και τιθάσευσης ενός µεταβαλλόµενου κόσµου. Το άτοµο επιλέγει την 

αφήγηση του εαυτού του, µεταπλάθοντάς την µε στοιχεία που εισβάλλουν από τον 

κόσµο των Άλλων, ώστε η ταυτότητα  να  ανασυντίθεται ως µία «αναδροµική 

βιογραφία».  

Οι απόγονοι των µεταναστών στην έρευνά µου, κατασκευάζουν την ατοµική τους 

ταυτότητα µε παρόµοιο τρόπο. Επιλέγουν και απωθούν στοιχεία της προσωπικής τους 

ιστορίας, τα συµπλέκουν µε στοιχεία που αφοµοιώνουν και επεξεργάζονται από τον 

εξωτερικό κόσµο, δηµιουργούν τη δική τους προσωπική ταυτότητα, τη δική τους 

«αναδροµική αυτό-βιογραφία». Η ατοµικότητά τους αποτελεί το οντολογικό 

καταφύγιο, που αποδίδει µία αίσθηση συνολικού νοήµατος για τον κόσµο και 

λειτουργεί ως εφαλτήριο για τη δράση τους και τα σχέδια ζωής τους.  

Αναµφισβήτητα σε αυτή τη διαδικασία, η δύναµη και η εξουσία αναδεικνύονται 

καθοριστικοί παράγοντες καθώς, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, το κυρίαρχο 

ερώτηµα είναι «τίνος ορισµός βαρύνει περισσότερο» (Jenkins, 2007:90). Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, οι Άλλοι και ο παρελκόµενος κόσµος τους, επιβεβαιώνουν, απορρίπτουν, 

τροποποιούν και εν τέλει, καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την ατοµική ταυτότητα.  Και 

αν µη τι άλλο, οι ταυτότητες υπάρχουν, αποκτώνται, διεκδικούνται, κυρίως µέσα από 

σχέσεις δύναµης και εξουσίας, καθώς αυτό που διακυβεύεται τελικά είναι η κατάταξη 

ατόµων και πληθυσµών, ώστε οι ταυτότητες να είναι πολιτικές στην ουσία τους. 

(Jenkins, 2007). ∆ιαµέσου υλικών και συµβολικών αναπαραστάσεων, η δύναµη, 

καθίσταται  «δύναµη επί» και η εξουσία «θεσµική ισχύς» αντίστοιχα  (∆ηµητρίου, 

2017), σε µία συνεχή πορεία δόµησης και αποδόµησης της προσωπικής ταυτότητας. 

Όντως, η αναγνώριση από τους Άλλους κρίνεται καθοριστική αν αποδεχτούµε τον 
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περιεκτικό ορισµό του Charles Taylor (1994), ότι η ταυτότητα του ατόµου είναι η 

πραγµάτωση του εαυτού του µέσα από το πρίσµα των δϊυποκειµενικών του σχέσεων.   

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ατοµικότητα είναι σύνθετη και πολυεπίπεδη 

έννοια που αντλεί διαρκώς από «ένα εύρος Άλλων, ένα εύρος καταστάσεων, ένα 

εύρος πηγών». Σε αυτή τη διαδικασία, το άτοµο εξοπλίζεται µε τα απαραίτητα µέσα 

για να ανταποκριθεί στις κατηγοριοποιήσεις που προσφέρουν ή συχνά επιβάλλουν οι 

Άλλοι. Ο Jenkins, στο συλλογισµό του, χρησιµοποιεί την έννοια της «ενιαίας 

ατοµικότητας» προκειµένου να αποδώσει την αναστοχαστική προσέγγιση για την 

προσωπική ταυτότητα Το συνεχές πέρασµα από το πώς το άτοµο αντιλαµβάνεται τον 

εαυτό του και πώς οι Άλλοι και εν τέλει, την καταλυτική σηµασία των Άλλων σε µια 

διαδικασία εντοπισµού οµοιότητας και διαφοράς, που αναλόγως καθορίζει τη δράση.  

Και αυτή ακριβώς η αλληλεπίδραση µεταξύ οµοιότητας και διαφοράς, αποτυπώνει η 

λογική που διαπερνά κάθε καθορισµό ταυτότητας, είτε ατοµικής, είτε συλλογικής.  

Ο λόγος που επιµένω στις έννοιες της ατοµικότητας και της προσωπικής ταυτότητας  

είναι γιατί κυριαρχούν στη συγκεκριµένη µελέτη. Στις αφηγήσεις των νεαρών 

πληροφορητών µου, γίνεται σαφής όχι µόνο η προσπάθειά τους να προσδιορίσουν τις 

ταυτότητές τους πάνω σε ένα σύστηµα οµοιότητας και διαφοράς µε τον «ηγεµονικό 

Άλλο», αλλά κυρίως η αφοσιωµένη προσήλωση στον εαυτό τους ως «ενιαία 

ατοµικότητα», ως µοναδικό όχηµα υπέρβασης της ευαλωτότητας και των δοµικών 

κινδύνων. Με την ευκαιρία αυτή της παρατήρησης, θα ήθελα να αναφερθώ σε µια 

επισήµανση του Craib που κρίνω σχετική. Στην ανάλυσή του περί ταυτότητας, 

αναφέρεται στο διαµορφωτικό ρόλο του καπιταλισµού και των αγορών εν γένει, 

υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία τριάντα χρόνια οι νόµοι της αγοράς - σε θεωρητικό 

επίπεδο τουλάχιστον- µας «εξισώνουν» υπό το πρίσµα µιας αφηρηµένης 

εξατοµικευµένης ισότητας. Καθώς οι προοπτικές της µακροχρόνιας εργασίας 

µειώνονται, ο καθένας ξεχωριστά περιέρχεται στην διακινδυνευµένη κατάσταση του 

«να πουλήσει τον εαυτό του» (και όχι µόνο την εργασία του όπως παλιότερα) 

προκειµένου να επιβιώσει σε ένα κόσµο που αλλάζει συνεχώς και που απαιτεί 

αντιστοίχως από  εµάς συνεχείς αναπροσαρµογές. Ο Kant ήταν ο πρώτος που 

εντόπισε την επενέργεια των αγορών στις σχέσεις των ανθρώπων (Williams, 1983), 

ζήτηµα που απασχόλησε στο παρελθόν και την κριτική θεωρία. Ωστόσο, φαίνεται ότι 

η λειτουργία των αγορών έχει εισβάλλει όχι µόνο στον τρόπο προσέγγισης των 

ανθρώπινων σχέσεων αλλά και στην προσέγγιση του ίδιου του εαυτού. Ο εαυτός ή 

αλλιώς η ταυτότητα, αναδεικνύεται σε προϊόν που πρέπει να επαναδιαµορφώνεται και 
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να επανεφευρίσκεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να ανταποκριθεί 

στους νόµους της αγοράς.  

Σε αυτό το πλαίσιο θεώρησης, οι πρωταγωνιστές της έρευνάς µου, οι νεαροί από την 

Αλβανία που υφίστανται τις επενέργειες της κρίσης περισσότερο από άλλες 

κοινωνικές οµάδες, επικεντρώνουν το ενδιαφέρον και την προσπάθειά τους κυρίως 

στην ατοµικότητά τους, επιχειρώντας να «επανεφεύρουν» τον εαυτό τους, να τον 

αναπροσαρµόσουν στα νέα δεδοµένα, να αντισταθούν σε µία «επιβαλλόµενη 

τρωτότητα». Η τρωτότητα αυτή απορρέει εν µέρει από «την κοινωνική προσκόλληση 

σε άλλους», καθώς την ίδια  στιγµή που λόγω ανθρώπινης οντολογίας δενόµαστε µε 

τους άλλους,   εκτιθέµεθα και απειλούµαστε µέσω αυτού του δεσµού, «εµπλεκόµενοι 

και µετατοπιζόµενοι αµετάκλητα σε ζωές που δεν είναι δικές µας» (Butler σε 

Σπυριδάκη, 2018:18). Στη βάση αυτού του συλλογισµού εντοπίζεται ένα καίριο 

ζήτηµα ταυτότητας, ατοµικής και συλλογικής: Ο απόλυτος έλεγχος ως ηγεµονική 

συνθήκη συγκροτεί «έναν µηχανισµό κανονικών και µη υποκειµένων, όπου η 

ισχύουσα πολιτική και πολιτισµική δικαιοδοσία παραγωγής κανονικότητας και 

κανονικοποίησης, καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το ποιος είναι τρωτός και ευάλωτος» 

(Σπυριδάκης, 2018:20) και κατ’ επέκταση, θα προσέθετα ποια ταυτότητα εµπίπτει 

στην κανονικότητα και ποια στην ευαλωτότητα. Οι νεαροί πληροφορητές µου, που 

συγκροτούνται µέσα σε διαδικασίες αποκλεισµού και αντιθέσεω, επανεγγράφουν και 

αναπλαισιώνουν τις υποκειµενικότητές τους, ώστε να ανατρέψουν την επιβεβληµένη 

τρωτότητα.  

Αναφέρθηκα όµως στην επιχειρηµατολογία της Butler και για ένα άλλο λόγο, για να 

υπογραµµίσω την υπαρξιακή σχέση του εγώ µε το εµείς, της ατοµικότητας και της 

συλλογικότητας, καθώς η µία κατάσταση γίνεται αντιληπτή στην πληρότητά της µέσα 

από την άλλη. Όπως υποστηρίζει, υπάρχουµε τόσο µέσα από τρόπους σχέσεων µε την 

ταυτότητά µας αλλά και µέσα από τρόπους σχέσεων µε τους άλλους: Η ανθρώπινη 

ύπαρξη υφίσταται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα υποκείµενα να δρουν ταυτόχρονα σε 

ένα καθεστώς τόσο υπαγωγής όσο και αυτονόµησης. Από τη µία, καταστρώνουν και 

διανοίγουν µονοπάτια δράσης, από την άλλη, οι δράσεις αυτές εµπίπτουν σε ένα 

καθεστώς συµµόρφωσης, σε ένα συγκεκριµένο κανονιστικό πλαίσιο. Και εδώ θέλω 

να καταλήξω, ότι ακόµα και αν υπερθεµατίζω το ρόλο της ατοµικότητας των νεαρών 

µεταναστών δε γίνεται να νοηθεί εκτός συστήµατος αλληλοδράσεων, αποτελώντας εν 

µέρει «έκφραση του ιδιοσυγκρασιακού συνδυασµού συλλογικών ταυτοτήτων του 

κάθε προσώπου» (Jenkins, 2007:131). 
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Η ατοµικότητα για την οποία έγινε λόγος θα µπορούσε να  εξεταστεί ως µία έκφανση 

της  εµπρόθετης δράσης (agency) των υποκειµένων.  Αν και κατά γενική οµολογία, η 

εµπρόθετη δράση αποτελεί έναν νεφελώδη όρο, ωστόσο επανατοποθετούµενη σε µία 

βάση χρονικότητας αποκτά συγκεκριµένο νόηµα (Emirbayer and Mische, 1998). Τα 

δρώντα υποκείµενα βιώνουν ταυτόχρονα το παρελθόν, το µέλλον και το παρόν µέσω 

της εµπειρίας µε τρόπο άλλοτε αναστοχαστικό και άλλοτε φαντασιακό. Σε αυτή το 

πλαίσιο χρονικότητας, έχουν ως αναφορά παρελθοντικά µοτίβα, προβάλλουν 

υποθετικές µελλοντικές διαδροµές ή προσαρµόζουν τη δράση τους,  αξιολογώντας 

την κρισιµότητα του παρόντος. Η ατοµικότητα µετουσιώνεται ως εµπρόθετη δράση 

του ατόµου που ανακαλεί την εµπειρία του παρελθόντος, αξιολογεί τους δοµικούς 

περιορισµούς του παρόντος και σχεδιάζει τις τροχιές του µέλλοντος. Προσεγγίζοντας 

την εµπρόθετη ατοµικότητα σε µια βάση χρονικότητας, αναδύεται µια δυναµική 

κατανόηση της ικανότητας των δρώντων να διαχειριστούν τους περιορισµούς και τα 

εµπόδια της δοµής. Υπό την έννοια αυτή, η  εµπρόθετη δράση εµπεριέχει την έννοια 

της ανασυγκρότησης, τη δυνατότητα µετασχηµατισµού του εαυτού και τελικά της 

ίδιας της ατοµικότητας.   

Ωστόσο, η εµπρόθετη δράση στηρίζεται στην έννοια της αλληλεπίδρασης. Όπως 

υποστηρίζει ο Eriksen (2007), η θεωρητική  σύλληψη της ανθρώπινης δράσης ως 

αλληλεπίδρασης µας κάνει να αντιληφθούµε, ότι οι πιο πολλές πράξεις όχι µόνο 

κατευθύνονται προς άλλους φορείς αλλά και διαµορφώνονται από την σχέση αυτή. Σε 

αυτό το πλαίσιο, για να γίνουν κατανοητές οι ατοµικές ταυτότητες, θα πρέπει 

παράλληλα να γίνουν κατανοητές οι συλλογικές. 

 

β. Συλλογικότητες και Κατηγοριοποιήσεις 

 

Επιχειρώντας, λοιπόν, να κατανοήσουµε τις συλλογικές ταυτότητες, θα πρέπει να 

λάβουµε υπ’ όψιν, ότι ακόµα και ο πυρήνας της ατοµικότητας εµπεριέχει ταυτότητες 

µε σαφώς συλλογικούς καθορισµούς όπως το φύλο, η εθνικότητα και η συγγένεια. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι συλλογικότητες δεν είναι ενσώµατες όπως η ατοµικότητα, 

καθιστά την προσέγγιση τους αρκετά αφηρηµένη. Ο ορισµός µιας συλλογικής 

ταυτότητας εµπεριέχει ένα πλήθος Άλλων, όπως ακριβώς η ατοµική ταυτότητα, 

εφόσον κάθε είδος ταυτότητας επιχειρεί να καθορίσει ποιος/ποιοί είµαι-είµαστε και 

ποιος/ποιοί όχι. Ο καθορισµός δηλαδή της συλλογικής ταυτότητας  επισυµβαίνει 
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πάνω στην ίδια σχέση οµοιότητας και διαφοράς, όπως ακριβώς στην ατοµική. Ως 

προς τις ταξινοµικές διαφορές της συλλογικότητας, προέκρινα ως χρήσιµες την 

έννοια της οµάδας ως συλλογικό εσωτερικό προσδιορισµό και την έννοια της 

κατηγορίας ως συλλογικό εξωτερικό προσδιορισµό. Η διαφορά µεταξύ των δύο 

έγκειται στο εξής: Η οµαδική ταυτότητα υπονοεί την αποδοχή, είναι εσωτερική και 

αυτοσυνείδητη, αποδίδει σηµασία στους Άλλους, υπονοεί ως ένα βαθµό σχέσεις και 

δίκτυα µαζί τους. Από την άλλη, η κατηγορία είναι ο καθορισµός των Άλλων για το 

υποκείµενο, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η επίγνωση της 

κατηγορίας από τον προσδιοριζόµενο, ούτε η αποδοχή της αλλά ούτε και η ύπαρξη 

δικτύου σχέσεων µε τους όµοιους και τους Άλλους.  

Εστιάζοντας  όµως στον καθορισµό της συλλογικής ταυτότητας, θα ήθελα να 

αναφερθώ σύντοµα στη συµβολή του Frederick Barth. Ο Barth (1969), προκειµένου 

να κατανοήσει την συλλογικότητα εστιάζει κυρίως στη διαφορά παρά–όπως ίσως να 

ήταν αναµενόµενο -στην οµοιότητα, καταρτίζοντας ένα πλαίσιο καθορισµού των 

εθνοτικών ταυτοτήτων που όµως µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλες συλλογικές 

ταυτότητες. Εξετάζοντας το περιεχόµενο της εθνικότητας, θέτει το κέντρο βάρους 

εξωτερικά, στη διαδικασία διατήρησης ορίων και στελέχωσης των εθνοτικών 

οµάδων. Ο Barth επαναδιαπραγµατεύτηκε την έννοια των «ορίων» (boundaries), 

ανάµεσα στις εθνοτικές οµάδες ισχυριζόµενος ότι καµιά οµάδα δεν αναπτύσσει την 

πολιτική και κοινωνική της ταυτότητα σε αποµόνωση αλλά ευρισκόµενη σε 

πολιτισµική αλληλεπίδραση µε άλλους ανθρώπους κι άλλες εθνοτικές οµάδες. Η 

ταυτοποίηση και η αντιπαράθεση δηµιουργούν «όρια» και τα άτοµα κινούνται 

ανάµεσα σε οµαδοποιήσεις και κατηγορίες (Μιχαήλ, 1992: 12-3) Οι εθνοτικοί 

διαχωρισµοί δε βασίζονται απαραίτητα στην απουσία κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 

και αποδοχής, καθώς «τα όρια υφίστανται παρά την κοινωνική ροή κατά µήκος τους» 

(Barth 1969:9). Το ενδιαφέρον εστιάζεται όχι στα έθνη, αλλά στις εθνοτικές οµάδες 

και στη µελέτη του εθνοτισµού, δηλαδή της συλλογικής ταυτοποίησης των οµάδων 

αυτών, µιας διαδικασίας που αναπτύσσεται µέσα σε ένα περιβάλλον αντιθέσεων, 

σχετικοτήτων και πολιτισµικών διαφορών ή/και οµοιοτήτων.  

Υπό το φως της ως άνω θεώρησης η αλληλοδραστική συγκρότηση  των εξωτερικών 

διαφορών εκβάλλει σε εσωτερική οµοιότητα, µε αποτέλεσµα τα άτοµα να κινούνται 

εντός και εκτός των ορίων αυτών. Επίσης, µε την ίδια λογική, οι εθνοτικές ταυτότητες 

δεν είναι αµετάβλητες αλλά αντίθετα µεταβλητές, ειδικά υπό το βάρος του χρόνου. Ο 

Barth υποστηρίζει ότι η ταυτότητα αναθεωρείται, όταν είναι κραυγαλέα ή δεν 
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επιβραβεύεται. Αυτό σηµαίνει ότι η µεταβολή ή η ρευστότητα  είναι πιθανές. Έτσι, η 

αναθεώρησή της αποτελεί µια διαλεκτική διαδικασία καθορισµού συλλογικής 

ταυτότητας µε εσωτερικές και εξωτερικές στιγµές. Η εθνική ταυτότητα περιλαµβάνει  

«αυτούς» αλλά και «εµάς» και ως τέτοια επικεντρώνει το ενδιαφέρον στους 

σηµαίνοντες Άλλους και το ρόλο τους στον καθορισµό της ταυτότητας. Υπό αυτή την 

έννοια, οι πληροφορητές µας βρίσκονται σε µία διαδικασία επανακαθορισµού ή 

καλύτερα «θόλωσης των ορίων» της ταυτότητάς τους, στη φάση µίας µεταβολής και 

αναθεώρησης συλλογικών ταυτοτήτων που κληρονόµησαν από την πρώτη γενιά και 

οι οποίες, ωστόσο δεν επιβραβεύονται. Τέτοιου είδους συλλογικές ταυτότητες, υπό 

αναθεώρηση, δεν είναι µόνο η εθνοτική ταυτότητα αλλά η θρησκευτική και η 

ταυτότητα των παραδοσιακών έµφυλων ρόλων. 

 

 

 

γ. Διαχείριση Εντυπώσεων. 

 

Μέχρι τώρα εστίασα στην έννοια της ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας, οι οποίες 

ανεδείχθησαν ως κεντρικές και αλληλοσυµπληρούµενες έννοιες στις αφηγήσεις των 

πληροφορητών µου, προκειµένου να ερµηνευθεί η εµπειρία και η δράση τους. Σε 

αυτό το σηµείο, θα ήθελα να εντάξω στη θεωρητική συζήτηση περί ταυτοτήτων την 

έννοια των «εντυπώσεων» και της «δηµόσιας εικόνας», καθώς θεωρώ ότι λειτουργεί 

ως σηµείο συνάντησης ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας. Στην κατεύθυνση αυτή,  

αντλώ στοιχεία από το έργο του Erving Goffman, καθώς η έννοια του στίγµατος που 

ανέπτυξε, προσφέρει το πλαίσιο για να διερευνηθούν επιµέρους ζητήµατα σχετικά µε 

την κοινωνική κατασκευή του πάσχοντος εαυτού, τη διαχείριση των εντυπώσεων και 

ειδικότερα των αρνητικών πληροφοριών.   

Ο Goffman πραγµατεύεται τη διαχείριση της στιγµατισµένης ταυτότητας, όπως 

ασκείται από το στιγµατισµένο υποκείµενο κατά τη «µεικτή συναναστροφή» µε τους 

«κανονικούς». Αυτή η συνύπαρξη σε συνθήκες ευαλωτότητας, προσδιορίζει την 

κοινωνική ταυτότητα των συµµετεχόντων, καθώς ο φυσιολογικός θέτει τα όρια της 

κανονικότητας σύµφωνα µε τα οποία ο στιγµατισµένος προσπαθεί να προσαρµόσει 

τον εαυτό του. Είναι αξιοσηµείωτο, ότι το στίγµα, δεν αναφέρεται µόνο σε 

απαξιωτικά χαρακτηριστικά που µπορεί να φέρει ο µη κανονικός, αλλά σε κοινότοπες 
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καταστάσεις της καθηµερινότητας, κατά τις οποίες όλοι µπορεί να έχουν νιώσει ότι 

υστερούν σε σχέση µε το προσδοκώµενο αποτέλεσµα, ότι αποτυγχάνουν να 

ανταποκριθούν στα ισχύοντα κανονιστικά πρότυπα.  Μία τέτοια προσέγγιση, 

προσδίδει στην έννοια του στίγµατος επεκτασιµότητα στην εφαρµογή της, εφόσον 

δεν διαχωρίζει απλουστευτικά τα άτοµα σε δυο κατηγορίες, φυσιολογικών και µη,  

αλλά αναφέρεται σε µια διαδικασία διττών ρόλων, όπου ο καθένας µπορεί να βρεθεί 

δυνάµει στιγµατισµένος. Υπό αυτή την έννοια, το στίγµα καθίσταται περισσότερο ως 

µία προοπτική διαφοροποίησης για το υποκείµενο και ως τέτοια συνδέεται µε την 

έννοια της διαχείρισης.  

Αναπτύσσοντας την έννοια της διαχείρισης, ο Goffman (1969), περιφρουρεί σε 

µεγάλο βαθµό την αυτονοµία του δρώντος υποκειµένου, στοιχείο που συνάδει µε την 

εν γένει ανάλυσή µου στη µελέτη αυτή. Τα υποκείµενα του Goffman επιχειρούν να 

διαχειριστούν τις κοινωνικές περιστάσεις προς όφελός τους, επινοώντας ποικιλία 

τεχνασµάτων, προκειµένου να δηµιουργήσουν ευνοϊκές εντυπώσεις.  Έτσι, ο ρόλος 

του υποκειµένου που προσπαθεί να επιβληθεί µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο στους 

κοινωνικούς περιορισµούς, καθίσταται αναµφίβολα ενεργητικός, καθώς προσπαθεί να 

καθυποτάξει τις οδυνηρές προοπτικές απαξίωσης. Σε αυτή τη διαδικασία διαχείρισης 

εντυπώσεων, συγκροτεί µία «δηµόσια αποδεκτή, ωστόσο ψευδή, εντύπωση»: Το 

άτοµο θέλει να «φαίνεται σαν κάποιος άλλος», να «περνάει την εντύπωση κάποιου 

άλλου».  Ωστόσο, το εύλογο ερώτηµα που προκύπτει, σχετίζεται µε το περιθώριο 

ανάδυσης ενός «πραγµατικού εαυτού». Έτσι, ενώ η δηµόσια  παρουσίαση του εαυτού 

θα µπορούσε να ιδωθεί ως συνάντηση της εσωτερικής και εξωτερικής διαλεκτικής 

του καθορισµού ταυτότητας, από την άλλη, δεν µπορεί να παραγνωριστεί το 

ασύµπτωτο µεταξύ αυτού που πραγµατικά είναι το υποκείµενο και αυτού που θέλει 

να φαίνεται ότι είναι, µίας δηλαδή «πραγµατικής» και µίας «δυνάµει ταυτότητας».  

Η εστίαση του Goffman µετατίθεται  από τα άτοµα που συγκροτούν τον εαυτό µέσα 

από «κανονικές» εµπειρίες στα άτοµα που δεν διαθέτουν πόρους, ελευθερία, 

προοπτική και θεσµική υποστήριξη για να διεκδικήσουν το αίτηµα µίας φυσιολογικής 

ταυτότητας. Η επιβολή ενός απαξιωτικού status καθιστά τον εαυτό εν είδει φυλακής. 

Για τον Goffman, ωστόσο, το άτοµο δεν προσκολλάται παθητικά σε έναν απαξιωµένο 

εαυτό. Αντίθετα, ενδέχεται να υπάρξει µία διαδοχή εαυτών που ενσαρκώνει το 

υποκείµενο, εαυτών που αναθεωρεί, απορρίπτει ή τροποποιεί.  

Στο θεωρητικό σχήµα του Goffman, τα άτοµα ορίζονται ως επιστητοί δρώντες, µε 

προθέσεις, κίνητρα και αναστοχαστικές µορφές δράσης. ∆εν παθητικοποιούνται, 
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αναπαράγοντας κοινωνικούς ρόλους, αλλά συµµετέχουν ενεργά στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Αυτό που έχει σηµασία, είναι, ότι η εστίαση δεν γίνεται στην ίδια την 

παρεκκλίνουσα συµπεριφορά, αλλά στις συνέπειές της, στη σηµασία που της 

αποδίδεται, στα τεχνάσµατα συγκάλυψής της από τα στιγµατισµένα υποκείµενα. Ο 

Goffman παροµοιάζει το εγχείρηµα αυτό µε θεατρική παράσταση, όπου το άτοµο 

υποδύεται έναν αξιέπαινο, αποδεκτό από τους Άλλους εαυτό, καθώς την ίδια στιγµή 

ερµηνεύει και ερµηνεύεται (1969).  Και σε αυτό το σηµείο  η ατοµικότητα 

συµπλέκεται µε τη συλλογικότητα και την αλληλόδραση. Συνεπώς, τα άτοµα µε 

επονείδιστη πραγµατική ταυτότητα, θέλουν να είναι «εικονικά κανονικά», τονίζοντας 

το βάρος των απαιτήσεων των Άλλων στη συγκρότηση της ταυτότητας. Κατ΄ αυτόν 

τον τρόπο, οι Άλλοι δεν προσλαµβάνουν απλά την ταυτότητα αλλά τη συγκροτούν. 

Υπό το βάρος των διακινδυνεύσεων, οι µετανάστες δεύτερης γενιάς, επιχειρούν να 

παρουσιάσουν τον εαυτό τους ανάλογα, να διαχειριστούν θετικά τις εντυπώσεις, να 

επηρεάσουν, εν τέλει, την πρόσληψη της εικόνας τους από τους Άλλους. 

Χαρακτηριστικό  παράδειγµα από το πεδίο είναι, ότι ενώ µιλούσαν µε άνεση για την 

ιδιότητά τους ως µαθητές ενός σύγχρονου σχολείου κοντά στην πρωτεύουσα, τα 

επαγγελµατικά τους σχέδια, τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους, ωστόσο, όταν 

η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από την εθνοτική καταγωγή τους, υπέφωσκε, 

αρχικά τουλάχιστον, αµηχανία. Και η αµηχανία, µε βάση τα γραπτά του Goffman, 

διαδραµατίζει µεγάλη κοινωνική και ηθική σηµασία στην έκβαση της 

αλληλεπίδρασης.   

 Ένα σηµαντικό στοιχείο που ξεχωρίζει ο Goffman στις δϊυποκειµενικές συναλλαγές  

είναι η ιδιοτέλεια των υποκειµένων. Η υστεροβουλία των δρώντων συνδέεται µε τη 

σηµασία της διαχείρισης των εντυπώσεων, τη συγκάλυψη των µυστικών, την αίσθηση 

που καλλιεργούν οι υποδυόµενο ρόλοι. Αυτή όµως η ιδιοτέλεια και η υστεροβουλία 

στην ερµηνεία του εαυτού, δεν συγκροτείται στη βάση µίας ανηθικότητας του 

υποκειµένου, αλλά αντίθετα, σε µία επικοινωνιακή επικύρωση της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, όπου το άτοµο προσπαθεί να δεσµεύσει τον σεβασµό για τον εαυτό του 

και την αναγνώριση των Άλλων.  Σχετικά παραπλήσια µε την «ηθική ιδιοτέλεια» του 

Goffman, είναι η σχέση ταυτότητας και συµφερόντων που διατύπωσαν οι Goldstein 

and Rayner (1994). Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «αυτό που θέλω, κατά µία έννοια 

διαµορφώνεται από το πώς κατανοώ το ποιος είµαι. Από την άλλη όταν αποσαφηνίζω 

τα συµφέροντά µου, αρχίζω να επαναπροσδιορίζω την έννοια του εαυτού µου 

(1994:367-368)». Τα συµφέροντα, όπως ακριβώς και η ταυτότητα αποτελούν κίνητρα 
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συµπεριφοράς, ερµηνεύουν τη δράση των υποκειµένων ως ατοµικά εσωτερικευµένες 

επιρροές. Η ταυτότητα καθορίζει αυτά που το υποκείµενο θεωρεί συµφέροντα ή µη. 

Τοιουτοτρόπως, ο καθορισµός του υποκειµένου από τους Άλλους επηρεάζει την 

αντίληψη για τα συµφέροντα του αλλά και τα συµφέροντα των Άλλων. Από την 

αντίθετη κατεύθυνση, η επιδίωξη συγκεκριµένων συµφερόντων, καθορίζει την 

ταυτότητα του υποκειµένου από το ίδιο αλλά και από τους Άλλους. Ο λόγος που 

αναφέροµαι στην συγκεκριµένη προσέγγιση είναι γιατί θεωρώ ότι οι πληροφορητές 

µου σε µεγάλο βαθµό συγκροτούν την ταυτότητά τους βάσει των επιδιωκόµενων 

συµφερόντων τους, τον βέλτιστο δηλαδή καθορισµό των υλικών και µη υλικών όρων 

της κοινωνικής τους αναπαραγωγής. Η αναδυόµενη ταυτότητα τους περιλαµβάνει 

στον πυρήνα της τα συµφέροντα τους, καθώς πρόκειται για µία αµφίδροµη 

διαδικασία όπου ταυτότητα και συµφέροντα συµπλέκονται.  

 

 δ. Θεσμοί. 

 

Σηµείο αναφοράς στη συζήτηση για τη συγκρότηση της ταυτότητας κατέχει η έννοια 

των θεσµών, καθώς πιστεύω ότι αποτελεί σηµείο σύµπτωσης ατοµικής και 

συλλογικής ταυτότητας. Οι θεσµοί αποτελούν διϋποκειµενικά πρότυπα συµπεριφοράς 

εντός συγκεκριµένων πλαισίων που έχουν παγιωθεί σε βάθος χρόνου, δηλαδή τί κάνει 

κανείς αλλά και πώς το κάνει. Ο Jenkins υποστηρίζει ότι οι θεσµοί µπορεί να γίνουν 

κατανοητοί ως «ιδεότυποι», γιατί διαµεσολαβούν την αντίληψή µας για τα πρότυπα 

και τις κανονικότητες της καθηµερινότητας, προκαλώντας συνέπειες και 

λειτουργώντας κανονιστικά (Jenkins, 2007). Όπως και οι ταυτότητες, οι θεσµοί 

προβάλουν µέσα από τη δράση και τη διαµορφώνουν, δηµιουργώντας πρότυπα της 

δράσης αυτής. Καθίστανται, λοιπόν, αναπόσπαστο µέρος του κόσµου των ανθρώπων, 

καθώς τα άτοµα λαµβάνουν αποφάσεις και κατευθύνουν τις πράξεις τους σύµφωνα µε 

τα θεσµικά πρότυπα. Και αυτό, διότι οι θεσµοί περιφρουρούν την καθηµερινότητά 

µας, δηµιουργώντας προβλεψιµότητα µέσω της έξης. Η συνήθεια λοιπόν, µέσω της 

διϋποκειµενικής αποδοχής, αποτελεί το υπόβαθρο της θεσµικής παγίωσης. 

Ωστόσο, συνεχίζει ο Jenkins για να γίνουν αποδεκτοί, ιδιαίτερα σε µια διαγενεακή 

προοπτική, οι θεσµοί χρειάζονται νοµιµοποίηση, η οποία επιτυγχάνεται και 

αναπαράγεται µέσα από τα λεγόµενα «σύµπαντα συµβόλων». Τα σύµπαντα 

συµβόλων  τα οποία εισήγαγαν οι Berger and Luckman (1966), θα µπορούσαν να 
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νοηθούν ως «σφαίρες νοήµατος», ως µια ενοποιητική δύναµη των θεσµών που  

λειτουργεί σαν οµπρέλα, προκειµένου να συµπεριλάβει την ποικιλοµορφία  της 

καθηµερινότητας. Η ατοµική και η συλλογική συνοχή, η συνέχεια και η σταθερότητα 

της ταυτότητας αλλά και του ίδιου του κόσµου των ανθρώπων, εκπορεύεται µέσα από 

τα συµβολικά σύµπαντα των θεσµών. Και αυτό που εν τέλει αποκτά τη µεγαλύτερη 

σηµασία, είναι η θέση που κατέχουν οι θεσµοί στα ενσώµατα άτοµα, στις 

συλλογικότητες και στο γεωγραφικό χώρο. Η ίδια η διαδικασία της κοινωνικής 

αλληλόδρασης αφορά αυτή τη δϊυποκειµενική επικοινωνία, τη δυνατότητα 

«αντικειµενικοποίησης» του υποκειµενικού τρόπου σκέψης και του νοήµατος που 

εκπέµπουν τα άτοµα, αλλά και της ανάδειξης µιας κοινής σηµασιολογικής διάστασης 

µέσα από διαφορετικούς τρόπους έκφρασης. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποίησης µιας 

αντιληπτικής ικανότητας, καθίσταται εφικτή µέσα από «τυποποιηµένα σχήµατα» που 

επιτρέπουν την πρόσβαση στην κοινωνική πραγµατικότητα, η οποία περιβάλλεται 

από τις δικές της νοηµατικές δοµές καθώς και από προσδιορισµούς συµβόλων. 

Κατά τους Berger and Luckman, µέσω της κοινωνικοποίησης επιτυγχάνεται η 

είσοδος στην αντικειµενική πραγµατικότητα, καθώς και η αναγνώριση και η αποδοχή 

κοινών δοµών και νοηµατικών περιεχοµένων. ∆ιαµέσου της παραπάνω  

αντικειµενικοποίησης, δηλαδή της θεσµοποίησης και της νοµιµοποίησης, η κοινωνία 

προάγει ένα «συµβολικό όλον», διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντικειµενικής 

πραγµατικότητας (Ναγόπουλος, 2015). Η αντικειµενικοποίηση από τη µεριά του 

υποκειµένου συνιστά τη δυνατότητα του ανθρώπου να αναπαριστά τον κόσµο στον 

οποίο ο ίδιος συµµετέχει και αναπτύσσει διϋποκειµενική δραστηριότητα. Κατ’αυτόν 

τον τρόπο, τα σύµπαντα συµβόλων, µε όχηµα τη γλώσσα, είναι η ενοποιητική 

δύναµη, ο «εξωτερικός θόλος» που συγκρατεί την εσωτερική συνέχεια, η πηγή της 

ατοµικής και συλλογικής συνοχής και σταθερότητας (Θεοδωρίδης, 2001). 

Η ερµηνεία των θεσµών επιτρέπει να  κατανοήσουµε τη φύση των συλλογικοτήτων 

και της συλλογικής ταυτότητας καθώς οι θεσµοί είναι πηγές εκπόρευσης καθορισµού 

ταυτότητας (Jenkins, 2007:211). Αναφέροµαι διεξοδικά στους θεσµούς γιατί η έρευνά 

µου έλαβε χώρα εντός των πλαισίων του θεσµού του σχολείου, το οποίο γίνεται 

αντιληπτό τόσο µε συµβολικούς όσο και µε υλικούς όρους. Και θεσµοί όπως το 

σχολείο δεν µπορούν παρά να  είναι πηγές καθορισµού ταυτότητας µέσω των 

κανονιστικών πλαισίων. Το να είναι κάποιος µαθητής σε ένα Γενικό Λύκειο κοντά 

στην Αθήνα, αποτελεί µία ταυτότητα που συγκροτείται εντός και µέσω του θεσµού 

του σχολείου από τον οποίο απορρέουν εν µέρει, τα πλαίσια οµοιότητας και 
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διαφοράς. Ωστόσο, δεν πρέπει να µας διαφεύγει από την εξίσωση, ότι από τη µία 

υφίσταται µια ιδεατή τυπολογία της θεσµικά παγιωµένης ταυτότητας, ενώ από την 

άλλη διαπιστώνουµε την πραγµατική ενσάρκωση της από έναν κάτοχο και 

συνακόλουθα τις παραλλαγές της που προκύπτουν από την ερµηνεία αυτής της 

ταυτότητας. Το ίδιο το πεδίο της έρευνάς µου, το σχολείο, νοείται ως µία τέτοια 

θεσµική έκφραση, µε όρους πρωτίστως συµβολικούς αλλά και υλικούς. Και αυτό 

γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι πέρα από θεσµική παγίωση, το σχολείο είναι κυρίως 

ένας βιωµένος χώρος που συναντώνται το κοινωνικό φαντασιακό µε το εκάστοτε 

ιστορικό συγκείµενο. Όπως εύστοχα υπογραµµίζει η Τσακίρη (2009), η κοινωνική 

αναπαραγωγή που αποτελεί το ερευνητικό πλαίσιο της εργασίας αυτής, 

διαµεσολαβείται από τη χωρική οργάνωση, µορφοποίηση και εσωτερίκευση 

κοινωνικών και θεσµισµένων χώρων, όπως το σχολείο.  

Επιµένοντας στην κατηγορία των θεσµών, για να κατανοήσει κανείς τη συµβολή τους  

στη συγκρότηση της ταυτότητας, θα πρέπει να εντρυφήσει στην ίδια τους τη φύση. 

Στον πυρήνα των θεσµών κατοικοεδρεύει η έννοια της οµοιότητας,  επαληθεύοντας 

την άρρηκτη σχέση θεσµών και ταυτότητας, εφόσον η οµοιότητα  – όπως επίσης και 

η διαφορά-είναι πυρηνικό στοιχείο της ταυτότητας. Η Douglas (1986), προβαίνει σε 

έναν παραλληλισµό της δηµιουργίας των θεσµών µε την κατάρτιση θεωρητικών 

σχηµάτων. Υποστηρίζει ότι οι θεσµοί επιτελούν ό,τι περίπου και ένα θεωρητικό 

σχήµα καθώς και τα δύο διαµεσολαβούν την οµοιότητα. Αφ’ ης στιγµής ένα 

θεωρητικό σχήµα συγκροτείται, τα στοιχεία που το συναποτελούν και προηγουµένως 

ήταν αµφίβολα, παίρνουν πλέον ξεκάθαρη µορφή και αποκτούν υπόσταση εντός του 

σχήµατος στο οποίο ανήκουν. Το ίδιο επισυµβαίνει και µε την οµοιότητα: 

διαµεσολαβείται µόνο µέσω συγκροτηµένων θεωρητικών σχηµάτων, όπως δηλαδή οι 

θεσµοί (Medi and Murphy, 1985). Μάλιστα, η αρετή της οµοιότητας ή και της 

οµοιοµορφίας θα προσέθετα, επανέρχεται συνέχεια, διότι ο,τιδήποτε όµοιο είναι τόσο 

καλά εδραιωµένο σε κάθε κουλτούρα, ώστε η οµοιότητα να λειτουργεί ως 

αυταπόδεικτη αξία. Το οξύµωρο είναι ότι η συγκρότηση της οµοιότητας, αν και µία 

καταλυτική πράξη διανοητικής δραστηριότητας παραµένει απαρατήρητη. Και σε 

αυτό το σηµείο εµφιλοχωρεί το ζήτηµα του σχηµατισµού των κατηγοριών και κατ’ 

επέκταση των κοινωνικών τάξεων βάσει της οµοιότητας.   

Για  τον Quine (1965), η σύσταση µίας τάξης/κατηγορίας εµπεριέχει την πόλωση και 

τον αποκλεισµό, αφού εσωκλείει και αποκλείει ταυτόχρονα. ∆ανειζόµενος  αναλογίες 

από τον φυσικό κόσµο, καταλήγει ότι για να συγκροτηθούν οι θεσµοί, τα άτοµα 
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κατασκευάζουν τον δικό τους φυσικό, κοινωνικό κόσµο, επιλέγοντας συµµάχους και 

εχθρούς και ως εκ τούτου, ελέγχοντας τρόπον τινά τη σύνθεση του κοινωνικού 

κόσµου. Εν συντοµία, µέσω των θεσµών, συγκροτούν µία πολύπλοκη µηχανή που 

σκέφτεται και λαµβάνει αποφάσεις για τους ίδιους. Και για το λόγο αυτό, οι θεσµοί 

βασίζονται στην οµοιότητα, ώστε ακόµα και ανόµοια πράγµατα, εν τέλει, να  

κατηγοριοποιούνται και να επιφορτίζονται µε ηθικό και πολιτικό περιεχόµενο. Στα 

πλαίσια της κοινωνικής µας διάδρασης αναλόγως κατηγοριοποιούνται οι σωστές και 

λάθος σκέψεις. Οι θεσµοί συµπιέζουν τις σκέψεις και τις ιδέες σε ένα κοινό σχήµα, 

παράγοντας κοινές απόψεις. Την ίδια στιγµή, οι θεσµοί παράγουν «ταµπέλες» για τα 

υποκείµενα, επιχειρώντας µε αυτόν τον τρόπο να σταθεροποιήσουν τη ρευστότητα 

της κοινωνικής ζωής αλλά και να τη διαµορφώσουν. Υπό την επίδραση των ιδεών του 

Foucault, ο Hacking (1985), περιέγραψε αυτή τη διαδικασία ως «κατασκευή του 

υποκειµένου» δηλαδή την κοινωνική ταξινόµηση/κατηγοριοποίηση του ατόµου µε 

βάση κοινωνικές ταµπέλες και µέσω πολλών οδών, διασφαλίζοντας, ότι τα άτοµα, εν 

τέλει, θα επαληθεύσουν τις «ταµπέλες» που τους υπαγορεύθηκαν. Αν επιχειρήσουµε  

µία αναγωγή στο θέµα που αναλύουµε, η ταµπέλα του µετανάστη µε όλες τις 

επιπτώσεις των υποκατηγοριών και υποδιαιρέσεων που εσωκλείει, επικυρώνεται 

θεσµικά, διαµεσολαβεί συγκεκριµένες ταυτότητες που στηρίζονται στην οµοιότητα 

και επιχειρεί να οριοθετήσει τις κοινωνικές διαδροµές τους.   

Ωστόσο, η απόδοση «ταµπέλας» δεν είναι στατική διαδικασία αλλά βασίζεται στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι άνθρωποι δηµιουργούν θεσµούς και οι θεσµοί 

επικυρώνουν τις κατηγοριοποιήσεις. Με τη σειρά τους, οι κατηγοριοποιήσεις 

συνδέονται µε πράξεις που επίσης, επιζητούν ταµπέλες αλλά και υποκείµενα που 

ανταποκρίνονται θετικά ή αρνητικά στις ταµπέλες αυτές. Ξεκινώντας από την 

παραδοχή ότι οι άνθρωποι ταξινοµούν, η Douglas (1986), υποστηρίζει ότι η 

διαδικασία ταξινόµησης που εκπορεύεται από τα άτοµα δεν αποκλείει ένα βαθµό 

αυτονοµίας τους σε αντίθεση µε την ταξινόµηση που προέρχεται από θεσµισµένες 

κοινότητες. Οι θεσµισµένες κοινότητες, οι θεσµισµένοι χώροι, όπως το σχολείο που 

αποτελεί το ερευνητικό µας πεδίο, θέτουν όρια εντός των οποίων τα υποκείµενα 

αντιλαµβάνονται την ταυτότητά τους και ταξινοµούν τους εαυτούς τους µέσω των 

κοινωνικών δεσµών. Το άτοµο είναι ελεύθερο να κάνει επιλογές ως ένα βαθµό, αλλά 

πάντα εντός των κατηγοριών στις οποίες εντάσσεται. Ωστόσο, όλες αυτές οι 

διαδικασίες  που περιγράφει η Douglas, είναι δυναµικές. Οι ταµπέλες αλλάζουν και 

τα άτοµα καλούνται να ενσαρκώσουν νέες ταµπέλες µε µία συγκεκριµένη χρονική 
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ακολουθία. Πρώτα να απαρνηθούν βάσει κινήτρων νοµής εξουσίας και δύναµης τις 

προηγούµενες ταµπέλες και στη συνέχεια να αλλάξουν τους θεσµούς και να φτιάξουν 

νέες ταµπέλες βάσει των οποίων θα γίνουν νέα υποκείµενα.  

Κατ’ ουσίαν,  οι  θεσµοί διαµεσολαβούν την ταυτότητα, νοµιµοποιώντας θετικά την 

οµοιότητα και αρνητικά τη διαφορά. Στην παραπάνω δυναµική διαδικασία, οι 

µετανάστες δεύτερης γενιάς, στο µέτρο της αυτονοµίας που µπορούν να διαθέτουν 

και προσκρούοντας συνέχεια σε θεσµικούς περιορισµούς, πολλώ δε µάλλον σε µια 

γκρίζα ζώνη ως προς την πολιτειακή τους ταυτότητα, επιχειρούν µέσω πολλαπλών 

οδών να διαµορφώσουν την ατοµικότητά τους βάσει της οµοιότητας και  

υπερβαίνοντας, συχνά, δυσθεώρητα εµπόδια.    

 

 

3.Το Κεφάλαιο ως Αναλυτική Κατηγορία. 

 

Η επόµενη αναλυτική κατηγορία που επιστράτευσα, είναι η έννοια του κεφαλαίου, 

και ειδικότερα η απόκτηση, µετατροπή και διαχείρισή του από τους πληροφορητές 

µου στον κύκλο της κοινωνικής τους αναπαραγωγής, αντλώντας κυρίως από το 

κοινωνιολογικό σύστηµα του Pierre Bourdieu. Επιµένοντας στην άρρηκτη σχέση 

δοµών και υποκειµένου, ο Γάλλος κοινωνιολόγος, επεδίωξε την οικοδόµηση ενός 

συνθετικού θεωρητικού µοντέλου που επιχειρούσε να ελέγξει από τη µία τον «άκρατο 

ντετερµινισµό» του δοµισµού και από την άλλη,  την «απόλυτη ελευθερία  του 

δρώντος υποκειµένου» (Μυλωνάς, 2010:79) . Στόχος του ήταν η υπέρβαση και 

αποδόµηση των αυθαίρετων σχηµάτων αντινοµίας και κατάτµησης του 

κοινωνιολογικού πεδίου υπέρ µιας «ολικής ανθρωπολογίας». Για το λόγο αυτό 

εισήγαγε µια σειρά θεωρητικών και µεθοδολογικών εργαλείων όπως το κεφάλαιο και 

το habitus και ειδικότερα στο πεδίο του σχολείου, όπως τεκµηριώνει στο κλασσικό 

του έργο «Αναπαραγωγή», µε τον Passeron (1970), που θα µας απασχολήσουν στην 

ανάλυσή µας. 

Για τον Bourdieu το κεφάλαιο εν γένει, αποτελείται από συσσωρευµένη ανθρώπινη 

εργασία είτε διακριτή-υλική, είτε ενσωµατωµένη ως µέρος µια υποκειµενικής ή 

αντικειµενικής δοµής (Κονιόρδος, 2006). Ναι µεν η αφετηρία του είναι µαρξιστική, 

καταλήγει δε, σε διαφορετικά συµπεράσµατα, καθώς  επιδιώκει να περιπλέξει τον 
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ιστορικό υλισµό, ενσωµατώνοντας µία προσέγγιση της συµβολικής εξουσίας 

παράλληλης µε την οικονοµική εξουσία, επεκτείνοντας έτσι τη µαρξιστική ανάλυση 

στη σφαίρα του πολιτισµικού και συµβολικού (Susen and Simon, 2011). Σε αυτή την 

κατεύθυνση αναγνωρίζει διαφορετικά είδη κεφαλαίου στην κοινωνία, τα οποία 

διαµορφώνουν τόσο τις σχέσεις εξουσίας όσο και τις κοινωνικές ανισότητες. 

Παράλληλα δηλαδή µε το οικονοµικό κεφάλαιο που αποτελεί σαφές και θεµελιώδες 

κριτήριο διάκρισης, λειτουργούν εξίσου το κοινωνικό και πολιτισµικό κεφάλαιο.  

 

α. Οικονομικό Κεφάλαιο  

  

Το οικονοµικό κεφάλαιο ταυτίζεται µε τους οικονοµικούς πόρους, τόσο ως 

συσσωρευµένο κεφάλαιο αλλά και ως ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής (Sallaz and 

Javiska, 2007). Οι κάτοχοί του εκφράζουν την «αίσθηση της διάκρισης» µε την 

επιδίωξη ανάλογων αγαθών που σηµατοδοτούν την κατοχή κεφαλαίου. Η πρόσβαση 

στο οικονοµικό κεφάλαιο συνδέεται άρρηκτα µε την αναπαραγωγή ιεραρχιών και 

ανισοτήτων και τη διαδικασία κοινωνικής αναπαραγωγής. Συνακόλουθα,  τόσο τα 

άτοµα όσο και οι κοινωνικές οµάδες βρίσκονται σε έναν αέναο ανταγωνισµό, 

εφαρµόζοντας αντίστοιχες στρατηγικές µε σκοπό την απόκτηση πραγµατικού και 

κατ’ επέκταση συµβολικού κέρδους στο παρόν και στο µέλλον (Roy, 1990).  

 Όπως είναι επόµενο, η κατοχή  οικονοµικού κεφαλαίου διαµεσολαβεί την πρόσβαση 

στο εκπαιδευτικό σύστηµα, στην ανώτερη εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και 

συνακόλουθα στην περαιτέρω συσσώρευση κεφαλαίου, τροφοδοτώντας και 

ανακυκλώνοντας τις κατεστηµένες κοινωνικές ιεραρχίες (Waters and Brooks, 2011). 

Οι κάτοχοι του οικονοµικού κεφαλαίου συνήθως κατοικούν σε προνοµιούχες 

περιοχές µε προνοµιούχα σχολεία και έχουν πρόσβαση σε πολύ περισσότερους 

διαθέσιµους πόρους, συγκριτικά µε τα σχολεία υποβαθµισµένων περιοχών στα οποία 

φοιτούν οι µη προνοµιούχες κοινωνικές τάξεις. Όπως επισηµαίνει η Τσακίρη, το 

σχολείο αν µη τι άλλο, αποτελεί µία χωρικότητα «στην οποία εκφράζονται και 

εκδηλώνονται οι φαντασιακές σηµασίες µίας συγκεκριµένης κοινωνίας πάνω στις 

οποίες ερείδονται οι χωρικές πρακτικές των υποκειµένων (2009:401)». Αυτό σηµαίνει 

ότι το σχολείο δεν διαµεσολαβεί την κοινωνική µείξη και διάδραση αλλά λειτουργεί 

ως ένα επιπλέον επίπεδο διάκρισης µε υλικές και συµβολικές διαστάσεις.     
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Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, ως ένας χώρος πραγµατικός και 

συµβολικός που συναρθρώνει την κοινωνικοχωρική πραγµατικότητα µε το 

φαντασιακό στοιχείο, θεώρησα ενδιαφέρον να διερευνήσω πώς το οικονοµικό 

κεφάλαιο της οικογένειας επηρεάζει τις νοηµατοδοτήσεις των µαθητών-µεταναστών 

για την αξία του σχολείου και τα οφέλη που προκύπτουν από την εκπαίδευση. 

Εστίασα δηλαδή στη σχέση σχολείου και οικονοµικού κεφαλαίου κυρίως µε την 

έννοια της κυκλικής µετατρεψιµότητας του κεφαλαίου. Από το πεδίο προέκυψε ότι οι 

µεταναστευτικές οικογένειες από την Αλβανία επενδύουν  περισσότερο ή λιγότερο 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους, µε την εκµάθηση ξένων γλωσσών, υπολογιστών 

αλλά και προπαρασκευαστικών µαθηµάτων για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήµιο. 

Η πλειοψηφία των πληροφορητών µου απέδιδε ιδιαίτερο βάρος στην κατοχή των 

τίτλων αυτών για τη χάραξη των µελλοντικών σχεδίων ζωής τους. Η απόκτηση 

εκπαιδευτικών τίτλων και διαπιστευτηρίων, «µετατρέπονται» εκ νέου σε οικονοµικό 

κεφάλαιο µέσω της αναζήτησης εξειδικευµένης εργασίας,  διεκδίκησης υψηλότερων 

µισθών στη βάση κεκτηµένων ακαδηµαϊκών προσόντων και της επιδίωξης µίας 

αντίστοιχης καριέρας που θα αποφέρει κυρίως οικονοµικά κέρδη. Ταυτόχρονα, η  

κυκλική µετατρεψιµότητα του οικονοµικού κεφαλαίου σε κοινωνικό και πολιτισµικό, 

διαµεσολαβεί νέους όρους  στην κοινωνική αναπαραγωγή των µεταναστών δεύτερης 

γενιάς. 

 

β. Κοινωνικό Κεφάλαιο. 

  

Ο Bourdieu αντιλήφθηκε νωρίς ότι η έννοια του οικονοµικού κεφαλαίου µπορεί να 

έχει καταλυτική σηµασία αλλά δεν επαρκεί αυτή καθεαυτή να εξηγήσει την 

πολύπλοκη κοινωνική πραγµατικότητα (Joseph,2000). Ασφαλώς µεν οι οικονοµικές 

συναλλαγές κατευθύνονται µε βάση το κέρδος και πυροδοτούνται από την ιδιοτέλεια 

του ατόµου, ωστόσο, δεν µπορούν από µόνες τους να συλλάβουν τον κοινωνικό 

κόσµο στην ολότητά του. Για το λόγο αυτό, προχώρησε στη θεωρητική ανάπτυξη 

άλλων µορφών κεφαλαίου που δρουν παράλληλα µε το οικονοµικό, συνθέτοντας τη 

δική του κοινωνική κοσµολογία.  

Με αφετηρία την προσήλωση του στις κοινωνικές ανισότητες, επιχείρησε να 

δηµιουργήσει µια «πολιτισµική ανθρωπολογία της κοινωνικής αναπαραγωγής» 

(Field, 2008), συγκροτώντας αργά και σταδιακά την θεωρία του κοινωνικού 
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κεφαλαίου. Ο Bourdieu περιγράφει το κοινωνικό κεφάλαιο ως «το κεφάλαιο των 

κοινωνικών σχέσεων που µπορεί να αποδώσει χρήσιµη στήριξη στο άτοµο που το 

κατέχει» (Bourdieu, 1977). Υπό αυτή την έννοια, το κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται 

στις κοινωνικές σχέσεις και στα δίκτυα, όπου συνδυαστικά µε το οικονοµικό 

κεφάλαιο λειτουργούν ως πηγή δύναµης. Περιλαµβάνει δίκτυα τα οποία µπορούν να 

διευκολύνουν τόσο τα φυσικά όσο και τα οικονοµικά οφέλη (απόκτηση δουλειάς, 

κατοικίας), όπως επίσης οφέλη σε επίπεδο πληροφόρησης-ενηµέρωσης. Οι σχέσεις 

που θεµελιώνουν την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου συχνά είναι θεσµοθετηµένες 

υπό τη σκέπη ενός κοινού παρανοµαστή (οικογενειακό όνοµα, τάξη, φυλή, σχολείο). 

Έτσι, το κοινωνικό κεφάλαιο αποκτά την ιδιότητα ενός «πιστοποιητικού» που δίνει 

στους φορείς του τη δυνατότητα να το «εξαργυρώσουν» µε διαφορετικούς τρόπους.  

Το κοινωνικό κεφάλαιο εντοπίζεται σε δίκτυα κοινωνικών σχέσεων που µπορεί να 

αναπτύσσονται σε πολλά και διαφορετικά πεδία καθώς βασίζονται σε «άρρηκτες 

µεταξύ τους υλικές και συµβολικές ανταλλαγές (Bourdieu, 1986)». Υπό αυτή την 

έννοια, ιδιαίτερη σηµασία αποκτά το µέγεθος του δικτύου και των διασυνδέσεων που 

µπορεί να κινητοποιήσει κανείς, αλλά και το µέγεθος του ίδιου του κεφαλαίου 

(οικονοµικού, κοινωνικού, συµβολικού) που βρίσκεται στην κατοχή του 

συγκεκριµένου δικτύου. Τα δίκτυα αυτά αποτελούν προϊόν µιας συνεχούς 

προσπάθειας συντήρησης και επέκτασης, ατοµικής και συλλογικής, ενσυνείδητης και 

ασυνείδητης και προπαντός, θεµελίωσης και αναπαραγωγής κοινωνικών σχέσεων που 

δύναται να αξιοποιηθούν βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, έκρινα σκόπιµο να διερευνήσω το κοινωνικό κεφάλαιο των 

πληροφορητών µου, τόσο υπό την έννοια του ήδη υπάρχοντος κεφαλαίου που φέρουν 

όσο και αυτό που φιλοδοξούν να αποκτήσουν και κυρίως τις στρατηγικές που 

εφαρµόζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Από την έρευνα πεδίου, προέκυψε ότι οι 

απόγονοι των µεταναστών αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην απόκτηση 

υπολογίσιµου κοινωνικού κεφαλαίου και την περεταίρω ένταξή τους σε κοινωνικά 

δίκτυα κύρους, που µπορούν να συνδράµουν στην κοινωνική τους εξέλιξη. Στην 

έννοια της κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να εντάξουµε και τις έγκυρες πηγές 

πληροφόρησης τις οποίες αξιολογούν πολύ υψηλά καθώς βάσει αυτών, χαράσσουν 

ανάλογες τροχιές ζωής. Μέσα από τις συνεντεύξεις, ανεφάνη η σηµασία που 

απέδιδαν στην αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου στη διαδικασία της κοινωνικής 

τους αναπαραγωγής. Συχνά,  οι µετανάστες δεύτερης γενιάς, τόνιζαν τη σηµασία των 

γνωριµιών και δικτύων για την επαγγελµατική εξέλιξη, µε ιδιαίτερη έµφαση στα 
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δίκτυα γνωριµιών µε συγγενείς και φίλους σε Ευρώπη και Αµερική.  Από την άλλη, 

αξιολογούσαν ως αρνητικό κοινωνικό κεφάλαιο την προσκόλληση τους σε δίκτυα 

οµοεθνών εντός Ελλάδας, σε πλήρη αντίθεση µε την τακτική της πρώτης γενιάς- και 

κυρίως, το ενδεχόµενο  επαναπατρισµού της οικογένειάς τους στην Αλβανία. 

  

γ. Πολιτισμικό Κεφάλαιο . 

 

Τρίτον και ιδιαίτερα σηµαντικό για την οντολογία του Bourdieu, είναι  το πολιτισµικό 

κεφάλαιο, µια πολύπτυχη έννοια που µε απασχόλησε στα πλαίσια της µελέτης µου 

και η οποία δεν σχετίζεται µε οικονοµικά αγαθά αλλά κυρίως µε τους τρόπους 

συµπεριφοράς, τα εκπαιδευτικά προσόντα και την πολιτισµική γνώση που ορίζουν το 

status των δρώντων υποκειµένων. Το πολιτισµικό κεφάλαιο είναι µία έννοια 

πολυδιάστατη που προέκυψε καταρχάς ως µία θεωρητική υπόθεση προκειµένου ο 

Bourdieu να εξηγήσει αφενός την άνιση εκπαιδευτική επίδοση των παιδιών που 

προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, αφετέρου να προσεγγίσει κριτικά 

τις απόψεις που αδυνατούσαν να συλλάβουν στην εξίσωση της κοινωνικής 

αναπαραγωγής τη µετάδοση του πολιτισµικού κεφαλαίου από την οικογένεια 

(Bourdieu,1986).  

Σε κάθε περίπτωση, η ουσία των διαπιστώσεών του, έγκειται στον θεµελιώδη ρόλο 

που διαδραµατίζει το πολιτισµικό κεφάλαιο στη διαιώνιση των κοινωνικών 

ανισοτήτων. Οι κοινωνικές ελίτ είναι εκείνες που προσδιορίζουν ποιο κεφάλαιο θα 

γίνει αποδεκτό και ποιο όχι, δίνοντας κατ’ επέκταση προβάδισµα στις γνώσεις και 

στις δεξιότητές τους, ώστε να διασφαλίσουν την κοινωνική τους θέση. Εποµένως, 

διακρίνοντας το «αξιόλογο» από το «τετριµµένο», η κουλτούρα των ελίτ 

αναδεικνύεται ως αξιόλογη και διαχρονική, σε αντίθεση µε την εφήµερη και 

τετριµµένη λαϊκή κουλτούρα. Έτσι επιτυγχάνεται η διαγενεακή µεταβίβαση της 

κουλτούρας, νοούµενη ως «σύνολο συµβολικών συστηµάτων, που περιλαµβάνει 

πρότυπα συµπεριφοράς άλλοτε εµφανή και άλλοτε αφανή» (Νικολάου, 2009). 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα εκπαιδευτικά συστήµατα των βιοµηχανικών κοινωνιών 

λειτουργούν έτσι ώστε να νοµιµοποιούν και να αναπαράγουν τις ταξικές ανισότητες. 

Η σχολική επιτυχία διευκολύνεται από την αντίστοιχη κατοχή πολιτισµικού 

κεφαλαίου, δηλαδή µέσω των σχέσεων που εξασφαλίζει το οικογενειακό περιβάλλον 

στο παιδί, τη βοήθεια στη σχολική εργασία, τη συµπληρωµατική διδασκαλία, την 
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ενηµέρωση και πληροφόρηση της οικογένειας σχετικά µε την εκπαίδευση και την 

αγορά εργασίας, τις πολιτιστικές δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχει αλλά και σε 

άλλα καθηµερινά ζητήµατα, όπως οι καλοί τρόποι, το καλό γούστο, οι µουσικές 

προτιµήσεις ακόµα και ο τόνος της φωνής. Η κουλτούρα που προβάλλει το σχολείο 

µεταδίδεται πιο εύκολα στους απογόνους της κυρίαρχης τάξης, καθώς είναι σύµφυτη 

µε την κουλτούρα της κυρίαρχης ελίτ (Bourdieu and Passeron, 1977). Υπό αυτό το 

πρίσµα, οι µαθητές που προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα δεν 

διαθέτουν το προκρινόµενο πολιτισµικό κεφάλαιο, µε αποτέλεσµα, συχνά, οι 

επιδόσεις τους να είναι χαµηλότερες, αναπαράγοντας έτσι τις ταξικές ανισότητες 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ωστόσο, η επιτυχία ή η αποτυχία στο εκπαιδευτικό σύστηµα συχνά τεκµαίρεται από  

την ύπαρξη ή έλλειψη των λεγόµενων προσωπικών χαρισµάτων. Το εκπαιδευτικό 

σύστηµα δηλαδή, αναδεικνύει αυτούς που εξαιτίας της κοινωνικής καταγωγής τους 

έχουν ήδη ωσµωθεί µε την κυρίαρχη-νόµιµη κουλτούρα µέσω του οικογενειακού 

τους περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται ως κάτοχοι φυσικών 

χαρισµάτων (Φραγκουδάκη,1994). Κληρονοµώντας το πολιτισµικό κεφάλαιο από το 

άµεσο οικογενειακό περιβάλλον, ο µαθητής δίνει την εντύπωση του έµφυτου 

χαρίσµατος ή όπως το θέτει ο ίδιος ο Bourdieu στη «∆ιάκριση», «η ιδεολογία του 

χαρίσµατος προσεγγίζει την έννοια του γούστου σαν δώρο της φύσης» 

(Bourdieu,1984). Έτσι, παρά το γεγονός, ότι οι µαθητές που προέρχονται από 

κατώτερες κοινωνικές τάξεις είναι σαφώς αδικηµένοι αναφορικά µε τον ανταγωνισµό 

στα πλαίσια της εκπαίδευσης, τα αποτελέσµατα αυτού του ανταγωνισµού 

παρουσιάζονται ως αξιοκρατικά και γι’ αυτό νοµιµοποιηµένα.  

Συµπερασµατικά, το πολιτισµικό κεφάλαιο συνδέεται µε τις οικογένειες που 

τοποθετούνται ψηλά στην κοινωνική ιεραρχία, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

µαθητές που προέρχονται από τις µεσαίες και υψηλότερες κοινωνικές τάξεις να 

αποκτήσουν εκπαιδευτικά διαπιστευτήρια µεγαλύτερου κύρους συγκριτικά µε τους 

µαθητές των χαµηλότερων κοινωνικών στρωµάτων. Συνακόλουθα, οι µαθητές των 

ανώτερων κοινωνικών τάξεων διατηρούν την κοινωνική τους θέση. Την ίδια στιγµή, 

κάποιοι µαθητές προερχόµενοι από τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα, 

επιτυγχάνουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας, γεγονός που όχι µόνο 

δεν αµφισβητεί το εκπαιδευτικό σύστηµα εν γένει, αλλά αντίθετα συνηγορεί σε µία 

επίφαση κυρίαρχης αξιοκρατίας. Σύµφωνα µε τους Bourdieu και Passeron (1966), 

πρόκειται για µία «µορφή θεµελιώδους ανισότητας ως προς αυτό το παιχνίδι των 
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προνοµιούχων, στο οποίο πρέπει όλοι να µπουν εφόσον τους παρουσιάζεται 

εφοδιασµένο µε τις αξίες της αντικειµενικότητας».  

Η τοποθέτηση αυτή µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καθώς η έρευνα πεδίου έδειξε ότι οι 

µετανάστες δεύτερης γενιάς δίνουν µεγάλη έµφαση στην ατοµικότητα και την 

προσωπική προσπάθεια για την κοινωνική τους ανέλιξη, δείχνοντας εµπιστοσύνη σε 

θεσµούς, όπως το σχολείο αλλά και διαδικασίες διαλογής, όπως οι εισαγωγικές 

εξετάσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Από τις αφηγήσεις των πληροφορητών µου 

ανεφάνη, ότι, από τη µία έχουν επίγνωση της διαφορετικής αφετηρίας τους που 

εδράζεται στους περιορισµένους πόρους και κεφάλαιο της οικογένειας, από την άλλη, 

όµως, δράττουν τις ευκαιρίες του εκπαιδευτικού συστήµατος στο οποίο δείχνουν 

ιδιαίτερη εµπιστοσύνη. Σε συνάρτηση µε τα προρρηθέντα, εστίασα ιδιαίτερα στη 

θεσµοποιηµένη µορφή του πολιτισµικού κεφαλαίου, δηλαδή την πιστοποιηµένη και 

εγγυηµένη µορφή κεφαλαίου που έχει αποκτήσει το άτοµο µέσω τίτλων κατά την 

πορεία φοίτησής του στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Με  άλλα λόγια, πρόκειται για τη 

νοµιµοποιηµένη µορφή πολιτισµικού κεφαλαίου µέσω επίσηµων διαπιστευτηρίων 

φοίτησης. 

Οι ακαδηµαϊκοί τίτλοι αποτελούν «πιστοποιητικά πολιτισµικών δεξιοτήτων που 

προσδίδουν στους κατόχους τους αντίστοιχα µια συµβατή µε τις κοινωνικές 

απαιτήσεις, µόνιµη και νοµιµοποιηµένη αξία, καθώς και την αντίστοιχη δυναµική 

της» (Bourdieu,1984). Σε αντίθεση µε το κεφάλαιο που διαθέτει ο  αυτοδίδακτος-

στην περίπτωσή µας η πρώτη γενιά µεταναστών- και το οποίο µπορεί να 

αµφισβητηθεί οποιαδήποτε στιγµή, η θεσµοποιηµένη µορφή του πολιτισµικού 

κεφαλαίου είναι αποδεκτή από όλους, καθώς είναι ανεξάρτητη και αυτόνοµη από το 

υποκείµενο που φέρει τον τίτλο. Η σχετική αυτή ανεξαρτησία µεταξύ του 

θεσµοθετηµένου τίτλου και του κατόχου του, αποτελεί ένα νοµικά αναγνωρισµένο 

πιστοποιητικό που εγγυάται µία συγκεκριµένη, µόνιµη και αναγνωρισµένη 

πολιτισµική ικανότητα, καταδεικνύοντας τη µοναδική δύναµη επιβολής κοινωνικής 

αναγνώρισης και κύρους µέσω της θεσµοθέτησης.  

Η θεσµική ιδιότητα προσδίδει ιδιαίτερη αίγλη στο πολιτισµικό κεφάλαιο, 

νοµιµοποιώντας παράλληλα τον ρόλο του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος. Οι 

σχολικοί και ακαδηµαϊκοί τίτλοι επιβραβεύουν το πολιτισµικό κεφάλαιο που έχει 

αποκτηθεί, είτε από την οικογένεια, είτε µε τις εργώδεις προσπάθειες του ίδιου του 

ατόµου που το περιβάλλον του είναι αποστασιοποιηµένο από την κυρίαρχη 

κουλτούρα και εποµένως, την κουλτούρα του σχολείου. Στοχεύοντας στην εγχάραξη 
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της παραπάνω νοµιµοποιηµένης κουλτούρας, το σχολείο επιδιώκει να 

µεταλαµπαδεύσει τις γνώσεις και τους κανόνες συµπεριφοράς της σχολικής και 

περαιτέρω κοινωνικής τάξης, επιβάλλοντας την πειθάρχηση σε ρόλους και κανόνες. 

Με την πειθάρχηση αυτή εννοείται η συµπόρευση µε τους σχολικούς κανονισµούς 

και απαιτήσεις και η προσαρµογή της δράσης των υποκειµένων σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του χώρου, χρόνου και εξουσίας που συγκροτούν το σχολικό και 

επικοινωνιακό πλαίσιο.  

Η χορήγηση πιστοποιητικών καθιστά πιθανή τη σύγκριση µεταξύ των ιδιοκτητών των 

τίτλων, παρέχοντας τη δυνατότητα σύνδεσης και µετατροπής του πολιτισµικού 

κεφαλαίου σε οικονοµικό κεφάλαιο και προσδίδοντας έτσι, χρηµατική αξία στο 

πολιτισµικό κεφάλαιο. Το προϊόν της µετατροπής του οικονοµικού κεφαλαίου σε 

πολιτισµικό κεφάλαιο, καθορίζει την αξία του πολιτισµικού κεφαλαίου που φέρει ένα 

υποκείµενο σε σύγκριση µε άλλους κατόχους τίτλων και αντιστοίχως, καθορίζει τη 

χρηµατική αξία για την οποία µπορεί να αξιολογηθεί στην αγορά εργασίας 

(Bourdieu,1986). Οι στρατηγικές µετατροπής του οικονοµικού κεφαλαίου σε 

πολιτισµικό και αντίστροφα, καθορίζονται από έναν «πληθωρισµό» προσόντων 

καθώς, και αντίστοιχα, από τις ευκαιρίες για κέρδος που προσφέρει κάθε µορφή 

κεφαλαίου.  

Με βάση την παραπάνω σύντοµη παρουσίαση αποπειράθηκα να ερευνήσω τις 

προεκτάσεις του πολιτισµικού κεφαλαίου εντός του πλαισίου των ερευνητικών 

ερωτηµάτων που ετέθησαν, αναλύοντας, κυρίως, το ρόλο του πολιτισµικό κεφαλαίου 

των µεταναστών δεύτερης γενιάς στη διαµόρφωση των  αντιλήψεων, των εικόνων 

αλλά και των αισθητικών αναπαραστάσεων, των επιλογών και εν τέλει, των σχεδίων 

για τη ζωή τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κτήση νέου πολιτισµικού  

κεφαλαίου µε τη µορφή ικανοτήτων, γνώσεων και συµπεριφορών  µέσω της 

θεσµοθετηµένης και της άτυπης εκπαίδευσης (Hadjidemetriou, 2008) και η σύµπτυξή 

του µε το ήδη υπάρχον κεφάλαιο που φέρουν οι µετανάστες από την οικογένειά τους.  

Θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας το γεγονός ότι το πολιτισµικό κεφάλαιο 

κατεξοχήν θεραπεύει τη δηµόσια εικόνα και τους ρόλους που ενσαρκώνουν οι 

µετανάστες δεύτερης γενιάς. Η γλώσσα που χρησιµοποιούν, τα γούστα και οι 

προτιµήσεις, η σύγκλιση µε τη νοµιµοποιηµένη κουλτούρα, όλα διαµεσολαβούν την 

εικόνα τους προς τους Άλλους. Επιπλέον, οι τίτλοι που κατέχουν, διαµεσολαβούν τη 

νοµιµοποιηµένη πρόσβαση τους σε µια καλύτερη ζωή από αυτή των γονιών τους. 

Τέλος, όπως προανέφερα, το πολιτισµικό κεφάλαιο, όπως και όλα τα είδη κεφαλαίου, 
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πρέπει να γίνονται αντιληπτά στην προοπτική της µετατρεψιµότητάς τους  από τη µία 

µορφή στην άλλη καθώς, αν µη τι άλλο, αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία.  

 

4.Habitus  

 

Ενδεχοµένως, η δοµή προσδιορίζει το δρών υποκείµενο σε σηµαντικό βαθµό, 

ωστόσο, δεν καταλήγει σε έναν απόλυτο ντετερµινισµό, καθώς το υποκείµενο 

προσεγγίζεται όχι µόνο ως agent αλλά και ως acteur που επιλέγει τις στρατηγικές του 

µε µία σχετική πάντοτε αυτονοµία. Τα υποκείµενα της µελέτης µου βιώνουν το βάρος 

των σύνθετων δοµικών διακινδυνεύσεων χωρίς όµως να συνθλίβονται υπό το βάρος 

αυτό. Αντίθετα, σχεδιάζουν και υλοποιούν σχέδια και δράσεις υπέρβασης των 

δοµικών κινδύνων. Αυτή την τεταµένη σχέση δοµής και δρώντος υποκειµένου, 

αντικειµενικού και υποκειµενικού, µακροεπιπέδου και µικροεπιπέδου (Reay, 2004), ο 

Bourdieu επεχείρησε να την αποσυµφορήσει µε την έννοια του habitus, ως µία 

γεφυροποιό δύναµη των διχοτοµιών της κοινωνιολογίας.   

Τι ακριβώς όµως είναι  το habitus; Ο Bourdieu το ορίζει ως το «σύνολο των 

προδιαθέσεων» βάσει των οποίων τα άτοµα αντιδρούν και συµπεριφέρονται στις 

κοινωνικές περιστάσεις. Το «σύνολο των προδιαθέσεων», µπορεί να γίνει αντιληπτό 

µέσα από µία σειρά παρεµφερών προσεγγίσεων, ως δηλαδή  τάσεις, κλίσεις, ροπές 

και παρά την σχετική ασάφεια των προσεγγίσεων αυτών, το habitus παραµένει µια 

δηµοφιλής αναφορά στην εθνογραφία (Sullivan, 2002). Οι «προδιαθέσεις» -

υιοθετώντας τον ορισµό του Bourdieu- είναι αυτές που ενεργοποιούν αντιλήψεις, 

στάσεις και συµπεριφορές.  

Υπό αυτή την έννοια, το habitus θα µπορούσε να ιδωθεί και ως το εργαλείο που 

χρησιµοποιεί ο Bourdieu για να ορίσει τον υποκειµενικό τοµέα της κοινωνικής 

πραγµατικότητας. Είναι η προσωπική ιστορία του ατόµου, εγγεγραµµένη στο σώµα 

ως λειτουργική κοινωνική οντότητα, ένα σύστηµα διαρκών προδιαθέσεων και τάσεων 

για συγκεκριµένους τρόπους συµπεριφοράς και αντιµετώπισης καταστάσεων, ένας 

ολικός τρόπος ανακλαστικού χειρισµού του εαυτού µας, όχι µε την έννοια της τυφλής 

αναπαραγωγής αλλά περισσότερο ως ένα είδος κατευθυντήριων γραµµών.  

Επιπλέον, η  σύνδεση µε την προσωπική ιστορία του ατόµου δίνει στο habitus µία 

ιστορική διάσταση. Η έννοια της προσωπικής ιστορίας είναι ουσιαστική στην  

κατανόηση αυτής της πολύπλοκης έννοιας. Το habitus είναι διαπερατό και 
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ανταποκρίνεται στο εξωτερικό περιβάλλον, τα ερεθίσµατα του οποίου συχνά 

εσωτερικεύονται, δηµιουργώντας άλλο ένα «στρώµα» στις προηγούµενες εµπειρίες 

κοινωνικοποίησης. Με άλλα λόγια, αποτελεί µεν προϊόν της πρώιµης παιδικής 

ηλικίας και κυρίως  προϊόν  κοινωνικοποίησης µέσα στους κόλπους της οικογένειας, 

βρίσκεται όµως, διαρκώς, σε µία διαδικασία µετασχηµατισµού. Αντανακλά την 

κοινωνική θέση του ατόµου κατά τη διάρκεια της οποίας κατασκευάστηκε, 

παράλληλα όµως, ανταποκρίνεται δηµιουργικά στα νέα κοινωνικά ερεθίσµατα, µε 

αποτέλεσµα, συχνά να υπερβαίνει τις αρχικές κοινωνικές συνθήκες δηµιουργίας του. 

Επειδή είναι προϊόν κοινωνικών συνθηκών διαφορετικών περιόδων αποτελεί προϊόν 

ιστορίας. Η πληθώρα των πιθανοτήτων που είναι εγγεγραµµένες σε ένα habitus 

µπορεί να ιδωθεί σαν ένα «συνεχές», η µία πλευρά του οποίου είναι η αναπαραγωγή 

των κοινωνικών προδιαθέσεων, ενώ η άλλη πλευρά, είναι ο µετασχηµατισµός τους, 

διαδικασία που αντιστοίχως υπαγορεύει στο άτοµο υψηλότερες ή χαµηλότερες 

προσδοκίες στη ζωή του. Υπό αυτή την έννοια, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα, το 

άτοµο στην κοινωνική του διαδροµή, να βρεθεί σε συνθήκες διαβίωσης πολύ 

διαφορετικές από τις αρχικές (Reay, 2004).  

Η περίπτωση της εκπαίδευσης που αποτελεί και το αντικείµενο της συγκεκριµένης 

εργασίας, σηµατοδοτεί τη στροφή προς το κυρίαρχο πολιτισµικό habitus. Σε µία 

κοινωνία που η µετάδοση της κουλτούρας µονοπωλείται σχεδόν από το σχολείο, 

υπογραµµίζει ο Bourdieu,  συνακόλουθα,  ο τρόπος συµπεριφοράς και σκέψης του 

υποκειµένου υπαγορεύεται από το θεσµό του σχολείου, του οποίου η βασική 

λειτουργία είναι να παράγει άτοµα εξοπλισµένα µε το υποσυνείδητο σύστηµα των 

κυρίαρχων προτύπων της επικρατούσας κουλτούρας (Bourdieu,1967). ∆εν πρέπει 

λοιπόν, να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το σχολείο µέσα από τη θεσµική 

λειτουργία του διαµορφώνει το περιεχόµενο και το πνεύµα της κουλτούρας που 

µεταδίδει και πάνω απ’ όλα, ότι µετασχηµατίζει µία συλλογική κληρονοµιά σε ένα 

κοινό ασυνείδητο στο οποίο συµµετέχει το κάθε υποκείµενο ξεχωριστά.   

Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθούµε πιο εκτενώς στη γλωσσική διάσταση του 

habitus καθώς ο ίδιος ο Bourdieu υποστήριξε ότι η γλώσσα είναι ένας δίαυλος 

σχέσεων εξουσίας, ένας κώδικας κι ένα σύστηµα κανονικότητας που διαµορφώνει τις 

καθηµερινές πρακτικές (Bourdieu, 1991). Το γλωσσικό habitus είναι ο τρόπος που 

ανταποκρίνεται γλωσσικά το κάθε άτοµο σε συγκεκριµένες περιστάσεις και αν µη τί 

άλλο, αντικατοπτρίζει το πολιτισµικό habitus του κάθε ατόµου. Και αυτό συµβαίνει, 

διότι, όπως σχολιάζει η Asquith (2019), η γλώσσα υπερβαίνει κατά πολύ την  
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µορφοσυντακτική της και επιφανειακά πληροφοριακή της υπόσταση. Πολύ 

περισσότερο, είναι τί πρέπει να πει κανείς την κατάλληλη στιγµή, αποτυπώνοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο την αντίληψη για τα ιδιαίτερα «γλωσσικά παιχνίδια εξουσίας» 

που εκτυλίσσονται σε κάθε συζήτηση (Waquant 1989). Η γλώσσα είναι δείκτης 

πλούτου και δύναµης για το άτοµο που τη χρησιµοποιεί, και υπερβαίνει κατά πολύ το 

αυστηρό επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο λαµβάνει χώρα, δίνοντας πληροφορίες για 

το υποκείµενο µέσω του εκφραστικού του στυλ, λαµβάνοντας εν τέλει, κοινωνική 

αξία. Παράµετροι όπως, το φύλο, η ηλικία και η εθνικότητα, προσθέτουν 

περισσότερα εµπόδια σε µία «ίση» πρόσβαση στα γλωσσικά προϊόντα, 

καταδεικνύοντας ότι δεν υφίσταται «γλωσσικός κοµµουνισµός» παρά µόνο γλωσσικά 

µονοπώλια. Αν αναλογιστούµε πόσες φορές κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας 

ετέθη η γλώσσα και ο χειρισµός της, αντιλαµβανόµαστε ότι το γλωσσικό κεφάλαιο 

είναι το ίδιο ισχυρό µε κάθε άλλο κεφάλαιο.  

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το habitus ως έννοια έχει δεχτεί σφοδρότατη κριτική ως 

ιδιαίτερα ντετερµινιστικό και άκαµπτο αναφορικά µε τις αλλαγές. Παρά το γεγονός 

ότι το habitus τονίζει την έννοια της συνέχειας δεν απορρίπτει όµως την πιθανότητα 

για αλλαγή, αλλά αντίθετα ενέχει την πιθανότητα και τη δυνατότητα για αλλαγή. 

Καθώς το habitus εξελίσσεται και ενσωµατώνει νέο πολιτισµικό κεφάλαιο, νέα 

στρώµατα γνώσης και εµπειρίας προστίθενται ώστε να δηµιουργήσουν το περιβάλλον 

της αλλαγής. Οι συµπεριφορές λοιπόν δεν είναι προκαθορισµένες και 

προγραµµατισµένες βάσει habitus, αλλά πάντοτε µπορεί να διαφοροποιηθούν όταν το 

άτοµο εισέρχεται σε ένα νέο κοινωνικό πεδίο (Christodoulouy & Spyridakis. 2016). Η 

είσοδος σε ένα νέο πεδίο µπορεί να θεωρηθεί ως µία ευκαιρία αλλαγής habitus καθώς 

το άτοµο έρχεται αντιµέτωπο µε το άγνωστο. Αυτό δεν σηµαίνει ασφαλώς ότι το 

άτοµο θα αλλάξει απαραιτήτως ανταποκρινόµενο στο νέο περιβάλλον, αλλά 

αναφέρεται περισσότερο σε µια διαρκή κατάσταση οικοδόµησης του habitus όπου το 

άτοµο βρίσκεται είτε σε ένταση είτε σε εναρµόνιση µε το πεδίο (Davey, 2009).  

Ανακεφαλαιώνοντας, το habitus αποτελεί έναν περίπλοκο, εσωτερικό πυρήνα που 

διυλίζει τις καθηµερινές εµπειρίες. Ενυπάρχει σε αυτό, η δυνατότητα των επιλογών 

και µια σχετική αυτονοµία, οι επιλογές όµως είναι περιορισµένες από τις ευκαιρίες 

και εµπόδια που αναδύονται για το κάθε άτοµο ανάλογα µε τις εξωτερικές συνθήκες 

που επικρατούν. Οι επιλογές αυτές οριοθετούνται από ένα επίσης εσωτερικευµένο 

πλαίσιο που προβάλει κάποιες δυνατότητες ως απίθανες και ασύλληπτες, ενώ κάποιες 

άλλες ως δυνατές και προσεγγίσιµες, προσδίδοντας την ίδια στιγµή ευελιξία στους 
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περιορισµούς του habitus και αντίστροφα (Reay, 2004). Σε κάθε περίπτωση, τo 

habitus αποτελεί µόνο µία έννοια στην εργαλειοθήκη του Bourdieu. Η 

αλληλεπίδραση του habitus, του πολιτισµικού κεφαλαίου και του πεδίου 

συνδιαµορφώνουν τη λογική της πρακτικής. Ωστόσο η σχέση habitus και 

πολιτισµικού κεφαλαίου παραµένει πολύπλοκη.  

Οι κοινωνικές διαφορές εδράζονται στη διαφορετική πρόσβαση και κατανάλωση 

οικονοµικών πόρων και δύναµης, δηλαδή στο διαφορετικό  οικονοµικό, κοινωνικό 

και πολιτισµικό κεφαλαίο. Η έννοια του habitus γεφυρώνει το κενό µεταξύ του 

ατοµικού και του συλλογικού, δηλαδή ανάµεσα στις αντικειµενικές δοµές και την 

αντίστοιχη υποσυνείδητη ενσάρκωσή τους σε ατοµικές κρίσεις που εκδηλώνονται ως 

γούστο, κανόνες και συµπεριφορές ή µε πολύ απλά λόγια γεφυρώνει «τους κανόνες 

του παιχνιδιού» µε τη γνώση των κανόνων αυτών και την αντίστοιχη δράση σύµφωνα 

µε τους κανόνες αυτούς.  Η διπλή αυτή φύση του habitus, ατοµική και συλλογική, 

επεξηγεί τις ανθρώπινες συµπεριφορές και προτιµήσεις µε ατοµικούς όρους αλλά 

παράλληλα, τις προσεγγίζει ως συλλογικό αποτέλεσµα αναπαραγόµενο στις 

ευρύτερες κοινωνικές δοµές. Υπό αυτή την θεώρηση, γίνεται αντιληπτό γιατί οι 

κοινωνικές δοµές είναι τόσο στέρεες και ανθεκτικές στις µεταβολές (Bourdieu, 1977) 

.  

Σε αυτή τη συζήτηση, το φαινόµενο της ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας που µας 

απασχολεί, φαίνεται προς στιγµήν να τορπιλίζει τη σταθερότητα της έννοιας του 

habitus. Ωστόσο, δεν είναι τα όρια µεταξύ των κοινωνικών στρωµάτων που 

διαταράσσονται από τα υποκείµενα που τα υπερβαίνουν: τα υποκείµενα είναι αυτά 

που αλλάζουν και όχι η κοινωνική δοµή. Η διαδικασία της κοινωνικής κινητικότητας 

λοιπόν, ενέχει µία ακόµη πρόκληση για όσους φιλοδοξούν να ακολουθήσουν το 

µονοπάτι της, καθώς δεν είναι µόνο η έλλειψη του οικογενειακού κεφαλαίου που 

πρέπει να ξεπεράσουν ως εµπόδιο, αλλά και η προσαρµογή σε κοινωνικά πεδία µε 

habitus ανοίκειο προς αυτούς.  Στο ζήτηµα που κατεξοχήν µας ενδιαφέρει, ένας 

µαθητής/τρια  του ελληνικού γενικού Λυκείου, προερχόµενος από οικογένεια 

Αλβανών µεταναστών που φιλοδοξεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση και να σταδιοδροµήσει σε ένα επάγγελµα που απολαµβάνει 

κοινωνικό κύρος, αντιστοίχως, καλείται να υπερβεί τα όρια µεταξύ του habitus του 

περιβάλλοντός του, του habitus του µετανάστη που βρίσκεται στις παρυφές της 

εργατικής τάξης και του habitus των ελεύθερων επαγγελµάτων της µεσαίας και 

ανώτερης τάξης.  
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Η διαδικασία υπέρβασης των ορίων του habitus που φέρει ένα άτοµο, έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των κοινωνικών ερευνητών που ασχολούνται ιδιαίτερα 

µε ζητήµατα ταξικής κινητικότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουν αναπτυχθεί δύο 

παρεµφερείς ερµηνευτικές προσεγγίσεις που θα χρησιµοποιήσω για τα ερευνητικά 

ερωτήµατα της διατριβής αυτής: Ειδικότερα στις µελέτες που επικεντρώνονται στην 

πρόσβαση των  παιδιών των µη προνοµιούχων οικογενειών στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, έχει εισαχθεί ο όρος “cleft habitus” ή “habitus cleavage” 

(«κατακερµατισµένο» habitus σε ελεύθερη µετάφραση). Σύµφωνα µε τον όρο αυτό, 

οι απόγονοι µη προνοµιούχων οικογενειών της εργατικής τάξης ή οι απόγονοι 

µεταναστών που γίνονται αποδεκτοί σε πανεπιστήµια κύρους, θα πρέπει να κάνουν 

ριζικές αλλαγές στο habitus που φέρουν, µε άλλα λόγια στη συµπεριφορά, στα 

γούστα και τη γλώσσα τους. Κατά τους Lee and Kramer (2013), αυτό συνεπάγεται µε 

µία αποδυνάµωση της σχέσης των παιδιών αυτών µε το οικογενειακό habitus καθώς 

παρουσιάζεται δυσκολία προσαρµογής του παλιού και του νέου habitus.    

Ενώ η παραπάνω προσέγγιση επικεντρώνεται περισσότερο στο χάσµα µεταξύ δύο 

habitus που εν τέλει εκπροσωπούν και δύο διαφορετικούς κόσµους, η δεύτερη 

ερµηνευτική προσέγγιση εστιάζει σε ένα µετασχηµατισµό του habitus, σε ένα 

ιδιότυπο συγχρωτισµό µεταξύ δύο habitus που πραγµατοποιείται, όταν το υποκείµενο 

µετακινείται από ένα κοινωνικό στρώµα σε ένα άλλο. Ασφαλώς και οι δύο 

προσεγγίσεις υπονοούν σε ένα βαθµό µία αποξένωση από το περιβάλλον προέλευσης 

(milieu of origin) προκειµένου να γίνουν αποδεκτοί στο νέο περιβάλλον (milieu of 

arrival).    

Στην αναφορά µου αυτή σχετικά µε το habitus clive, θα ήθελα να επισηµάνω την 

άποψη των Spyridakis & Christodoulou (2016), ότι δηλαδή, η διαδικασία 

µετασχηµατισµού του habitus -όπου υφίσταται- εντοπίζεται πριν πραγµατοποιηθεί η 

µετάβαση του υποκειµένου από το σχολείο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η 

µετάβαση των παιδιών από τη µία πραγµατικότητα στην άλλη, µπορεί να συνιστά 

σηµαντική διαφοροποίηση από το οικογενειακό περιβάλλον, ωστόσο τοποθετείται σε 

ένα ψυχολογικό συνεχές.  Οι βιογραφικές αφηγήσεις τους, αναδεικνύουν το γεγονός, 

ότι διατηρούν µια αυτοσυνειδησία για το παρελθόν τους αλλά και το γεγονός, ότι η 

εισαγωγή τους στο πανεπιστήµιο, συµβολίζει έναν κόσµο διαφορετικό µε όρους 

κοινωνικούς και πολιτισµικούς από την εργατική τάξη. Ως εκ τούτου, οι νέοι που 

βρίσκονται στο µεταίχµιο της µετάβασης, συνήθως, κατασκευάζουν βιογραφικές 

αφηγήσεις στις οποίες συνυπάρχει αρµονικά αυτό που είναι και αυτό που 
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φαντάζονται να γίνουν, διαµεσολαβώντας µε το λιγότερο τραυµατικό τρόπο και παρά 

τις ρήξεις µε το παρελθόν,  την ταυτότητά τους.    

Παρά την εγγύτητα του habitus και της ταυτότητας ως θεωρητικών εννοιών, δεν  

έχουν αποτελέσει συχνά αντικείµενο συνεξέτασης στην έρευνα και τη σχετική 

βιβλιογραφία. Επιχειρώντας να εξηγήσει τη συµπεριφορά τόσο µεµονωµένων ατόµων 

αλλά και οµάδων, το habitus κατηγοριοποιεί τα άτοµα µε βάση τα κοινά τους 

χαρακτηριστικά στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Από την άλλη, η έννοια της 

ταυτότητας, επίσης, παρέχει ανάλογες κατηγοριοποιήσεις που ορίζουν τα κριτήρια 

και τις παραµέτρους του ανήκειν. Συνακόλουθα, η ένταξη σε µία συγκεκριµένη 

οµάδα συµπίπτει µε τις πρακτικές διαφοροποίησης σε σχέση µε τον εξωτερικό κόσµο, 

οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα την έκφραση ενός συγκεκριµένου habitus. Συνεπώς, 

τόσο το habitus όσο και η ταυτότητα στηρίζονται στην ύπαρξη ορίων και 

διαχωριστικών γραµµών.  

Η θεωρία των ταυτοτήτων εστιάζει κυρίως στον υβριδισµό και την πολυπλοκότητα 

της ένταξης σε οµάδες, όπως επίσης και στις αναπαραστάσεις του ανήκειν: κάθε 

άτοµο αποτελεί ένα µοναδικό συνδυασµό πολλαπλής ένταξης σε διαφορετικές οµάδες 

που του δίνει τη δυνατότητα κάθε φορά να υιοθετεί κατάλληλες συµπεριφορές ή 

αλλιώς πρακτικές habitus. Με άλλα λόγια, το habitus θα µπορούσε να οριστεί ως η 

«επιτελεστική» διάσταση της ταυτότητας, ως οι πρακτικές εκείνες και οι 

συµπεριφορές εκείνες που συνδέονται µε την ένταξη σε συγκεκριµένες οµάδες. Σε 

αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθεί ξανά η κλασσική αιτίαση  εναντίον της 

έννοιας του habitus: ενώ η ταυτότητα αποτελεί µια έννοια πολυδιάστατη, υβριδική 

και δυναµική, το habitus χαρακτηρίζεται σταθερό και δυσµετάβλητο. (αν και όπως 

προειπώθηκε, ο ίδιος ο Bourdieu επιχείρησε να απαλύνει την ακαµψία αυτή, 

τονίζοντας ότι ναι µεν είναι ανθεκτικό αλλά όχι παντοτινό).  

Όπως γίνεται αντιληπτό, η ταυτότητα επικεντρώνεται στο δρών υποκείµενο πολύ πιο 

εντατικά από ό,τι το habitus. Στην εκπαιδευτική έρευνα συχνά, τονίζεται η άνεση µε 

την οποία τα άτοµα µπορούν να κατασκευάσουν και να διαµορφώσουν τον τρόπο µε 

τον οποίο βλέπουν οι ίδιοι τον εαυτό τους αλλά και την εικόνα των άλλων για αυτούς. 

Σε µια τέτοια όµως προσέγγιση της ταυτότητας, ελλοχεύει ο κίνδυνος να 

υπερεκτιµώνται οι δυνατότητες του δρώντος υποκειµένου δίνοντας την  εσφαλµένη 

εντύπωση πως το άτοµο µπορεί εύκολα να επιλέγει ταυτότητες. Αντίθετα, το habitus 

συνδέει άρρηκτα το υποκείµενο µε τις κοινωνικές δοµές και σχετίζει το άτοµο µε 
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πρακτικές που διαµορφώνονται από το αντίστοιχο οικονοµικό, κοινωνικό και 

πολιτισµικό κεφάλαιο.  

Σε κάθε περίπτωση, η σύνδεση του habitus µε στοιχεία από τη θεωρία της ταυτότητας 

µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά εποικοδοµητική στη µελέτη των διεργασιών της 

κοινωνικής κινητικότητας. Ιδιαίτερα στο ζήτηµα που απασχολεί τη διατριβή, τους 

νεαρούς/ές µετανάστες/τριες που προέρχονται από την Αλβανία και έχουν µεγαλώσει 

και  φοιτήσει στην Ελλάδα, έχει ενδιαφέρον να µελετηθεί το habitus τους σε σχέση µε 

στοιχεία της διαµορφούµενης ταυτότητας και των αναπαραστάσεων τους. Στην 

πορεία της κοινωνικής κινητικότητας, οι συγκεκριµένοι µαθητές, µπαίνουν στη 

διαδικασία να διασχίσουν τόσο τα όρια του habitus του µετανάστη όσο και τα όρια 

της εργατικής τάξης. Οι εν λόγω µαθητές στην πορεία αυτή πρέπει να υιοθετήσουν 

νέους τρόπους σκέψης και πρακτικής, προκειµένου να ενταχθούν σε κοινωνικά πεδία 

στα οποία κανείς από το οικογενειακό τους περιβάλλον δεν έχει ενταχθεί στο 

παρελθόν. Πιθανόν να έχουν αναπτύξει νέα γούστα, ενδιαφέροντα, στόχους και τρόπο 

ζωής στο δρόµο της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και περεταίρω του 

επαγγελµατικού τους τοπίου. Αν δεχτούµε τη θεωρία του cleft habitus και habitus 

transformation έχει σηµασία να µελετηθεί η ενδεχόµενη αποστασιοποίηση τους από 

το αρχικό habitus αλλά και πώς ένας τέτοιος µετασχηµατισµός αλληλεπιδρά µε την 

ταυτότητα που έχουν διαµορφώσει, την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και τη 

θέση τους στο πεδίο της εκπαίδευσης. 

  

5.Συμπεράσματα.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσίασα και ανέλυσα τις θεωρητικές κατηγορίες που έκρινα 

ότι πλαισιώνουν αποτελεσµατικά τα ερευνητικά µου ερωτήµατα προκειµένου να 

στηρίξω την κεντρική µου υπόθεση, ότι δηλαδή η δεύτερη γενιά αλβανικής 

καταγωγής δεν παθητικοποιείται εν µέσω ακραίων δοµικών κινδύνων αλλά 

καταστρώνει προσεκτικά και τολµηρά σχέδια, αναλαµβάνοντας το ρίσκο µιας 

διαφοροποιηµένης πορείας από αυτή των γονιών τους. Υποστηρίζω ότι τα παιδιά των 

µεταναστών δεν παραδίδονται σε ένα φαύλο κύκλο αναπαραγωγής της χαµηλής 

κοινωνικής τους θέσης, αλλά επιδιώκουν µε συστηµατικότητα και προσήλωση να 

ορίσουν οι ίδιοι τους όρους της κοινωνικής τους αναπαραγωγής. Στην πορεία αυτή 

επιστρατεύουν και αξιοποιούν την πολύτιµη εµπειρία ζωής της πρώτης γενιάς, 
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κατασκευάζουν µία νέα ταυτότητα, µετασχηµατίζουν και αξιοποιούν το κοινωνικό 

και πολιτισµικό τους κεφάλαιο. 

Στην τρέχουσα ορολογία, οι απόγονοι των µεταναστών, είναι αυτοί που µαζί µε άλλες 

ευάλωτες κοινωνικές οµάδες ταξινοµούνται ως «πρεκαριάτο», αν µη τι άλλο, ένας 

εφεδρικός στρατός εργασίας κατά τον Μαρξ, που διαµεσολαβεί την αναπαραγωγή 

του υφιστάµενου συστήµατος (Σπυριδάκης, 2018). Η έρευνα, ωστόσο, εντοπίζει µια 

άλλη δράση των συγκεκριµένων υποκειµένων, ενεργητική στην ουσία της, που δεν 

εγκλωβίζεται στη λογική του αναπόδραστου και της αποστέρησης εναλλακτικών 

λύσεων. Τα παιδιά των µεταναστών αναζητούν τον δρόµο τους και σχεδιάζουν τις 

µελλοντικές τροχιές ζωής τους, συµµορφούµενα  µε τις κυρίαρχες πρακτικές του 

λόγου και της εξουσίας από τις οποίες όµως ταυτόχρονα επιζητούν να ξεφύγουν. Τη 

στιγµή δηλαδή που διανοίγουν σαφείς δρόµους δράσης, την ίδια στιγµή αφοµοιώνουν 

τους όρους των ισχυόντων κανονιστικών πλαισίων.  

Υπό αυτό το καθεστώς, στο επίκεντρο της διερεύνησης τίθεται το υποκείµενο και 

συγκεκριµένα ο τρόπος που αντιλαµβάνεται την τρωτότητα του αλλά κυρίως ο 

τρόπος που αντιδρά απέναντι σε αυτήν. Συνεπώς, για να κατανοήσω τη δράση των 

υποκειµένων µου επεχείρησα να καταλάβω τα ίδια τα υποκείµενά µου, τη διαδικασία 

συγκρότησης µιας ταυτότητας-ασπίδας στη βάση µιας συνεχώς παρούσας 

διυποκειµενικότητας.  Κατά τον ίδιο τρόπο επεδίωξα να κατανοήσω τη  διαχείριση 

του ιδιόµορφου κεφαλαίου τους, κοινωνικού και συµβολικού στην πορεία µετάβασης 

από το σχολείο στην ενήλικη ζωή.  

Η περιρρέουσα επισφάλεια γίνεται για τα υποκείµενα µια βιωµατική εµπειρία που µε 

τη σειρά της πυροδοτεί τη στροφή στον εαυτό ως την πιο πρόσφορη λύση. Όπως 

υποστηρίζουν οι Armano and Murgia (στο Σπυριδάκης, 2018), ολοένα και 

περισσότεροι εργαζόµενοι αναγκάζονται να «πωλήσουν τον εαυτό του ως 

επιχειρηµατίες των ικανοτήτων και ιδιοτήτων τους» και εν τέλει, να διαχειριστούν µε 

αυτά τα δεδοµένα την ταυτότητά τους. Υπό το φως της ως άνω θεώρησης η διαύγαση 

της ταυτοτικής συγκρότησης και του µετασχηµατισµού του κεφαλαίου αποκτά 

κεντρική σηµασία προκειµένου να ερµηνευθεί η δράση τους. Ατοµικές, συλλογικές 

και θεσµισµένες ταυτότητες συµπλέκονται, ώστε να φωτίσουν τη συµπεριφορά, να 

εξηγήσουν τις αποφάσεις, να νοηµατοδοτήσουν τη δράση. Το υποκείµενο κινητοποιεί 

τους διαθέσιµους πόρους και κεφάλαιο και επινοεί τρόπους για  την πρόσβαση σε 

επιπλέον. Στο περιβάλλον των αγορών οι συλλογικές συµφωνίες αµοιβών 

αντικαθίστανται µε εξατοµικευµένες που ρυθµίζονται από την απόδοση, την 
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παραγωγικότητα και την εργασιακή ηθική. Η ταυτότητα µπαίνει στο  καλούπι µιας 

συνεχούς εξατοµίκευσης  και επιχειρηµατικής λογικής καθώς «η αυτοπραγµάτωση  

διαµεσολαβείται από την εξύµνηση των ατοµικών δεξιοτήτων» (Σπυριδάκης, 2018: 

32).   Ως εκ τούτου, το µετανεωτερικό υποκείµενο εν µέσω της δίνης των 

πολύπλοκων συνθηκών του νέου καπιταλισµού καταλήγει τελικά σε «επιχειρηµατία 

του εαυτού του».  

Στην περίπτωση που διερεύνησα διαπίστωσα αυτό που εύστοχα σηµειώνει ο 

Σπυριδάκης (2018:19), ότι δηλαδή «η δικαιολογητική ρητορική της µεταβολής (των 

συλλογικών συµφωνιών από ατοµικές κλίµακες) βασίστηκε στην εσωτερικοποίηση 

από το πρεκαριάτο, της έννοιας της αυτοπραγµάτωσης, η οποία συνδηλώνει ότι ως 

υπέρτατη αξία εµφανίζεται να είναι εκείνη η ανταµοιβή που δίνεται σε κάποιον, ο 

οποίος έχει καταφέρει να διαβλέψει τα προσωπικά του προσόντα  και ιδιότητες, έχει 

στηριχθεί σε αυτά  και τα έχει προωθήσει  στην αγορά µε τρόπο αποτελεσµατικό για 

τον ίδιο και µόνο». Η παραπάνω διαπίστωση προκύπτει από τη συµπεριφορά και τις 

πρακτικές των πληροφορητών µου και  συνδέεται µε τη συζήτηση για την ταυτότητα 

και το κεφάλαιο. Τα παιδιά των µεταναστών προκειµένου να θέσουν καλύτερους 

όρους, υλικούς και µη, της κοινωνικής τους αναπαραγωγής βασίζονται απόλυτα στην 

ατοµικότητά τους. Στην παραπάνω διαδικασία, η ταυτότητα που θα ενσαρκώσουν και 

θα προβάλλουν τελικά στη δηµόσια εικόνα τους, το κεφάλαιο που θα οικειοποιηθούν 

και θα αξιοποιήσουν προς όφελός τους, διαθλώνται µέσα από το πρίσµα της 

δϊυποκειµενικότητας προκειµένου να καταλήξουν σε µία απόλυτη πίστη στον εαυτό 

και τις δεξιότητες ως µοναδική λύση διαφυγής των δοµικών κινδύνων. Σε αυτή την 

κατεύθυνση, ενεργοποιούν όλους τους πόρους που διαθέτουν, προσαρµόζονται και 

σχεδιάζουν µε προσοχή τις τροχιές του βίου τους.    

Σε αυτό το πλαίσιο της στροφής στον εαυτό, η ταυτότητα και το κεφάλαιο, 

λειτούργησαν ως οι πλέον κατάλληλες κατηγορίες ανάλυσης, προκειµένου να 

φωτίσουν και να εξηγήσουν τα νοήµατα και τις δράσεις των υποκειµένων. Στα 

κεφάλαια που θα ακολουθήσουν θα αναδείξω τις διαδικασίες συγκρότησης 

ταυτότητας και πρόσκτησης κεφαλαίου στα πλαίσια του σχεδιασµού των διαδροµών 

του βίου και κυρίως στα πλαίσια ενός ενεργητικού αυτοκαθορισµού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

1.Γενικό Επιστημολογικό Πλαίσιο. Κεντρική Ερευνητική Υπόθεση. 

Επιμέρους Ερωτήματα. 

Επιστηµολογική αφετηρία της έρευνας µου αποτελούν οι θεµελιακές παραδοχές της 

ερµηνευτικής προσέγγισης µε τις µεθοδολογικές συνεπαγωγές τους. Βάσει των  

παραδοχών αυτών, η κοινωνική πραγµατικότητα γίνεται αντιληπτή ως µια περίπλοκη, 

συµβολική και πολύσηµη κατασκευή. Οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να παράγουν 

νόηµα κατά τη δράση και την επικοινωνία τους και να συν-διαµορφώνουν τον 

κοινωνικό τους βιόκοσµο µέσω των πρακτικών και των παρεµβάσεών τους (Τσιώλης, 

2011). Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινωνική πραγµατικότητα κατασκευάζεται µέσα από 

τις νοηµατοδοτήσεις που παράγουν τα υποκείµενα στις δράσεις και τις διαδράσεις 

τους. Ως εκ τούτου ἡ πρόσβαση του ερευνητή στον κοινωνικό κόσµο έχει στόχο την 

ανασυγκρότηση των ατοµικών και συλλογικών προτύπων νοηµατοδότησης, τη 
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διασύνδεση ανάµεσα στον ατοµικό συνειδησιακό κόσµο και τη δϊυποκειµενική 

εµπειρία (Ναγόπουλος, 2015). 

Στο ερµηνευτικό παράδειγµα οι άνθρωποι δεν θεωρούνται παθητικά όντα αλλά 

ενεργά υποκείµενα. Ερµηνεύουν οι ίδιοι την κοινωνική πραγµατικότητα, προσδίδουν 

νόηµα και παρεµβαίνουν, καταρτίζοντας και εκτελώντας σχέδια,  βιώνουν εν τέλει τις 

συνέπειες των αποφάσεων και των πράξεών τους. Συνεπώς, όταν ο ερευνητής 

εισέρχεται στο πεδίο, συναντά έναν κόσµο « προ-ερµηνευµένο και συµβολικά προ-

δοµηµένο»  από τους πρωταγωνιστές του, κόσµο που οφείλει µε τα µεθοδολογικά του 

εργαλεία να «ανακατασκευάσει» στο µέτρο του δυνατού, προκειµένου να τον 

κατανοήσει (Τσιώλης, 2014:28).  

Επί της παραπάνω ερµηνευτικής θεώρησης, η έρευνα µου επεδίωξε να 

ανασυγκροτήσει την εµπειρία, να ερµηνεύσει τα νοήµατα, να κατανοήσει τη 

διαδικασία κατασκευής της ταυτότητας των υποκειµένων, εκβάλλοντας σε µια 

κεντρική ερευνητική υπόθεση:  Τα παιδιά των Αλβανών µεταναστών, ως δρώντα 

κοινωνικά, πολιτισµικά και πολιτικά υποκείµενα, αποστασιοποιούνται από την 

αλβανική ταυτότητα της πρώτης γενιάς κατά την πορεία της ενηλικίωσής τους, 

αντιπαραβάλλουν άλλες ταυτότητες και εαυτούς που διαµεσολαβούν τα µελλοντικά 

σχέδια ζωής τους, αποκτούν και µετασχηµατίζουν το ιδιάζον κοινωνικό και 

πολιτισµικό τους κεφάλαιο. Σταθερά προσηλωµένοι στην ανοδική τους κινητικότητα, 

κατασκευάζουν την ταυτότητα τους γύρω από την ατοµικότητά τους και τις 

προσωπικές τους δυνατότητες. Ως εκ τούτου, αναδύονται ως ενεργά υποκείµενα που 

δεν παθητικοποιούνται υπό την «απειλή» µιας αρνητικής κοινωνικής ταυτότητας, 

αλλά αναλαµβάνουν δράση και επιχειρούν µεθοδικά να καθορίσουν τους όρους της 

κοινωνικής τους αναπαραγωγής. 

 Όπως παρατηρεί ο Spyridakis (2018),  η ανθρωπολογία βρίσκεται στη µοναδική 

θέση να φέρνει στο επίκεντρο τον τρόπο µε τον οποίο βιώνουν οι άνθρωποι από 

άποψη κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική, έναν ταραχώδη και περίπλοκο κόσµο 

προκειµένου να επιβιώσουν.  Σε αυτό το πλαίσιο,  στόχος µου ήταν να θέσω στο 

επίκεντρο την οµάδα αυτών των εφήβων, να την καταστήσω «ορατή» προκειµένου να 

εξερευνήσω τις νοηµατοδοτήσεις τους, τους αυτοπροσδιορισµούς τους στον 

κοινωνικό χώρο που δρουν και κυρίως τη δυναµική των τροχιών που ακολουθούν 

προκειµένου να υπερβούν τις προϊούσες δοµικές διακινδυνεύσεις.  

Οφείλω να σηµειώσω ότι η κεντρική µου υπόθεση δεν αποτέλεσε µια a priori, 

άκαµπτη θεωρητική πεποίθηση, αλλά διαµορφώθηκε σε διαφορετικά χρονικά επίπεδα 
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κατά τη διάρκεια της ερευνητικής µου πορείας, περισσότερο στην κατεύθυνση µιας 

επαγωγικής λογικής όπου οι θεωρίες δεν παράγονται αφηρηµένα αλλά θεµελιώνονται 

πάνω στα ερευνητικά δεδοµένα (Ιωσηφίδης και Σπυριδάκης, 2006). Το γεγονός ότι  

τα ζητήµατα της δεύτερης γενιάς µεταναστών στην Ελλάδα (και ειδικά τα ζητήµατα 

ταυτότητας και κεφαλαίου), αποτελούν ένα σχετικά ανεξερεύνητο πεδίο, πέρα από τις 

εύλογες δυσκολίες και εµπόδια, µου έδωσε, πάραυτα, τη δυνατότητα µιας θεωρητικής 

ευελιξίας και γόνιµης ανατροφοδότησης σε όλα τα στάδια της έρευνας, 

διαµεσολαβώντας εν τέλει τη σταδιακή διαµόρφωση της θεωρητικής µου πρότασης 

βάσει του πλούτου των ερευνητικών δεδοµένων.   

Η µελέτη των αρχικών ερευνητικών παραµέτρων µε οδήγησε συνεκδοχικά στην 

έρευνα άλλων ποιοτικών δεικτών, µε αποτέλεσµα τη σταδιακή σύνθεση ενός 

ολοκληρωµένου και συγκροτηµένου συνόλου θεωρίας και έρευνας Η γλώσσα, η 

θρησκεία, οι έµφυλοι ρόλοι, οι προσχεδιασµένες τροχιές ζωής, οι εθνικές 

νοηµατοδοτήσεις, λειτούργησαν ως οι κεντρικές αναλυτικές κατηγορίες της διατριβής 

που αναδύονταν η µία µετά την άλλη στην έρευνα, προκειµένου να ανασυγκροτήσουν 

την εµπειρία των υποκειµένων και να φωτίσουν σηµαντικά ζητήµατα ταυτότητας και 

κεφαλαίου των παιδιών των Αλβανών που βιώνουν την εµπειρία της µετάβασης από 

τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην ενήλικη ζωή.  Κάθε µία από τις παραπάνω 

κατηγορίες διερευνήθηκε µέσα από ένα σύνολο ερωτηµάτων τα οποία 

τροποποιήθηκαν και επαναπροσδιορίστηκαν στο ερευνητικό πεδίο, βάσει των 

ευρηµάτων και της συνεχούς και συστηµατικής βιβλιογραφικής επισκόπησης.   

Συνοπτικά, τα επιµέρους ερωτήµατα, όπως αποσαφηνίστηκαν µε στόχο τη θεµελίωση 

της κεντρικής υπόθεσης, συµπυκνώνονται στα παρακάτω:  

1. Ως  προς  την αναλυτική  κατηγορία της γλώσσας: Πώς 

διαµορφώνονται οι γλωσσικές επιλογές των µεταναστών µαθητών στην 

πορεία κατασκευής της ατοµικής και συλλογικής ταυτότητάς τους; Ποια 

σηµασία ενέχει ο γλωσσικός κώδικα για την πρόσκτηση κοινωνικού και 

πολιτισµικού κεφαλαίου εντός και εκτός σχολικής ζωής;  

2. Σε σχέση µε την κατηγορία της θρησκείας: Ποιες είναι οι 

υποκειµενικές και συµβολικές νοηµατοδοτήσεις που αποδίδουν στη 

θρησκευτική πίστη και στις εκδηλώσεις της τα παιδιά των Αλβανών 

µεταναστών που τελειώνουν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στη χώρα µας; 
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3. Σε σχέση µε την κατηγορία του φύλου: ποιες είναι οι έµφυλες 

αναπαραστάσεις των Αλβανών δεύτερης γενιάς και ποια σηµασία αποκτά το 

φύλο ως ενεργή κοινωνική διαδικασία στη συγκρότηση, διαχείριση και 

διαπραγµάτευση της ταυτότητάς τους;  

4. Ως προς τον εθνική συνείδηση: Πώς αυτοπροσδιορίζονται εθνοτικά οι 

Αλβανοί µετανάστες δεύτερης γενιάς και ποιο νόηµα αποδίδουν στην έννοια 

της πολιτειότητας, της πολιτικής συµµετοχής και του εθνικού ανήκειν και 

συν-ανήκειν; Πώς λειτουργεί σε αυτή τη διαδικασία η έννοια της 

αλβανικότητας και των ενσαρκώσεων του «Άλλου»;  

5. Τέλος, αναφορικά µε τα σχέδια ζωής και τις µελλοντικές τροχιές τους: 

Ποιες στρατηγικές υιοθετούν στο σχολείο από άποψη κεφαλαίου και habitus 

προκειµένου να επιτύχουν τη µελλοντική διαγενεακή τους κινητικότητα και 

να υπερβούν τους κινδύνους και τις συνθήκες αυξηµένης ευαλωτότητας. 

Τα παραπάνω ερωτήµατα και υποερωτήµατα που αναλύονται ξεχωριστά σε κάθε 

κεφάλαιο, ήταν αυτά που έδωσαν τις κεντρικές κατευθύνσεις  της ερευνητικής 

διαδικασίας, ώστε να θεµελιώσουν την βασική µου υπόθεση,  ότι δηλαδή η δεύτερη 

γενιά Αλβανών στην Ελλάδα διαφοροποιείται από την πρώτη γενιά και διαµορφώνει 

µια νέα ταυτότητα, αξιοποιεί το κεφάλαιο που προσκτάται στο σχολείο και εντέλει, 

από αυτή την αφετηρία, επιχειρεί ενεργά και συστηµατικά να διαµορφώσει τους 

όρους της κοινωνικής της αναπαραγωγής, στοχεύοντας σταθερά στην ανοδική 

κοινωνική της κινητικότητα.  

2.Η Επιλογή της Ποιοτικής Έρευνας.  

Κατά τους Case and Light (2011), «η επιλογή της µεθοδολογίας καθορίζεται από το 

είδος των ερευνητικών ερωτηµάτων που ο ερευνητής επιθυµεί να θέσει». Επί τη 

βάσει αυτής της αµφίδροµης διαδικασίας, τα ερευνητικά ερωτήµατα της διατριβής, µε 

κατηύθυναν στην επιλογή ποιοτικής µεθοδολογίας και ανάλυσης. Σκοπός µου ήταν 

να απαντήσω στο «πώς» και «γιατί», να εντρυφήσω στις βαθύτερες πεποιθήσεις, την 

ποικιλόµορφη εµπειρία, τις υποκειµενικές αντιλήψεις των µεταναστευτικών 

υποκειµένων, να συγκεντρώσω εντέλει, µια αρτιότερη και επεξεργασµένη γνώση που 

δεν περιγράφει αλλά επεξηγεί.  

Η ποιοτική έρευνα στις µεταναστευτικές σπουδές, δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα 

εµβάθυνσης, καθώς µπορεί να εντρυφήσει στα ερωτήµατα, εκβάλλοντας σε χρήσιµο 



83 

 

υλικό και συµπεράσµατα. Θέτει στο επίκεντρο την έννοια του νοήµατος, της 

εµπειρίας, της διάδρασης, της κατανόησης και της ερµηνείας (Τσιώλης, 2014), 

δίνοντας παράλληλα χώρο για ένα γόνιµο θεωρητικό αναστοχασµό. 

Επαναπροσδιορίζει τις υπάρχουσες κατηγορίες, παράγοντας νέες υποθέσεις αλλά και 

θεωρητικά παραδείγµατα. Ερευνά στο σύνολο της την περίπλοκη δυναµική της 

µετανάστευσης. Κυρίως, όµως, φέρνει στο προσκήνιο τόσο τη φωνή των µεταναστών 

ως κοινωνικών υποκειµένων όσο και των ευρύτερων µεταναστευτικών οµάδων και 

ειδικότερα αυτών, που σε ακραίες συνθήκες αυξηµένης ευαλωτότητας, όπως είναι 

στην περίπτωσή που µελετώ η ελληνική οικονοµική κρίση, εντοπίζονται στις παρυφές 

της κοινωνίας µε περιορισµένη δυνατότητα εκπροσώπησης, ουσιαστικής συµµετοχής 

και ενεργού πολιτειότητας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η  συγκεκριµένη ερευνητική επιδίωξη µου ήταν να προσεγγίσω 

την εµπειρία των εφήβων µεταναστών ως µια ρευστή πραγµατικότητα που δεν 

υπόκειται στην κατασκευασµένη πραγµατικότητα των ποσοτικών µεταβλητών. Να  

κατανοήσω, όπως αναφέρει ο Σπυριδάκης (2018),  κατά το δυνατόν,  τα πιστεύω, τις 

αξίες, τις υλικές συνθήκες αλλά και τις δοµικές δυνάµεις που διαµορφώνουν τα 

κοινωνικά µοντέλα συµπεριφοράς από τη µία, και από την άλλη, τις σηµασίες που 

τους αποδίδουν τα υποκείµενα. Με βάση την παραπάνω στόχευση, οι ποσοτικές 

µέθοδοι δεν θα µπορούσαν να φωτίσουν πλήρως τα ερωτήµατα που τέθηκαν, αν 

δεχτούµε ότι η βασική επιδίωξη της ποσοτικής έρευνας είναι η συλλογή γενικών και 

αντικειµενικών αριθµητικών και στατιστικών στοιχείων. Μία σύγκριση µεταβλητών 

µε στόχο την εξαγωγή  «αντικειµενικών» επεξηγήσεων για τα αίτια και τις σχέσεις 

µεταξύ τους, δε θα µπορούσε να αναδείξει τις ποικιλόµορφες υποκειµενικότητες που 

αναζητούσα, ούτε τις λεπτές σχέσεις και ισορροπίες που διέπουν την εµπειρία των 

ερευνώµενων έφηβων µεταναστών. Εξάλλου, όπως συµπεραίνουν οι Ψηµµένος και 

Σκαµνάκης (2008), από τις περισσότερες διεθνείς µελέτες σε µεταναστευτικούς 

πληθυσµούς, προκύπτει ότι οι ποσοτικές µετρήσεις καταγράφουν γενικές τάσεις, 

αλλά αδυνατούν να απεικονίσουν µε πληρότητα τη µικροκοινωνική διάσταση που 

αποτελεί το ζητούµενό µας.  

 Αξίζει να σηµειωθεί η παρατήρηση του Τσιώλη (2014), ότι «η κοινωνική 

πραγµατικότητα είναι µια πολυσχιδής, συµβολική κατασκευή, συγκροτούµενη από 

διαφορετικά επίπεδα δοµών νοήµατος» και κατά συνέπεια η ερευνητική προσέγγιση 

θα πρέπει να συλλάβει τον «ενδεχοµενικό» αυτό χαρακτήρα. Πάνω σε αυτήν την 

παρατήρηση  θα ήθελα να προσθέσω ότι ο «ενδεχοµενικός» αυτός χαρακτήρας ενέχει 
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κυρίως την έννοια της χρονικότητας που διαδραµατίζει πολύ µεγάλο ρόλο στην 

ανθρώπινη συµπεριφορά. Για παράδειγµα, στην έρευνά µου, η οικονοµική κρίση 

αποτέλεσε για τα υποκείµενά ένα οριακό σηµείο που διαµόρφωσε τη συµπεριφορά 

τους, διχοτοµώντας τη ζωή τους σε «πριν» και «µετά». ∆ιαφορετικές χρονικότητες 

και οριακά χρονικά σηµεία που επενδύονται συναισθηµατικά από τα υποκείµενα 

δίνουν νέες ερευνητικές δυνατότητες σε αντιδιαστολή µε α-χρονικές παραδοσιακές 

προσεγγίσεις.  Αν µάλιστα δεχτούµε την άποψη των Frederiksen and Dalsgard 

(2014), ότι ο χρόνος είναι τόσο υλικός όσο  και κοινωνικός, καθώς µπορεί να 

πυροδοτήσει συνειδητή αλλαγή και δράση στη ζωή του υποκειµένου, δεν θα 

µπορούσα να χρησιµοποιήσω ποσοτικές µεταβλητές, ώστε να συλλάβω και να 

κατανοήσω τις µεταστροφές της ζωής των πληροφορητών µου σε όλες τις εκφάνσεις 

τους.  

Ένα επιπλέον σηµαντικό στοιχείο που συνεκτιµήθηκε στην επιλογή της ποιοτικής 

προσέγγισης, είναι η δυνατότητα του  δηµιουργικού  αναστοχασµού, της ευελιξίας 

και του επαναπροσδιορισµού της κατεύθυνσης της έρευνας, βάσει της συνεχούς 

αξιολόγησης των δεδοµένων αλλά και των προβληµάτων σε όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας. Όντως, η εµπειρική διερεύνηση και η θεωρητική επεξεργασία δεν 

αποτελούν δύο διακριτά στάδια του ερευνητικού έργου αλλά αποτελούν 

συγκοινωνούντα δοχεία διαλεκτικής ανατροφοδότησης. Ο ερευνητικός σχεδιασµός 

είναι αµφίδροµος και όχι τελεσίδικος, καθώς τόσο τα ερωτήµατα όσο και η 

µεθοδολογία µπορούν να τροποποιηθούν κατά τη διαδικασία. Σε αντιδιαστολή µε τη 

γραµµικότητα, και τις αυστηρά δοµηµένες σχέσεις και αλληλουχίες της ποσοτικής 

έρευνας, η ποιοτική έρευνα ενθαρρύνει τη διαρκή επεξεργασία και εκλέπτυνση των 

ερωτηµάτων, καθώς η ανακάλυψη νέων πτυχών και διαστάσεων της πολιτικής και 

κοινωνικής γεωγραφίας του αντικειµένου, επιβάλλει ευελιξία και προσαρµογή. Η  

παραπάνω διαδικασία της ανατροφοδότησης ήταν ουσιαστική, καθώς τα ίδια τα 

δεδοµένα κατηύθυναν την έρευνα και σε ορισµένες περιπτώσεις, προκάλεσαν την 

επαναδιατύπωση των ερωτηµάτων µου, στη βάση της αναζήτησης µίας 

αναστοχαστικής και εκ των έσω απεικόνισης της επιτόπιας γνώσης και όχι µίας  

περιγραφικής ταξινόµησης της πραγµατικότητας (Γκέφου-Μαδιανού,1999). Έτσι, οι 

συνεντεύξεις των µαθητών και η αφηγηµατική κατεύθυνση προς την οποία έστω και 

ασυνείδητα δροµολογούσαν οι ίδιοι τις συνεντεύξεις, αποκάλυψαν έναν απροσδόκητο 

πλούτο πληροφοριών προς ερευνητική αξιοποίηση, που δεν είχε συµπεριληφθεί στις 

αρχικές ερευνητικές µου προθέσεις.  
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Επιπλέον, η µεθοδολογία του αναστοχασµού µεταβάλλει θεµελιακά τον χαρακτήρα 

και το περιεχόµενο της ανθρωπολογικής γνώσης, ως γνώσης επιστηµονικής, 

απορρίπτοντας  µία προσέγγιση της πραγµατικότητα σαν στερέωµα παγιωµένων 

ουσιών αλλά αντίθετα, σαν πλαίσιο διαδικασιών. Και, αντίστοιχα, µετατρέπει τη 

γνώση, από παθητική αποδοχή ή θέαση, σε ενεργό παρέµβαση και δράση. Όπως 

επισηµαίνει ο ∆αλκαβούκης «η ιδιότητα του εντόπιου (ανθρωπολόγου) είναι πέρα 

από ο,τιδήποτε άλλο ιδιότητα πολιτική» (2015:21), καθώς η  ανθρωπολογική έρευνα 

µιας κοινότητας γίνεται για λογαριασµό της ίδιας της κοινότητας, στην αντιµετώπιση 

των προβληµάτων του µετασχηµατισµού της. Η ανθρωπολογική συγγραφή 

καθίσταται µια διαδικασία µετάβασης από την πραγµατικότητα στο κείµενο, και η 

έρευνα ένας δίαυλος από τη διαδικασία της γνώσης στη δράση και από το τοπικό στο 

παγκόσµιο, υπονοώντας µία διαλεκτική από το µερικό στο γενικό και από τη θεωρία 

στην πράξη. 

Αφού ανέλυσα τους λόγους για τους οποίους εφαρµόστηκε η ποιοτική έρευνα, θα 

αναφερθώ στην επιλογή της µεθοδολογίας και των µεθόδων συλλογής ποιοτικών 

δεδοµένων. Η µεθοδολογία και οι µέθοδοι συνιστούν ευρύτερες αλλά διακριτές 

θεωρητικές έννοιες που αποτυπώνουν αφενός συγκεκριµένες επιστηµονικές και 

οντολογικές παραδοχές, αφετέρου διαµορφώνουν τις τεχνικές και τα στάδια της 

έρευνας.  

 

3.Η Μεθοδολογία.  

 Το ανθρωπολογικό πεδίο κατά τον Σπυριδάκη (2006) είναι ένας χώρος διαµέσου του 

οποίου υφίσταται η κοινωνική δράση, αποτελεί ένα µέσο για την ανάδειξη της 

ποικιλίας των πρακτικών. Αυτό συµβαίνει γιατί η κοινωνική δράση καθορίζεται και 

από διαδικασίες που δεν εντοπίζονται αποκλειστικά επί του χώρου του πεδίου που 

ερευνάται κάθε φορά, αλλά και σε άλλους χώρους πέρα από αυτό.  Στην µελέτη µου 

το ερευνητικό πεδίο, ο χώρος του σχολείου, δεν προσεγγίστηκε ως µια περίκλειστη, 

κατακερµατισµένη και αυτάρκης έννοια εντός της οποίας εξαντλείται η δράση των 

υποκειµένων. Αντίθετα, λειτούργησε ως ένας τόπος όπου «το διακύβευµα της 

ταυτότητας, της πολλαπλότητας και των απορρεουσών σχέσεων, βρίσκονται σε µια 

συνεχή διαδικασία επανεγγραφής» (Σπυριδάκης, 2006:179). Επί τη βάσει αυτή, το 

ερευνητικό πεδίο απεγκλωβίζεται από µια τελεολογική θέαση του  ως αυτοσκοπού 

και αποκτά µια ουσιαστική, σύγχρονη ανθρωπολογική διάσταση, ιδωµένο ως µία 
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ανοιχτή επικράτεια συνύπαρξης πολλαπλών τροχιών δράσης, αλληλεξαρτήσεων και 

κινητικοτήτων, πραγµατικών και συµβολικών. Εν τέλει, το πεδίο νοείται ως ένας 

τόπος  ετερόκλητων δράσεων και ταυτόχρονα µέρος «ενός ευρύτερου χώρου που 

τελεί σε ένα διαρκές γίγνεσθαι» (ο.π.). Και πραγµατικά, ο χώρος του σχολείου, 

λειτούργησε ως ένας τόπος συνάντησης και συνύπαρξης πολιτισµικών ετεροτήτων 

και ταυτόχρονα ως τµήµα µιας συνεχώς µεταβαλλόµενης κοινωνικής 

πραγµατικότητας. Όπως σηµειώνει η Τσακίρη (2009), το σχολείο αποτελεί έναν 

κοινωνικοχωρικό σχηµατισµό, έναν βιωµένο χώρο στον οποίο εντάσσεται το 

φαντασιακό στοιχείο όπου επισυµβαίνουν «οι συνάψεις» του υλικού, του κοινωνικού 

και του υποκειµενικού κόσµου (2009:398-9), χώρος τον οποίο διερευνούµε υπό την 

οπτική των συνάψεων των υποκειµένων µας.   

Υπό το φως της παραπάνω θεώρησης και µε δεδοµένο ότι το πεδίο αποτελεί 

αναντικατάστατη πηγή άντλησης πολύτιµων πληροφοριών και εθνογραφικής 

πρακτικής, επιχείρησα να απαντήσω στα ερευνητικά µου ερωτήµατα, προκρίνοντας 

τα µεθοδολογικά εργαλεία της συµµετοχικής παρατήρησης και της εθνογραφικής 

συνέντευξης.  

α. Συμμετοχική Παρατήρηση. 

Η συµµετοχική παρατήρηση προέκυψε ως λογικό επακόλουθο της ιδιότητάς µου ως 

εκπαιδευτικού στο σχολείο που διεξήχθη η έρευνα, καθώς αποτελούσα πρόσωπο της 

σχολικής καθηµερινότητας των ερευνώµενων. Το γεγονός αυτό µου έδωσε ένα 

προβάδισµα στην άµεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στο πεδίο και εν συνεχεία, στην 

οικειότητα και εµπιστοσύνη των πληροφορητών απέναντι στο πρόσωπό µου. Η  

αρχική µάλιστα παρατήρηση της συγκεκριµένης οµάδας µαθητών, στάθηκε και το 

έναυσµα για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας: η καθηµερινή συµβίωση και 

αλληλεπίδραση µαζί τους στις τάξεις που δίδασκα σε συνδυασµό µε τους κοινούς 

προβληµατισµούς και διαπιστώσεις που διατυπώναµε µε συναδέλφους σχετικά µε τη 

συγκεκριµένη οµάδα, λειτούργησε ως ερέθισµα για να προβώ σε µια συστηµατική και 

τεκµηριωµένη επιστηµονικά θεώρηση της παρουσίας τους στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Μέσω της παρατήρησης, της καταγραφής και µελέτης της συµπεριφοράς 

και των στάσεων των Αλβανών µαθητών στο Λύκειο, ταξινόµησα και διαµόρφωσα 

τις αρχικές µου ερευνητικές κατευθύνσεις αλλά και µετέπειτα το περιεχόµενο των 

εθνογραφικών µου συνεντεύξεων. 
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Κατά τους Adler and Adler (1994), η συµµετοχική παρατήρηση αποτελεί «θεµελιώδη 

πηγή ανθρώπινης γνώσης», καθώς επιτρέπει στον ερευνητή να µελετήσει τους 

ανθρώπους στο περιβάλλον τους και να αποκτήσει ιδία αντίληψη του χωροχρόνου, 

της ζωής και των ερµηνειών τους (Backer, 2006; Lopez-DiCastillo & Bellixton, 2014; 

Willig, 2008).  Ακολούθως, στο ερευνητικό πεδίο του σχολείου,  ο συµµετέχων 

παρατηρητής, αποκτά το προβάδισµα µιας πολυδύναµης και πολύπλευρης ανάλυσης 

της παιδευτικής πραγµατικότητας και των επιµέρους οµάδων που τη συνθέτουν 

(Πασχαλιώρη-Μίλεση, 2005). Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι τοποθετεί τον 

ερευνητή άµεσα στο πλαίσιο του θέµατος µε στόχο την προσοικείωση της 

διαφορετικότητάς και την ειλικρινή προσέγγιση του Άλλου (Πανταζή και Πανταζή, 

2011). Και πραγµατικά, η συµµετοχική παρατήρηση στο σχολικό περιβάλλον, 

διαµεσολαβεί «µία αναθεώρηση της εικόνας του Άλλου που η ιστορία και η κοινωνία 

έχει επιβάλλει» (Πασχαλιώρη-Μίλεση, 2005). Ως εκ τούτου λοιπόν, ήδη 

διαµορφωµένες θεωρίες και παραδοχές  δεν επαρκούν ούτε ενδείκνυνται για να 

ερµηνεύσουν προβλήµατα και καταστάσεις της εκπαιδευτικής ζωής και όχι µόνο.  

Επιχειρώντας να απεγκλωβιστώ από τις δικές µου παγιωµένες πεποιθήσεις και  

εστιάζοντας στον κύριο ερευνητικό µου σκοπό, δηλαδή την εις βάθος µελέτη µιας 

οµάδας ανθρώπων και του κοινωνικού και πολιτισµικού της συγκείµενου, έθεσα την 

παρατήρηση στην καρδιά της µεθοδολογίας µου. Εξ’αρχής αλλά και µέχρι την 

ολοκλήρωση της έρευνας, παρατηρούσα τα υποκείµενα, λαµβάνοντας  υπ’όψιν µου  

ότι ενεργώ ως εσωτερικός παρατηρητής, και ως εκ τούτου, διέθετα ήδη έναν 

συγκεκριµένο και παγιωµένο ρόλο και status στο πεδίο µε την ιδιότητά µου ως 

εκπαιδευτικού. Για το λόγο αυτό, προσπάθησα στο µέτρο του δυνατού, να 

ακολουθήσω την άποψη του Erickson ώστε «να µετατρέψω το ξένο σε οικείο και το 

οικείο σε ξένο» (Erickson, 1973 στη Glesne, 2017:122), δηλαδή, αφενός να 

κατανοήσω την κοσµολογία των υποκειµένων υπό παρατήρηση, αφετέρου να 

απαγκιστρωθώ από τους προσωπικούς προϊδεασµούς, προκατασκευασµένες 

αντιλήψεις και οικείες παραδοχές. Και αυτό γιατί η υποκειµενικότητα του 

παρατηρητή αποτελεί για την έρευνα ένα µεθοδολογικό ζητούµενο, καθώς κάθε 

παρατηρητής είναι φορέας µιας συγκεκριµένης θεώρησης του κόσµου, ενός αξιακού 

συστήµατος από το οποίο δύσκολα µπορεί να διαχωρίσει τον εαυτό του, τουλάχιστον 

στην φάση της ερµηνείας. Ίσως, όπως επισηµαίνουν οι Πανταζή και Πανταζή (2011), 

το πιο έντιµο από ερευνητικής άποψης θα ήταν να αποδεχτούµε αυτήν την 
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υποκειµενικότητα προκειµένου να την συνεκτιµήσουµε από το να προσποιούµαστε 

µια «ουτοπική αντικειµενικότητα».  

Η αρχική µου εστίασή ήταν στους µαθητές που γνώριζα ότι ήταν αλβανικής 

καταγωγής από την παιδαγωγική σχέση και συναναστροφή µου µαζί τους στις 

σχολικές αίθουσες. Παρατηρούσα τη συµπεριφορά τους µέσα στην τάξη, τις απόψεις 

που εξέφραζαν, τη σχολική τους επίδοση, τη διάδραση µε τους συνοµηλίκους τους -

αυτόχθονες και µετανάστες-, τον γλωσσικό κώδικα που χρησιµοποιούσαν µεταξύ 

τους, τη συµµετοχή τους στα εκπαιδευτικά δρώµενα εκτός τάξης, την παρουσία της 

οικογένειας τους στο σχολείο. Κατά διαστήµατα, ειδικά όταν είχα αµφιβολίες, 

συνεκτιµούσα την άποψη των συναδέλφων µου σε σχέση µε τις παρατηρήσεις µου 

και συνέχιζα τη συστηµατική καταγραφή. Προκειµένου να µη µου διαφύγουν 

σηµαντικά στοιχεία, σηµείωνα αναλυτικά σε ηµερολόγιο τόσο τυπικά γεγονότα της 

σχολικής τους καθηµερινότητας, όσο και ό,τι µου προξενούσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Για παράδειγµα, στην καθηµερινή µου διάδραση, παρατήρησα ότι η δεύτερη γενιά 

Αλβανών αρέσκεται στο να διακωµωδεί την εικόνα του µετανάστη πρώτης γενιάς από 

την οποία αποστασιοποιείται εµφανώς. Τόσο στις τάξεις όσο και στον προαύλιο 

χώρο, οι Αλβανοί δεύτερης γενιάς συχνά προσποιούνταν µε σαρκαστική διάθεση την 

ιδιαίτερη προφορά της πρώτης γενιάς ή αναπαρήγαγαν εσκεµµένα τα πιο συχνά 

εκφραστικά λάθη των γονιών τους. Η παρατήρηση αυτή στάθηκε διαφωτιστική για 

ζητήµατα ανάλυσης ταυτότητας στις µετέπειτα συνεντεύξεις.  

Ως προς το ηµερολόγιο πεδίου, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας 

συνήθιζα να κρατάω σύντοµες σηµειώσεις (scratchnotes) τις οποίες ανέλυα διεξοδικά 

αργότερα (fieldnotes) ή, κάποιες φορές, συνέτασσα αναλυτικά υποµνήµατα, 

δανειζόµενη τεχνικές της εµπειρικά θεµελιωµένης θεωρίας (Glaser and Straus, 1967). 

Οι σηµειώσεις αυτές και τα υποµνήµατα, τα οποία οργάνωσα αρχικά σε χρονολογική 

βάση και εν συνεχεία σε θεµατική, συνέβαλαν σηµαντικά σε πολλές φάσεις της 

έρευνας, από το να εντοπίσω αναδυόµενα προβλήµατα, έως του να τροποποιήσω τα 

ερωτήµατα µου και να εντάξω νέα θέµατα προς διερεύνηση στον µετέπειτα 

σχεδιασµό των συνεντεύξεων. Με την έννοια που το θέτει η Κυριαζή (2001), θα 

χαρακτήριζα τις σηµειώσεις µου τόσο περιγραφικές, όσο και ερµηνευτικές και 

µεθοδολογικές Σε αυτήν τη διαδικασία καταγραφής, προσπαθούσα να µην παραµελώ 

τις µη λεκτικές µορφές επικοινωνίας που µπορούσαν να σταθούν διαφωτιστικές όπως 

για παράδειγµα τον τρόπο που καθόντουσαν οι µαθητές αλβανικής καταγωγής µέσα 

στην τάξη (µπροστινά, ενδιάµεσα, τελευταία θρανία, µε οµοεθνείς  τους ή αυτόχθονες 



89 

 

κλπ), τη στάση τους κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής, τη συµµετοχή τους 

στις εθνικές γιορτές κ.α.    

Σε σχέση µε τα προβλήµατα που ανέκυπταν κατά την παρατήρηση, θα επικεντρωθώ 

κυρίως στην έννοια της αποστασιοποίησης του ερευνητή.  Σύµφωνα µε την παράδοση 

της σχολής του Σικάγο, στην έρευνα πεδίου, συστήνεται η αποστασιοποίηση να 

αποτελεί µέρος της συµµετοχικής παρατήρησης, ώστε να αποσοβηθεί ο λεγόµενος 

κίνδυνος του να γίνεται «ο παρατηρητής αυτόχθων» (Lapassade, 2006). Όπως 

σχολιάζουν οι Benson and Hugues (1983), από εθνοµεθοδολογικής άποψης, η 

εµπλοκή πρέπει να µετριάζεται από µια συµπεριφορά όσο το δυνατόν πιο ανιδιοτελή 

και αντικειµενική, διαφορετικά η µελέτη δεν µπορεί να σταθεί στο ύψος της 

επιστηµονικής έρευνας. Το ζητούµενο δηλαδή, είναι, ο ιδιαίτερος δεσµός που 

δηµιουργείται µεταξύ ερευνητή και υποκειµένων, να µην υπονοµεύει την ποιότητα 

και την αντικειµενικότητα. Μπορεί ο βαθµός στον οποίο εµπλέκονται οι εθνογράφοι 

στη ζωή των ερευνώµενων να διαφέρει σηµαντικά, σε κάθε περίπτωση όµως, 

παρεµβαίνουν αναµφίβολα στις ενέργειες των υποκειµένων, δηµιουργώντας άµεσες 

σχέσεις και ευρισκόµενοι συνεχώς στο περιβάλλον τους, προκειµένου να 

παρατηρήσουν και να περιγράψουν την συµπεριφορά τους και εν τέλει να 

κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τους κώδικες και τις πράξεις τους.  

Παρά τα πλεονεκτήµατα της συµµετοχικής παρατήρησης, η εφαρµογή της 

συγκεκριµένης µεθόδου δεν είναι χωρίς προβλήµατα και προβληµατισµούς, ηθικούς 

και πρακτικούς (Iacono, Brown and Holtham, 2009; Watts, 2010). Η διατήρηση της 

απαιτούµενης απόστασης, η οποία όµως ταυτόχρονα πρέπει να επιτρέπει την επαρκή 

συλλογή υλικού για τις ανάγκες της έρευνας, αποτελεί έναν από τους κυριότερους 

(Cohen and Crabtree, 2006;Fetterman, 1998; Zhao and Zi, 2014). Είναι αναπόφευκτο 

ο ερευνητής να εµπλακεί στη ζωή των υποκειµένων και να επιχειρήσει να 

εγκαταστήσει µια σχέση οικειότητας, προκειµένου να κατανοήσει και να προβεί σε 

ολοκληρωµένες ερµηνείες που θα τον προφυλάξουν από όποιες προκαταλήψεις. Από 

την άλλη όµως, ελλοχεύει ο κίνδυνος της µεροληψίας  που ενδέχεται να προκύψει 

από την προοδευτική σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ ερευνητή και ερευνώµενου 

(Gold, 1958; Schwarz and Schwarz, 1955).  

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα λεγόµενα του Backer, ότι «ασχέτως µε τον βαθµό 

εµπλοκής ο ερευνητής πρέπει πάντα να θυµάται τον ρόλο του και να παραµένει 

αποστασιοποιηµένος, προκειµένου να συλλέξει και να αναλύσει µε ψυχραιµία το 

υλικό του» (2006: 172),  προσπάθησα να διατηρήσω την απαιτούµενη  ισορροπία στη 
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σχέση µου µε τους µαθητές. Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι προϋπήρχε µια σχέση 

εµπιστοσύνης και αλληλοεκτίµησης, η οποία δεν διαταράχθηκε όταν γνωστοποίησα 

τον σκοπό µου και τις προθέσεις µου στους ερευνώµενους. Εξ αρχής, αποφάσισα να 

ενηµερώσω τους πληροφορητές µου για την έρευνα µου, παρά το γεγονός ότι  

ενδεχοµένως, ακόµα και υποσυνείδητα θα µπορούσαν να τροποποιήσουν τη 

συµπεριφορά τους, γνωρίζοντας ότι αποτελούν αντικείµενο παρατήρησης. Ωστόσο, 

στα πλαίσια της ερευνητικής ηθικής και δεδοµένου ότι οι περισσότεροι µαθητές ήταν 

ανήλικοι, έκρινα ότι έπρεπε να αποκαλύψω τη νέα µου ιδιότητα τόσο στους ίδιους 

όσο και να ενηµερώσω τη διεύθυνση του σχολείου.   

Η παρατήρηση, αυτή καθεαυτή, αποτελεί θεµέλιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να αντλήσουν χρήσιµες πληροφορίες που θεραπεύουν 

τον παιδαγωγικό τους σκοπό και εµπλουτίζουν τις πρακτικές τους στη σχολική 

αίθουσα. Ωστόσο, όταν ο εκπαιδευτικός διεξάγει έρευνα, ο ρόλος του και ο σκοπός 

του διαφοροποιείται: Οι µαθητές γίνονται πλέον αντικείµενο έρευνας και στη νέα 

σχέση που συστήνεται µε τους ερευνώµενους, ο εκπαιδευτικός-ερευνητής οφείλει να 

διατηρήσει την ανωνυµία τους και να τους προστατεύσει. Σε αυτό το πλαίσιο καθώς 

προχωρούσα  στις σηµειώσεις µου, άρχισα να χρησιµοποιώ ψευδώνυµα ή τα αρχικά 

των ονοµάτων τους και όταν συζητούσα µε το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου δεν 

αποκάλυπτα ποτέ τις ταυτότητες των πληροφορητών µου.  

Ο διπλός ρόλος παρατηρητή-ερευνητή δηµιουργεί επιπλέον ζητήµατα όπως το να µην 

αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής τα πράγµατα ακόµα και «αν συµβαίνουν µπροστά στα 

µάτια του» λόγω µεγάλης εξοικείωσης µε το σχολικό περιβάλλον (Becker στο Bird et 

al., 1999:148). Ενώ λοιπόν ένας εξωτερικός παρατηρητής µπορεί να µην κατανοήσει 

σε βάθος τί λέγεται µέσα στην τάξη, αφού δεν συµµετέχει στην ειδική σχέση 

εκπαιδευτικού και µαθητή και συνεκδοχικά δεν µπορεί να συλλάβει τα νοήµατα στην 

πληρότητά τους, από την άλλη ο εκπαιδευτικός µπορεί να παρακάµψει σηµαντικά  

στοιχεία και γεγονότα λόγω υπερβολικής εξοικείωσης. Γι΄ αυτό το λόγο προσπάθησα 

να παρατηρώ λεπτοµερώς καταστάσεις που θεωρούσα τετριµµένες, όπως πχ τις 

φιλικές σχέσεις και τις αντιπαλότητες που διαµορφώνονται στην τάξη.  Τέλος, ένα 

άλλο ζήτηµα που µε απασχόλησε αρκετά ήταν η δυναµική των σχέσεων εξουσίας µε 

τους πληροφορητές  µου, καθώς η ίδια βρισκόµουν σε µια διπλά πλεονεκτική θέση ως 

ερευνήτρια και εκπαιδευτικός. Τον προβληµατισµό µου αυτό εκθέτω αναλυτικά στην 

ενότητα για τις συνεντεύξεις που ακολουθεί.   
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Η συµµετοχική παρατήρηση µε τις δυνατότητες και τις αδυναµίες της λειτούργησε ως 

τον πρώτο δίαυλο άντλησης πληροφοριών. Ωστόσο, όσο πιο βαθιά έµπαινα στην 

παρατήρηση, ως πλήρως συµµετέχουσα αφού ως διδάσκουσα έπαιρνα ενεργό µέρος 

στη διαδικασία και δεν παρατηρούσα µόνο, αντιλαµβανόµουν ότι όσα εντόπιζα, 

κατέγραφα και προσπαθούσα να ερµηνεύσω, δεν αποτελούσαν ολοκληρωµένο 

αποτύπωµα της συγκεκριµένης ανθρωπογεωγραφίας. Υπήρχε ένας πλούτος 

πληροφοριών που έπρεπε αναµφίβολα να έρθει στο φως, προκειµένου να έχω µια 

ολοκληρωµένη άποψη για τα ερωτήµατά µου. Για το λόγο αυτό αποφάσισα να 

διεξάγω ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις βάσει των πληροφοριών που είχα συλλέξει και 

συστηµατοποιήσει από την συµµετοχική παρατήρηση. 

β. Οι συνεντεύξεις.  

Στην παραπάνω συνάρτηση, η ερευνητική παρατήρηση εµπλουτίστηκε και 

εξελίχθηκε µε συνεντεύξεις προκειµένου να δοθούν ολοκληρωµένες απαντήσεις στα 

ερωτήµατά. Οι συνεντεύξεις που διεξήχθησαν δανείστηκαν στοιχεία από την 

εθνογραφική συνέντευξη καθώς έλαβαν χώρο στο πεδίο, σε ένα κλίµα φιλικής 

συζήτησης, όπου η ερευνήτρια και οι πληροφορητές είχαν ήδη κατακτήσει –

τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις-  σχέση εµπιστοσύνης και οικειότητας.   

Η εθνογραφική συνέντευξη ενδείκνυται για την εξερεύνηση και την ταυτοποίηση των 

µοτίβων της σκέψης, των πολιτιστικών κατηγοριών και των κοινών εννοιών 

(MacCracken, 1988). Σκοπός µου ήταν να αναδείξω τα πολιτισµικά νοήµατα των 

κύριων κοινωνικών προτύπων των υποκειµένων, να διερευνήσω όψεις της 

κουλτούρας τους που παραµένουν ασαφείς και διφορούµενες και δεν αποκαλύπτονται 

µέσω παρατήρησης αλλά και να εξηγήσω τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις 

στρατηγικές τους εν καιρώ κρίσης. Συνεπώς, η φιλική, ειλικρινής, σχέση που 

προκρίνει η εθνογραφική συνέντευξη, όπως την περιγράφει διεξοδικά ο Spradley 

(1979) στο κλασσικό του εγχειρίδιο, αποτέλεσε τη  βασική προϋπόθεση για την 

ενθάρρυνση των συνεντευξιαζοµένων ώστε να µιλήσουν για τον εαυτό τους και να 

καταθέσουν σηµαντικές ερευνητικές πληροφορίες. Ωστόσο, αν και η ευελιξία και το 

φιλικό κλίµα της εθνογραφικής συνέντευξης ήταν συστατικά στοιχεία, οι 

συνεντεύξεις δεν διεξήχθησαν σε απολύτως ελεύθερο πλαίσιο µη δοµηµένων 

ερωτήσεων αλλά στη βάση µιας σειράς σηµείων που επισκεπτόµουν απαρεγκλίτως σε 

κάθε συζήτηση.  
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Στο επίκεντρο των συνεντεύξεων τέθηκε το κάθε µεταναστευτικό υποκείµενο 

ξεχωριστά, καθώς η έννοια της ατοµικότητας αναδείχθηκε ήδη από την αρχή της 

έρευνας. Προκειµένου να ανταποκριθεί στην κοινωνική πραγµατικότητα, ο 

σύγχρονος άνθρωπος προσηλώνεται στον εαυτό του και τις δεξιότητές του, µε 

αποτέλεσµα η ζωή να γίνει πιο περίπλοκη, λιγότερο προβλέψιµη και περισσότερο 

αυτόνοµη. Ακολούθως, τα συλλογικά βιογραφικά πρότυπα του παρελθόντος, 

περιθωριοποιούνται υπό το βάρος εξατοµικευµένων περιπτώσεων διακινδύνευσης 

(Beck, 1986). Το παραπάνω, σε συνδυασµό µε την ευθραυστότητα και 

αντιφατικότητα της κοινωνικής ζωής, ορίζουν τον καθένα διαχειριστή της ζωής του, 

την στιγµή που οι παραδόσεις φθίνουν και οι σταθεροί και πεπατηµένοι άξονες 

προσανατολισµού του παρελθόντος αµφισβητούνται. Σε αυτό το µεταβαλλόµενο 

πλαίσιο, έννοιες όπως η «επισφάλεια», «η συνθήκη αβεβαιότητας» και «η 

επισφαλειοποίηση» (Σπυριδάκης, 2018), λειτουργούν ως διαµορφωτικές δυνάµεις για 

τις αποφάσεις ζωής των µεταναστών δεύτερης γενιάς. Όπως σηµειώνουν οι 

Αθανασίου και Τσιµουρής (2012:4), η επισφάλεια αναδύεται πλέον ως καθοριστική 

αρχή συγκρότησης των υποκειµένων «ως ξένων σωµάτων» και οι νόρµες της 

µεταναστευτικής ιδιότητας επιστρατεύονται ως τεχνικές χάραξης ορίων και συνόρων.   

Η στροφή στο άτοµο, µας παραπέµπει στις κοινωνιολογικές θεωρήσεις του «νέου 

κύµατος εξατοµίκευσης των κοινωνιών της ύστερης νεωτερικότητας» (βλέπε 

Giddens, 2001, Beck, 1986), οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαδικασίες 

διαφοροποίησης, µε συνέπεια την αύξηση της πολυπλοκότητας και την εξατοµίκευση 

της κοινωνικής σφαίρας. Καθώς λοιπόν  η  διαδικασία της νεωτερικότητας µας έχει 

αφήσει αµήχανους στη θέα των συνεχών εξελίξεων, (Allheit and Bergamini, 1998), το 

άτοµο επωµίζεται το ίδιο τις επιλογές και την οργάνωση της ζωής του µέσα σε ένα 

πλουραλιστικό και περίπλοκο ορίζοντα χωρίς να µπορεί να προβλέψει τις συνέπειες 

των επιλογών αυτών. Αυτό κατέστη εµφανές σε όλες σχεδόν τις συνεντεύξεις: στην 

πορεία µετάβασής τους στην ενήλικη ζωή, οι νέοι από την Αλβανία προσπαθούν µε 

συγκεκριµένες, εξατοµικευµένες στρατηγικές να υπερβούν τόσο τις προϊούσες 

δοµικές διακινδυνεύσεις της οικονοµικής κρίσης όσο και τα προβλήµατα µιας ήδη 

ευάλωτης κοινωνικής ταυτότητας, χωρίς όµως να µπορούν να προβλέψουν τις 

συνέπειες των επιλογών τους.    

 Επιπλέον, η ζωή του κάθε έφηβου µετανάστη αντιµετωπίστηκε ως ενότητα 

προσωπικών, συναισθηµατικών, κοινωνικών, ιστορικών καταστάσεων που συνθέτουν 

ξεχωριστές και πολύπλοκες υποκειµενικές πραγµατικότητες. Καθώς η έρευνα 
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εξελισσόταν, συνειδητοποίησα ότι η χρησιµότητα της εθνογραφικής προσέγγισης 

λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα, συνδέοντας το ατοµικό µε το κοινωνικό, το 

παρελθόν µε το µέλλον, τις διαφορετικές υποκειµενικότητες µε τους δοµικούς όρους 

και εµπόδια. Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων µε έναν συνδυασµό ανοιχτών 

ερωτήσεων και χαλαρής καθοδήγησης της συζήτησης από την πλευρά µου, στην 

κατεύθυνση  συγκεκριµένων θεµατικών, συνέβαλε στο να αντιληφθώ το πλέγµα των 

κοινωνικών σχέσεων που συνδέουν τα ερευνώµενα υποκείµενα µε τον κοινωνικό 

τους περίγυρο και τις διαδικασίες που διαφοροποιούν τις σχέσεις αυτές µέσα στο 

χώρο και το χρόνο (Θανοπούλου, 1987).  

Οφείλω να επισηµάνω ότι η διενέργεια συνεντεύξεων µε ανήλικους µαθητές εγείρει 

αρκετά ζητήµατα δεοντολογικού και µεθοδολογικού περιεχοµένου (Ristovski-

Slijepcevic & Chapman, 2008; Dixon, 2015) τα οποία αναλύονται σε ξεχωριστή 

ενότητα στο παρόν κεφάλαιο. Παρά το γεγονός ότι ένας αριθµός ερευνητών 

προκρίνει άλλες µεθοδολογικές προσεγγίσεις στην ποιοτική έρευνα που περιλαµβάνει 

ανήλικους, όπως η εθνογραφία και η συµµετοχική παρατήρηση (Corsaro, 1997; 

Weisner; 1996), ωστόσο, αρκετοί ερευνητές υπογραµµίζουν τη σηµασία και την 

αποτελεσµατικότητα των συνεντεύξεων σε ανήλικους από την πρώιµη σχολική 

ηλικία µέχρι τις τελευταίες τάξεις (Davies, Tarrant & Flin, 1989; Eckert, 1989;  Eder 

& Fingerson, 2001). Και αυτό γιατί η  αυθεντική οπτική των παιδιών και των εφήβων 

είναι νευραλγική ώστε να γίνει κατανοητή η συγκεκριµένη ηλικία ως ένα κοινωνικό 

και πολιτισµικό προϊόν και οι ίδιοι οι έφηβοι ως ενεργά υποκείµενα µέσα από τις 

δικές τους αφηγήσεις (Christensen & Prout, 2005; Bassett and Beagan, 2008). Σε 

αυτή την κατεύθυνση, συµβολές όπως των Willis (1977), σχετικά µε την κοινωνική 

αναπαραγωγή και τις τροχιές ζωής των εφήβων της εργατικής τάξης στην Αµερική 

αλλά και πρόσφατες µελέτες γύρω από την ελληνική πραγµατικότητα όπως των 

Παπανδρέου (2013) και Χριστοδούλου (2017) που επίσης επικεντρώνονται στο 

βίωµα ανήλικων πληροφορητών, έχουν υπάρξει ιδιαίτερα διαφωτιστικές, ανοίγοντας 

δρόµο σε ένα κοινωνιολογικό πεδίο από το οποίο έως τώρα αντλούσαµε έµµεσες 

πληροφορίες κυρίως από τους συνδεόµενους ενήλικες όπως γονείς και 

εκπαιδευτικούς.   

Επανερχόµενη στη συνάφεια του γενικότερου προβληµατισµού σχετικά µε την 

καταλληλότητα της µεθοδολογικής επιλογής έθεσα  ένα κεντρικό ερώτηµα: Τι είδους 

πραγµατικότητες µπορούσα και επεδίωκα να ανακαλύψω διεξάγοντας εθνογραφικές 

συνεντεύξεις; Απαντώντας όσο πιο περιεκτικά µπορούσα στο παραπάνω ερώτηµα, 
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κατέληξα στα εξής: Η συνέντευξη πρώτον, συνέβαλε στην κατανόηση των 

κοινωνικών σχέσεων και φαινοµένων  υπό το πρίσµα της ατοµικότητάς τους. 

∆εύτερον, αποκάλυψε τις υποκειµενικές προσλήψεις της πραγµατικότητας, όπως 

βιώνονται από τους ίδιους τους µετανάστες δεύτερης γενιάς, εστιάζοντας στη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων τους  και την κατάρτιση των σχεδίων ζωής τους.  

Τρίτον, ανέδειξε την κεντρική έννοια του χρόνου στις σχέσεις αυτές, εντοπίζοντας 

συγκεκριµένα σηµεία καµπής (turning points) στη σύνθετη και εξελικτική πορεία του 

κάθε υποκειµένου.  

Αναλυτικότερα, ως προς τον πρώτο στόχο, η παρακολούθηση της ατοµικής τροχιάς 

ζωής του κάθε εφήβου αλβανικής καταγωγής, προϋποθέτει τη σύνδεση του µε την 

κοινωνία ούτως ώστε, η κάθε συνέντευξη να αποκαλύψει τα στάδια 

κοινωνικοποίησης του, τη διαµόρφωση της ατοµικής και κοινωνικής του ταυτότητας, 

τις στρατηγικές διαχείρισης του κοινωνικού και πολιτισµικού κεφαλαίου του. Καθώς 

το άτοµο αναφέρεται στους στόχους, τα σχέδια ζωής, τις στρατηγικές υλοποίησης 

των σχεδίων αυτών, σταδιακά αποκαλύπτεται η  σχέση  δοµής και υποκειµένου, οι 

στάσεις και αντιλήψεις του απέναντι στα κοινωνικά φαινόµενα, η διαδικασία 

συγκρότησης της ταυτότητας του. Συνεπώς, η ανάλυση των πληροφοριών, µας 

επιτρέπει να διερευνήσουµε την ένταξη του ατοµικού στο κοινωνικό και ως εκ 

τούτου, τη διαλεκτική σχέση της ατοµικής εµπειρίας µε τους αναπαραγωγικούς 

µηχανισµούς της κοινωνίας.  

Ως προς την υποκειµενική πρόσληψη της πραγµατικότητας, η αφήγηση της 

προσωπικής εµπειρίας δύναται να είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτική, καθώς οι 

συνεντεύξεις µας βοηθούν να αντιληφθούµε πώς κάθε πληροφορητής «εντάσσει τον 

εαυτό του σε µια αθέλητη, περίπλοκη  και εξωτερική ως προς αυτόν κοινωνική 

κίνηση και οργάνωση» (Σπυριδάκης, 2018). Το άτοµο είναι το πλέον πληροφορηµένο 

και αρµόδιο να µιλήσει για τον τρόπο που δεδοµένες κοινωνικές συνθήκες βιώνονται 

µε υποκειµενικό τρόπο από το ίδιο ή από την οµάδα στην οποία ανήκει, καθώς 

εστιάζει στις κρίσιµες καµπές του βίου του, εξηγεί τη λογική των αποφάσεών του 

αποκαλύπτει το σύστηµα αξιών που κατευθύνει τη συµπεριφορά του. Έτσι, η 

αφήγηση ουσιαστικά αποτέλεσε µια «κατάθεση» της προσωπικότητας του κάθε 

πληροφορητή, όπου ως ερευνήτρια, κλήθηκα να αξιολογήσω ποιοτικά πλέον, το 

σύνολο των λεκτικών αλλά και µη λεκτικών νοηµάτων, µέσα από µία συνολική 

εθνογραφία και να επικεντρωθώ σε αυτό που θεώρησα υποκειµενικά αξιοσηµείωτο, 
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να συνδεθώ και να κατανοήσω τα εσωτερικά συνειδησιακά ενεργήµατα και την 

απόδοση νοηµάτων του δρώντος υποκειµένου.  

Τέλος, ως προς το κοινωνιολογικό βάρος της έννοιας του χρόνου, η σύνδεση  

παρελθόντος, παρόντος και µέλλοντος και ο εντοπισµός των σηµαντικών φάσεων της 

ζωής των ατόµων είναι κεντρικά ζητούµενα στην ανάδειξη της σύνθετης βιωµένης 

εµπειρίας τους.  Όπως σηµειώνουν οι Spyridakis, Christodoulou & Giannakopoulou 

(2020), τα οριακά σηµεία αποτελούν µια χρονική περίοδο, όπου η γραµµικότητα 

διακόπτεται και η ασυνέχεια κυριαρχεί, ώστε στο τέλος της περιόδου αυτής, το 

άτοµο, ενεργό, να έχει λάβει αποφάσεις για τους µελλοντικούς προσανατολισµούς. 

Για τους περισσότερους πληροφορητές, όπως θα διαπιστώσουµε κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσής, ένα κεντρικό σηµείο καµπής υπήρξε η οικονοµική κρίση, καθώς 

ανακατηύθυνε τη ζωή τους αλλάζοντας ριζικά σε αρκετές περιπτώσεις τα 

προβλεπόµενα σχέδια, διαρρηγνύοντας τις αναµενόµενες µεταβάσεις και 

προγραµµατισµένες τροχιές τους. Η κρίση ως “turning point”  είχε σαν αποτέλεσµα 

να δροµολογήσει τα υποκείµενα σε µια αναθεώρηση των στόχων και των 

δυνατοτήτων τους και τη λήψη νέων αποφάσεων.  

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση για την επιλογή της µεθόδου της συνέντευξης, θα 

ήθελα να σηµειώσω ότι ο πλούτος των πληροφοριών κάθε συνέντευξης αντανακλά εν 

τέλει τη  διαδραστική σχέση ατόµου-κοινωνίας: από τη µία εστιάζει στους ιδιαίτερους 

τρόπους µε τους οποίους το άτοµο προσοικειώνεται τα κοινωνικά δρώµενα, υιοθετεί 

στάσεις και αντιλήψεις, καθιερώνει καθηµερινές πρακτικές, νοηµατοδοτεί και 

προσανατολίζει τη δράση του ως κοινωνικά δρών υποκείµενο. Από την άλλη, µελετά 

τις ευρύτερες θεσµικές λογικές και τις διαδικασίες κοινωνικής µεταβολής όπως αυτές 

εγγράφονται στο επίπεδο της ατοµικής συγκρότησης (Tσιώλης, 2010). 

 

1. Το πλήθος, ο χώρος και ο χρόνος των συνεντεύξεων.  

Συνολικά διεξήχθησαν 40 συνεντεύξεις µαθητριών και µαθητών αλβανικής 

καταγωγής. Η συγκεκριµένη εθνοτική οµάδα έγινε αντικείµενο διερεύνησης για δύο 

προφανείς λόγους: πρώτον είναι µε διαφορά η πλέον πολυπληθής οµάδα µαθητών 

µεταναστευτικής προέλευσης, ειδικά στη βαθµίδα του Λυκείου, καθώς σύµφωνα µε 

τα µέχρι σήµερα επίσηµα στοιχεία, το ποσοστό των Αλβανών µαθητών δεύτερης 

γενιάς ξεπερνά τα 2/3 του συνόλου των µαθητών αλλοδαπής προέλευσης (Γκότοβος 

και Μάρκου, 2004; ΙΜΕΠΟ, 2004). ∆εύτερον, η  διαµονή των Αλβανών µεταναστών 
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έχει χαρακτηριστικά µόνιµης, σταθερής και οικογενειακής εγκατάστασης, ουσιαστική 

παράµετρος για τα ερωτήµατα της έρευνας, ειδικά όσον αφορά στα µελλοντικά 

σχέδια και τις τροχιές ζωής της δεύτερης γενιάς. Επιπλέον, θα προσέθετα, ότι η 

µεταναστευτική ροή από την Αλβανία στην πατρίδα µας είναι από τις παλαιότερες, 

γεγονός που αφενός µας επιτρέπει να αναφερόµαστε σε δεύτερη, ενδεχοµένως και 

τρίτη γενιά Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα, αφετέρου να παρατηρήσουµε και να 

µελετήσουµε τη συµπεριφορά της συγκεκριµένης µεταναστευτικής οµάδας σε βάθος 

χρόνου, εξάγοντας σχετικά ασφαλή συµπεράσµατα. 

Επέλεξα να επικεντρωθώ στη βαθµίδα του Λυκείου και δη του Γενικού Λυκείου, 

επίσης για δύο λόγους: Καταρχάς γιατί δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 

δηλαδή, ως ένα βαθµό αποτελεί συνειδητή επιλογή για τους φοιτώντες. Η διαπίστωση 

αυτή είναι από µόνη της αποκαλυπτική για τις στοχεύσεις και τους σχεδιασµούς των 

νεαρών που συµµετείχαν στην έρευνα. Εξίσου αποκαλυπτικός των προθέσεών τους 

είναι και ο ίδιος ο τύπος του Λυκείου καθώς το αντικείµενο της έρευνας ήταν 

µαθητές που σκόπευαν-µε διαφορετικό επίπεδο δέσµευσης ο καθένας- να 

συµµετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιλογή 

του Γενικού Λυκείου έρχεται σε αντιδιαστολή µε την ενδεχόµενη επιλογή φοίτησης 

σε Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑΛ). Όπως θα δούµε στην µετέπειτα ανάλυσή, η 

επιλογή τύπου Λυκείου είναι σηµαντική παράµετρος σχετικά µε τα ερωτήµατα που 

έχουν τεθεί, καθώς καταλαµβάνει συµβολικό χώρο στις νοηµατοδοτήσεις των 

πληροφορητών µας, «χαρακτηρίζοντας» σε σηµαντικό βαθµό τα επαγγελµατικά 

µονοπάτια, τα µελλοντικά σχέδια ζωής των µαθητών και ως ένα βαθµό την 

αυτοεικόνα τους.   

Ως προς την επιλογή του συγκεκριµένου σχολείου, η περιοχή της ∆υτικής Αττικής 

στην οποία βρίσκεται, λόγω του βιοµηχανικού και ηµιαστικού χαρακτήρα της, 

αποτέλεσε χώρο συγκέντρωσης αρκετών µεταναστών αλβανικής προέλευσης τα 

προηγούµενα χρόνια. Ως εκ τούτου, στο Λύκειο που διεξήχθη η έρευνα, το οποίο 

είναι και το µοναδικό Γενικό Λύκειο της πόλης, υπάρχει ένα  σηµαντικό ποσοστό 

µαθητών αλβανικής καταγωγής. Ο δεύτερος λόγος που επέλεξα να εστιάσω στο 

συγκεκριµένο σχολείο, όπως έχω ήδη προαναφέρει, ήταν πρακτικής φύσης, καθώς 

λόγω της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας ως εκπαιδευτικού, είχα άµεση γνώση 

και πρόσβαση στο µαθητικό δυναµικό, όπως επίσης σχέσεις εµπιστοσύνης και 

συνεργασίας µε τη διοίκηση του σχολείου. 
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Οι µαθητές που έλαβαν µέρος στις συνεντεύξεις ήταν µεταξύ 16 και 18 χρονών και 

προέρχονταν από όλες τις τάξεις. Η αναλογία αγοριών και κοριτσιών του πλήθους 

ήταν σχεδόν ισόποση, µε µια ελαφρά υπεροχή των κοριτσιών που αντανακλούσε τη 

γενική δηµογραφική εικόνα του σχολείου. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν 

γεννηθεί στην Αλβανία-κυρίως στο νότιο τµήµα- και µετοίκησαν στην Ελλάδα -

σχεδόν στην πλειοψηφία τους- σε βρεφική ή νηπιακή ηλικία εκτός από δύο 

περιπτώσεις που η εγκατάσταση έγινε στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού. Οι 

συµµετέχοντες είχαν φοιτήσει εξολοκλήρου στο ελληνικό σχολείο χωρίς ενδιάµεση 

διακοπή. Οι σχολικές επιδόσεις τους ποίκιλαν: ένα µικρό ποσοστό συγκαταλέγονταν 

στους άριστους µαθητές, ένα ακόµα µικρότερο ποσοστό επαναλάµβανε την τάξη και 

το µεγαλύτερο µέρος είχε µέτριες επιδόσεις, συγκλίνοντας µε τον µέσο όρο του 

σχολείου. 

Ως προς τη δειγµατοληψία, τα κριτήρια επιλογής των συµµετεχόντων και τον τελικό 

αριθµό των πληροφορητών, αυτά διαµορφώθηκαν κατά την εξέλιξη της έρευνας. Η 

δειγµατοληψία ήταν σκόπιµη (purposive sampling) καθώς αναζητούσα άτοµα που 

πληρούσαν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Η σκόπιµη δειγµατοληψία θεωρείται πολύ 

αποτελεσµατικό ποιοτικό εργαλείο για τον εντοπισµό και την επιλογή περιπτώσεων 

που  µπορούν να αποδώσουν πλούτο πληροφοριών, ειδικά όταν το πεδίο είναι 

περιορισµένο, όπως στην περίπτωσή µας το περιβάλλον ενός συγκεκριµένου 

σχολείου (Palinkas and all, 2015; Patton, 2002).  Η αλβανική καταγωγή,  το ηλικιακό 

εύρος µεταξύ 16-19 ετών, η συνεχής και απρόσκοπτη  φοίτηση σε ελληνικό σχολείο, 

τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της εργατικής τάξης, αποτέλεσαν τις βασικές 

προϋποθέσεις ένταξης των ερευνητικών περιπτώσεων στο πλήθος της έρευνας. Βάσει 

των πληροφοριών µου από τα αρχεία και το προσωπικό του σχολείου, η αρχική µου 

εστίαση ήταν σε εφήβους από οικογένειες αλβανικής καταγωγής που είχαν πληγεί 

περισσότερο από την οικονοµική κρίση. Όσο οι συνεντεύξεις προχωρούσαν και 

αποσαφηνίζονταν οι αναλυτικές κατηγορίες του φύλου, της γλώσσας, των 

θρησκευτικών καταβολών, της εθνικής ταυτότητας και των µελλοντικών σχεδίων 

ζωής προκειµένου να φωτιστεί η ταυτότητα και το κεφάλαιο των πληροφορητών, 

προέκυψε η ανάγκη για περισσότερες συνεντεύξεις. Για το λόγο αυτό, κάποιες 

συνεντεύξεις διενεργήθηκαν σε µεταγενέστερο χρόνο, ενώ σε µερικές  περιπτώσεις 

προέβην σε συµπληρωµατικές συζητήσεις µε τους πληροφορητές µου. Η διαδικασία 

αναζήτησης περιπτώσεων σταµάτησε όταν επήλθε ο θεωρητικός κορεσµός, όταν 

δηλαδή από ένα σηµείο και µετά διαπιστώθηκε έντονη επαναληψιµότητα σε σχέση µε 
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τις κατηγορίες που µε ενδιέφεραν και οι επιπλέον συνεντεύξεις δεν προσέθεταν 

καινούρια στοιχεία (Ιωσηφίδης και Σπυριδάκης, 2006). Παράλληλα µε τη σκόπιµη 

δειγµατοληψία, πολύ αποτελεσµατικά λειτούργησε και η δειγµατοληψία 

χιονοστιβάδα (snowball sampling) καθώς οι πληροφορητές µου, µου υποδείκνυαν 

µαθητές από το σχολείο που εγώ δεν γνώριζα και πληρούσαν τις προϋποθέσεις 

συµµετοχής στην έρευνα.  

 

2. Η διαδικασία των συνεντεύξεων  

Για τη διενέργεια της έρευνας εξασφάλισα καταρχάς, τη σύµφωνη γνώµη της 

∆ιεύθυνσης του σχολείου, την απαραίτητη άδεια από την οικεία ∆ευτεροβάθµια 

∆ιεύθυνση, όπως επίσης και τη συγκατάθεση των γονέων και κηδεµόνων των 

ανήλικων συµµετεχόντων, όπου κατά περίπτωση, εξήγησα το σκοπό, τη µεθοδολογία 

της έρευνας αλλά και τη διασφάλιση της ανωνυµίας των συµµετεχόντων. Ο µέσος 

χρόνος διάρκειας των συνεντεύξεων ήταν δύο διδακτικές ώρες (εκτός από µία 

περίπτωση που η συζήτησή µας διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες). Οι συµµετέχοντες 

απασχολήθηκαν µε τη συγκατάθεση των καθηγητών από το µάθηµα των οποίων 

απείχαν.  

 Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα εντός του σχολικού περιβάλλοντος και ωραρίου και οι 

περισσότερες διεξήχθησαν στην αίθουσα ιστορίας του σχολείου. Οι πρώτες απόπειρες 

διεξαγωγής συνεντεύξεων εκτός του χώρου του σχολείου δεν απέδωσαν όσο 

προσδοκούσα, κυρίως για πρακτικούς λόγους, καθώς πολλοί από τους πληροφορητές 

κατοικούσαν µακριά από το σχολείο και η µετακίνησή τους εκτός διδακτικών ωρών 

κατέστη αρκετά δύσκολη. Η αρχική επιλογή του χώρου των συνεντεύξεων εντός 

σχολικού περιβάλλοντος ήταν η σχολική βιβλιοθήκη, ωστόσο η ιδέα εγκαταλείφθηκε 

νωρίς, καθώς αποδείχτηκε πολυσύχναστο µέρος, µε αποτέλεσµα να προκαλεί 

αµηχανία και εσωστρέφεια στους συµµετέχοντες. Με τη συνεργασία του Συλλόγου 

∆ιδασκόντων, προγραµµάτισα τις συνεντεύξεις την ώρα που η αίθουσα ιστορίας δεν 

χρησιµοποιούνταν από κανέναν και δεν υπήρχε περίπτωση διακοπής.     

Το γεγονός ότι εργαζόµουν στο συγκεκριµένο σχολείο ήδη δύο χρόνια, διευκόλυνε σε 

γενικές γραµµές την έρευνα, καθώς επέλεξα να προσεγγίσω αρχικά µαθητές που ήδη 

γνώριζα από προηγούµενα σχολικά έτη. Ωστόσο, όπως θα επαναλάβω αναλυτικότερα 

παρακάτω στις αδυναµίες και τα προβλήµατα της συνέντευξης, η εκπαιδευτική µου 

ιδιότητά ναι µεν διαµεσολάβησε την άµεση διεξαγωγή των συνεντεύξεων, ωστόσο 
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δηµιούργησε εµπόδια που κλήθηκα να ξεπεράσω. Σε πρωθύστερο χρόνο της 

συνέντευξης, εξηγούσα στους δυνάµει συµµετέχοντες το σκοπό και τη µεθοδολογία 

της έρευνας, µε περιεκτικό και κατανοητό τρόπο για την ηλικία τους, 

διαβεβαιώνοντάς τους για τη διασφάλιση των προσωπικών τους στοιχείων. Όλοι 

ανεξαιρέτως απάντησαν µε προθυµία στην πρόσκληση µου να συµµετέχουν. 

 Για τη διενέργεια της συζήτησης είχα προετοιµάσει ένα βασικό οδηγό (interview 

guide), ο οποίος εµπλουτιζόταν και διαµορφωνόταν όσο οι συνεντεύξεις 

προχωρούσαν. Η αρχική κατάρτιση του οδηγού βασίστηκε στην συµµετοχική 

παρατήρηση που είχε προηγηθεί και στις ερευνητικές µου επιδιώξεις. Κατά την 

πορεία της έρευνας, ο οδηγός τροποποιούνταν και εµπλουτιζόταν µε ζητήµατα που 

ανέκυπταν, ώστε να διαµορφωθεί τελικά σε πέντε κύρια σηµεία που 

καταγραφόντουσαν σε κάθε συνέντευξη: τις γλωσσικές επιλογές, τους έµφυλους 

ρόλους, τον θρησκευτικό προσανατολισµό, τα σχέδια ζωής και την εθνική ταυτότητα, 

δηλαδή τις κύριες ερευνητικές κατηγορίες µε τις υποκατηγορίες που προέκυπταν. Οι 

ερωτήσεις περιστρέφονταν γύρω από τις κατηγορίες αυτές, καθώς λόγω του νεαρού 

της ηλικίας των µαθητών κρίθηκε επιβεβληµένη µια χαλαρή δροµολόγηση της 

συνέντευξης σε µία συγκεκριµένη πορεία. Σε αυτή τη βάση, ο οδηγός συνέντευξης 

λειτούργησε ως ένα ευέλικτο και χρήσιµο εργαλείο, προκειµένου να διερευνηθούν σε 

βάθος τα ζητήµατα που αφορούσαν στην έρευνα, µέσα από τις αντιλήψεις, τις 

στρατηγικές και τις πεποιθήσεις των ερευνώµενων. Επίσης, η σειρά των ερωτήσεων 

µπορεί να  διέφερε καθώς φρόντιζα να συµπλέω µε το φυσικό κλίµα της κάθε 

συζήτησης και να ενθαρρύνω τους συνοµιλητές να µιλήσουν όσο ήθελαν για κάθε µία 

από τις κατηγορίες που ερευνούσα.  

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε κλίµα εµπιστοσύνης. Όπως παρατηρούν οι Allheit 

and Bergamini (2015), η αφήγηση αποτελεί ένα συγκεκριµένο πλαίσιο 

αλληλεπίδρασης: Εκτυλίσσεται σε µια οικεία και φιλική ατµόσφαιρα, χωρίς ο 

ερευνητής να ξεχνάει το επιστηµονικό του ενδιαφέρον και την ιδιότητά του, 

προϋποθέτει κλίµα ασφάλειας, δεν υπόκειται σε αυστηρούς χρονικούς περιορισµούς. 

Ήδη, όπως προανέφερα, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, οι πληροφορητές ήταν πλήρως 

ενηµερωµένοι για το σκοπό της έρευνας, τη δηµοσίευση του υλικού που τους 

αφορούσε και είχαν λάβει εχέγγυα για τη χρήση ψευδωνύµων. Από την πλευρά µου, 

προσπάθησα να προετοιµάσω τη συνέντευξη µε τη µέγιστη δυνατή προσοχή. Στην 

αρχή των συνεντεύξεων επεδίωκα τις αφηγήσεις των πληροφορητών µε ανοιχτές 

ερωτήσεις, προσπαθώντας να µην διακόπτω. Από ένα σηµείο και µετά στην κάθε 
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συνέντευξη, εισήγαγα σταδιακά στοχοθετηµένες ερωτήσεις σε σχέση µε τους 

ερευνητικούς µου άξονες, για τις οποίες ασφαλώς φρόντιζα να εναρµονίζονται µε τον 

ρου της συζήτησής που είχε προηγηθεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιχείρησα,  αφού 

είχα αρχικά  προκαλέσει τις αυθόρµητες αφηγήσεις τους, σε δεύτερο επίπεδο, να 

φέρω στην επιφάνεια τις αιτιολογήσεις, θεωρίες και νοηµατοδοτήσεις των 

πληροφορητών. Επί τη βάσει αυτή, επιχείρησα να δηµιουργήσω τις συνθήκες για µια 

«ενεργητικού τύπου ακρόαση» που θα δηµιουργούσε ένα «συµπεριέχον 

προβληµατισµού» (Σπυριδάκης, 2018) προκειµένου να φωτιστούν τα ερωτήµατα που 

µε απασχολούσαν.  

Οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν στο κινητό µου τηλέφωνο µε τη σύµφωνη γνώµη των 

πληροφορητών. Οφείλω να αναφέρω ότι σε ένα µικρό ποσοστό η «καταγραφή» 

προκάλεσε µια µικρή αµηχανία, όχι λόγω αµφιβολίας για τη µελλοντική τους 

αξιοποίηση αλλά διότι θεώρησαν ότι θα έπρεπε να δώσουν έναν πιο «επίσηµο» τόνο 

στα λεγόµενά τους. Στις περιπτώσεις εκείνες, εξήγησα στους συνοµιλητές µου ότι η 

καταγραφή γίνεται αποκλειστικά για πρακτικούς λόγους δικής µου διευκόλυνσής, 

τους διαβεβαίωσα ότι δεν πρόκειται να αναπαραχθούν παρουσία τρίτων και 

υπογράµµισα την σηµασία των αυθόρµητων απαντήσεών τους. Θεωρώ ότι σε πολύ 

σηµαντικό βαθµό η αµηχανία αυτή ξεπεράστηκε, κρίνοντας από το ύφος των 

µετέπειτα απαντήσεών τους.    

 Με γνώµονα το αµείωτο ενδιαφέρον µου για τις συνεντεύξεις των εφήβων αυτών, το 

σεβασµό και την ενσυναίσθηση απέναντί τους, τις στρατηγικές των πετυχηµένων και 

αποδοτικών συνεντεύξεων και ασφαλώς, τον επιµερισµό των ίδιων των συνεντεύξεων 

σε στάδια από µέρους µου, ώστε να ελέγχονται µεθοδολογικά, µπόρεσα να αντλήσω 

πλούσιο ερευνητικό υλικό το οποίο επεξεργάστηκα µε τον τρόπο που εκθέτω 

αναλυτικά στην επόµενη ενότητα.  

Στο σηµείο αυτό, πριν προχωρήσω στην ανάλυση των δεδοµένων, θα ήθελα να 

καταθέσω ότι προσπαθώντας να αναλύσω τη σχέση της θρησκευτικής πίστης, της 

ταυτότητας και του κεφαλαίου, δηµιουργήθηκαν ερωτηµατικά που οδηγούσαν στην 

συµπεριφορά και τις πρακτικές της πρώτης γενιάς. Αν και η µελέτη µου 

επικεντρώνεται αποκλειστικά στην δεύτερη γενιά µεταναστών, θεώρησα ωστόσο ότι  

µια σύντοµη συζήτηση µε γονείς µετανάστες θα ήταν αρκετά ωφέλιµη. Επί τη βάσει 

αυτή διενήργησα τέσσερις σύντοµες συνεντεύξεις, µε Αλβανούς γονείς, τρεις 

γυναίκες κι έναν άντρα, που ήταν πολύ πρόθυµοι να συµβάλουν. Οι συγκεκριµένες 

συζητήσεις που εµπλουτίζουν το ερευνητικό µέρος της διατριβής, εξέβαλαν σε πολύ 
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χρήσιµα συµπεράσµατα πολλώ δε µάλλον δηµιούργησαν τη φιλοδοξία και τα θεµέλια 

για µία µελλοντική διαγενεακή επισκόπηση.  

 

4. Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων. 

 Προκειµένου να διαχειριστώ αποδοτικά τον όγκο των δεδοµένων ο οποίος συνεχώς 

αυξανόταν,  προοικονοµώντας µια χαοτική δεξαµενή πολύ σηµαντικών πληροφοριών, 

αποπειράθηκα ήδη από την αρχή να ταξινοµήσω το υλικό µου, καθώς η 

αποτελεσµατική διαχείριση των δεδοµένων ήταν η βάση της ανάλυσής µου. Εφεξής, 

µε την έννοια δεδοµένα, εννοώ το συνολικό υλικό, δηλαδή το σύνολο των 

µεταγεγραµµένων συνεντεύξεων αλλά και µη λεκτικών τεκµηρίων που 

επεξεργάστηκα για την υποστήριξη της κεντρικής µου υπόθεσης. Προκειµένου να 

αποδώσω νόηµα στα δεδοµένα αυτά,  έθεσα ως οδηγό τα ερευνητικά µου ερωτήµατα.  

Και αυτό γιατί από τις πρώτες κιόλας συνεντεύξεις ανιχνεύτηκαν κοινά και 

επαναλαµβανόµενα νοηµατικά µοτίβα ώστε να προκρίνω µια «θεµατοποίηση» του 

ποιοτικού υλικού. Τα ερωτήµατα µε τη σειρά τους, λειτούργησαν ως φίλτρο για να 

επιλεχθούν ανάµεσα στο πλήθος των πληροφοριών τα αποσπάσµατα που εµπεριείχαν 

τα παραπάνω νοηµατικά µοτίβα και θα µου έδιναν ικανοποιητικές απαντήσεις (Braun 

and Clarke, 2012). Επιπλέον, διατήρησα την ευελιξία για µια συνδυαστική επαγωγική 

και παραγωγική προσέγγιση (Fereday and Muir-Cochrane, 2006), καθώς από τη µία 

ανέκυψαν θεµατικοί άξονες που εδράζονταν στα δεδοµένα, από την άλλη, εισήλθα 

στο πεδίο µε κάποιες a priori θεµατικές κατηγορίες. Για παράδειγµα, εξ αρχής ήθελα 

να διερευνήσω ζητήµατα εθνικής ταυτότητας, ωστόσο οι συναφείς µε θέµατα 

ταυτότητας συζητήσεις µας γύρω από την αντικατάσταση αλβανικών ονοµάτων µε 

ελληνικά, εξέβαλαν στην θεµατική της διαφοροποιηµένης θρησκευτικής ταυτότητας.   

Η διαδικασία ανάλυσης ξεκίνησε µε την µετατροπή των συνεντεύξεων σε ακριβές 

γραπτό κείµενο, ακολουθώντας ένα απλό σύστηµα σηµειογραφίας και 

αποτυπώνοντας κάποια σηµαντικά παραγλωσσικά στοιχεία (γέλιο, παύση, εκδήλωση 

αµηχανίας). Στη συνέχεια µέσω της εντατικής, µικροσκοπικής ανάλυσης των 

συνεντεύξεων (line by line), εντόπισα τα αποσπάσµατα εκείνα που απαντούσαν στα 

ερωτήµατα µου και εµπεριείχαν νοήµατα που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως 

θεωρητικές κατηγορίες µε την κατάλληλη επεξεργασία και θεωρητική εκλέπτυνση. 

Συχνά, δίπλα από τα αποσπάσµατα που µε ενδιέφεραν παρέθετα ερµηνευτικά σχόλια 

που στάθηκαν ιδιαίτερα βοηθητικά για τον καθορισµό των θεµατικών κατηγοριών, 
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απέδωσα δηλαδή τρόπον τινά, εννοιολογικούς προσδιορισµούς, περιγραφικούς και 

ερµηνευτικούς, που αναδείκνυαν τόσο το έκδηλο όσο και το υποβόσκον περιεχόµενο 

των νοηµάτων αντίστοιχα. Αποφεύγω να χαρακτηρίσω την παραπάνω επεξεργασία 

κωδικοποίηση, γιατί αν και προσοµοιάζει µε την κωδικοποίηση της θεµατικής 

ανάλυσης, προέκρινα ότι η ταξινόµηση του µεγάλου όγκου πληροφοριών που διέθετα 

δεν θα µπορούσε να υποστηριχθεί αποτελεσµατικά από µια διαδικασία απόδοσης 

κωδικών µε την αυστηρή έννοια του όρου.   

Έτσι, µέσω των σύντοµων ερµηνευτικών και περιγραφικών σχολίων µου, πέτυχα µία 

αρχική οµαδοποίηση που στάθηκε κοµβική για την ταξινόµηση υλικού και σκέψεων, 

δροµολόγησε την επεξεργασία και συνέβαλε στο να µην πελαγοδροµήσω µε την 

απόλυτη απόδοση κωδικών σε κάθε γραµµή της συζήτησης. Παράλληλα, µέσω µιας 

συνεχούς αντιπαραβολής των απαντήσεων των πληροφορητών, ήδη από τις πρώτες 

συνεντεύξεις, µπόρεσα  να εφαρµόσω µια εποικοδοµητική ανατροφοδότηση στις 

συνεντεύξεις που ακολούθησαν. 

Σε συνέχεια της παραπάνω οµαδοποίησης και µε συνεχείς επισκέψεις στις 

αναδυόµενες κατηγορίες, επανεξέτασα και βελτίωσα τις θεµατικές µου, ώστε η 

καθεµία να περιλαµβάνει οµοιογενή και συνεκτικά δεδοµένα και να είναι διακριτή 

από τις υπόλοιπες.  Σε αυτή την κατεύθυνση, η στρατηγική µου µεθοδολογία  

στόχευσε  σε  θεµατικές που όχι µόνο διαµεσολαβούσαν τα επιµέρους νοήµατα και 

µοτίβα που µε ενδιέφεραν αλλά στο σύνολό τους κατάρτιζαν ένα συγκροτηµένο 

θεµατικό χάρτη που αποτύπωνε τη βασική µου θέση. Η παραπάνω συνεχής 

επεξεργασία  και  ανάλυση εξέβαλε στο σχηµατισµό πέντε µεγάλων θεµατικών 

ενοτήτων ανάλυσης:  

1. Γλωσσικός κώδικας 

2. Έµφυλοι ρόλοι 

3. Θρησκεία και συµβολική ταυτότητα. 

4. Σχέδια ζωής και στρατηγικές επιβίωσης  

5. Εθνική ταυτότητα-πολιτειότητα και αίσθηµα  εθνικού ανήκειν. 

Παράλληλα, σε κάθε µία από τις επιµέρους ενότητες, εφάρµοσα ως διερευνητικά 

εργαλεία τις κατηγορίες της ταυτότητας και της διαχείρισης κεφαλαίου, πολιτισµικού 

και κοινωνικού. Για παράδειγµα,  ως προς την πρώτη κατηγορία του γλωσσικού 

κώδικα αφού συγκέντρωσα όλα τα σχετικά δεδοµένα που προέκυψαν από τα 

αντίστοιχα ερωτήµατα και δηµιούργησα υποκατηγορίες όπως οι κυρίαρχες γλωσσικές 
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επιλογές, η διαγενεακή γλωσσική διατήρηση και µετατόπιση κτλ, προχώρησα σε µια 

ερµηνευτική ανάλυση µε βάση το κεφάλαιο και την ταυτότητα.  Η ίδια διαδικασία 

ακολουθήθηκε µε διαφοροποιήσεις σε όλες τις κατηγορίες, αφού οι παράµετροι της 

ταυτότητας και του κεφαλαίου ήταν διαφωτιστικοί για την ανάδειξη του ερευνητικού 

µου στόχου.  

   Κατά τους  Mckinnon  και Heise (2010), η διαδικασία δόµησης των ταυτοτήτων 

είναι πολύ σηµαντική, καθώς αυτές εξελίσσονται σε ρόλους που διαµεσολαβούν την 

αλληλεγγύη µε συγκεκριµένες οµάδες σε συλλογικό επίπεδο, ενώ σε ατοµικό επίπεδο 

λειτουργούν ως θεµέλια της αυτοεξέλιξης και της αυτοπραγµάτωσης.  Και αυτή η 

διαδικασία κατασκευής είναι που επιτρέπει στο άτοµο να διαχωρίζει τον εαυτό του 

από τους άλλους, εγχαράσσοντας το παρελθόν και προσδοκώντας το µέλλον (Ιbid). 

Σε αυτή τη συνάρτηση, ο τρόπος διαχείρισης του κεφαλαίου είναι κοµβικής 

σηµασίας, προκειµένου να κατανοήσει κανείς τις διαφορετικές και εξελισσόµενες 

παραστάσεις του εαυτού. Συνακόλουθα, η κεκτηµένη γνώση και δεξιότητες, ο 

αυτοπροσδιορισµός και ο ετεροπροσδιορισµός του υποκειµένου, η τοποθέτηση του 

εντός θεσµικού πλαισίου, είναι τα σηµεία που η ταυτότητα και το κεφάλαιο 

συναντιούνται προκειµένου να αποκαλύψουν τον εαυτό στην ολότητά του (Gazley et 

al, 2014). Ωστόσο, όλη αυτή η συλλογιστική θα ήταν έωλη αν δεν στρεφόµασταν και 

δεν «πατούσαµε» ερευνητικά σε  αυτό που θεµελιώνει τα πάντα: την εµπειρία (Craib, 

1998).  

Έτσι, µε αφετηρία τους παραπάνω συλλογισµούς πάνω στην ταυτότητα και το 

κεφάλαιο επιχείρησα να στηρίξω το κεντρικό µου επιχείρηµα: 

Η δεύτερη γενιά αλβανικής καταγωγής δεν παθητικοποιείται σε συνθήκες δοµικής 

διακινδύνευσης, όπως η οικονοµική κρίση, αλλά επιχειρεί ενεργά να διαµορφώσει τους 

όρους της κοινωνικής της αναπαραγωγής.  

Μελετώντας τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές της δεύτερης γενιάς µε 

αφετηρία τους πέντε θεµατικούς άξονες, διαπίστωσα ότι η δεύτερη γενιά  

διαχειρίζεται και µετασχηµατίζει τόσο το κοινωνικό και πολιτισµικό κεφάλαιο που 

κληρονοµεί από την πρώτη γενιά, όσο και το κεφάλαιο που κατακτά κατά την 

εκπαιδευτική πράξη και την κοινωνική διάδραση. Αναλόγως, κατασκευάζει 

προσεκτικά µία διαφορετική ταυτότητα από αυτήν της πρώτης γενιάς. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση και µε στόχο την ανοδική κοινωνική της κινητικότητα, καταστρώνει 

προσεκτικά στρατηγικές και σχέδια ζωής στα οποία κυριαρχεί η έννοια της 

ατοµικότητας (individualism) και της καλλιέργειας των προσωπικών δεξιοτήτων. Η 
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πρόσβαση στους κάθε φορά διατιθέµενους  οικονοµικούς,  κοινωνικούς και 

πολιτισµικούς πόρους και η αξιοποίηση αυτών, αποσκοπεί στην ανάδειξη της 

προαναφερθείσας, δυναµικής ατοµικότητας σε αντιδιαστολή µε µια 

«κολλεκτιβιστικού» τύπου προσέγγιση της αλβανικότητας που χαρακτηρίζει την 

πρώτη γενιά. 

Με αφετηρία κάθε φορά µία από τις πέντε θεωρητικές κατηγορίες που 

προαναφέρθηκαν, διαπίστωσα ότι οι νεαροί µετανάστες, γαλουχηµένοι  µε την 

κουλτούρα και τη νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας, επινοούν τις δικές τους 

στρατηγικές «συµφιλίωσης» µε την πολιτισµική κληρονοµιά των γονιών τους, 

επιχειρώντας παράλληλα, να κατοχυρώσουν µία θέση στην κοινωνία υποδοχής πολύ 

διαφορετική από αυτήν της πρώτης γενιάς. Το σχολείο αποτελεί πεδίο και ευκαιρία 

διεύρυνσης του κοινωνικού τους κεφαλαίου, επέκτασης των δικτύων τους, 

συγχρωτισµού µε τους γηγενείς, διεκδίκησης ισότιµου ρόλου στην κοινωνία και 

προετοιµασίας εξόδου στην ενήλικη ζωή. Σε αυτήν την διαδικασία κατασκευής νέας 

ταυτότητας και διαχείρισης διαφορετικού κεφαλαίου, όπως θα διαπιστώσουµε στην 

πορεία της ανάλυσης, οι νεαροί απόγονοι των µεταναστών επιλέγουν γλωσσικό 

κώδικα επικοινωνίας, ταυτίζονται µε τους έµφυλους ρόλους της κοινωνίας υποδοχής, 

υιοθετούν τα εγχώρια θρησκευτικά σύµβολα, ενσαρκώνουν µία νέα εθνική ταυτότητα 

και καταστρώνουν προσεκτικά τις µελλοντικές τροχιές ζωής τους εντός και εκτός 

ελληνικών συνόρων.  

 

5.Προβλήματα και Προβληματισμοί κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.  

 

Ο αστεακός χώρος εν γένει και δη οι χώροι της εκπαίδευσης αποτελούν «δύσκολα» 

εθνογραφικά περιβάλλοντα, καθώς όπως σηµειώνει ο Σπυριδάκης (2018), «η άµεση 

και εκ του σύνεγγυς εµπειρία θεωρείται δυσχερής συνθήκη για τον ερευνητή, 

ενταγµένη στον καλειδοσκοπικό κόσµο της µετανεωτερικής κοινωνίας». Οι 

πληροφορητές που εξετάζουµε αποτελούν ένα πολύ ιδιαίτερο κοµµάτι πληθυσµού 

που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση γιατί δεν είναι µόνο ανήλικοι αλλά και παιδιά 

µεταναστών. Για το λόγο αυτό, όπως προαναφέρθηκε, προκειµένου να διεξαχθεί η 

έρευνα στις σωστές της διαστάσεις, ζητήθηκε η έγκριση από τους αρµόδιους φορείς 

αλλά και τους γονείς και κηδεµόνες των παιδιών. Πρωτίστως όµως, επιδιώχθηκε η 

πληροφορηµένη συγκατάθεση (informed consent) των ίδιων των εµπλεκοµένων, 
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αφού πρώτα τους εξήγησα ακριβώς τους σκοπούς και τις διαστάσεις της έρευνας, 

λαµβάνοντας πάντα υπ’ όψιν την ηλικία τους, το αναπτυξιακό τους επίπεδο, τα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους (Kirby, 2004). Επιπρόσθετα, η ανωνυµία και η 

εµπιστευτικότητα, η προστασία και η ασφάλεια των πληροφορητών αποτέλεσαν την 

βασική προτεραιότητα στη διεξαγωγή της έρευνας.  

 

 Ένα ζήτηµα το οποίο µε απασχόλησε αρκετά, σχετίζεται µε τις ασύµµετρες σχέσεις 

εξουσίας που υφίστανται στο πλαίσιο της διάδρασης αφηγητή –ερευνητή, πολλώ δε 

µάλλον από τη στιγµή που αποτελούσα ένα οικείο πρόσωπο για τους περισσότερους 

µαθητές καθώς εργαζόµουν χρόνια ως καθηγήτρια στο χώρο του συγκεκριµένου 

σχολείου. Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει µία έντονη συζήτηση για την «πολιτική 

της εκπροσώπησης» (politics of representation) στην εθνογραφική έρευνα τόσο όσον 

αφορά στην επιτόπια παρατήρηση όσο και στην γραπτή αναπαράσταση των 

φαινοµένων που µελετούν οι ερευνητές: Ποιος αναπαριστά τη ζωή ποιου, ποιος  

µιλάει εκ µέρους ποιου στο κείµενο, ποια σχέση αναπτύσσεται µεταξύ πληροφορητή 

και ερευνητή. Παράγοντες στην ερευνητική διαδικασία όπως η προσωπικότητα του 

ερευνητή, η κοινωνική του τάξη, η σχέση αλληλεπίδρασης µε τους ερευνώµενους, 

καθιστούν κεντρικό τον ρόλο του στην παραγωγή επιστηµονικού λόγου αλλά και της 

λειτουργίας ενός παραγωγικού αναστοχασµού που προάγει και βελτιώνει διαρκώς την 

έρευνα (Αυγητίδου, 2006).  

Υπό το φως της ως άνω λογικής, η ιδιότητά µου ως ενεργού εκπαιδευτικού στο πεδίο 

έρευνας, ναι µεν απέβη ωφέλιµη για την απρόσκοπτη ροή της έρευνας, καθώς 

συνέβαλε καταλυτικά στη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας, 

ωστόσο, την ίδια στιγµή, αποτελούσε για εµένα πηγή ερευνητικών αµφιβολιών και 

ανασφάλειας για το αν οι πληροφορητές µου είναι πραγµατικά ο εαυτός τους ή 

προσπαθούν παρουσία µου να προβάλουν µια εξιδανικευµένη εικόνα ή ακόµα και αν 

πιστεύουν ότι η συµµετοχή τους θα συµβάλλει στη βαθµολογία τους. Η σκέψη να 

διενεργήσω την έρευνα στα πλαίσια ενός σχολικού προγράµµατος εγκαταλείφθηκε, 

καθώς οι συνθήκες της τάξης και η διάδραση των πληροφορητών µε  γηγενείς 

µαθητές θα παρεµπόδιζαν τον σκοπό της έρευνας, να αποτυπωθεί δηλαδή µε 

αυθεντικότητα το προσωπικό βίωµα του κάθε πληροφορητή. Στην ίδια κατεύθυνση, 

απέφυγα την διεξαγωγή έρευνας µε οµάδες µαθητών δεύτερης γενιάς, καθώς ήθελα 

να περιορίσω την πιθανότητα αλληλεπίδρασης στις απαντήσεις τους. Προκειµένου να 

αντιµετωπίσω το πρόβληµα, προσπάθησα να επανακαθορίσω  την «αντικειµενικά» 
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ασύµµετρη µεταξύ µας σχέση, θέτοντας µε τον πιο σαφή τρόπο τους ίδιους τους 

πληροφορητές και τις εµπειρίες τους στο επίκεντρο της διάδρασής µας. Σε αυτό το 

πλαίσιο, επιχείρησα να λειτουργήσω µε ενσυναίσθηση και να ενδυναµώσω τους 

πληροφορητές µου, δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε µε αυτοπεποίθηση 

να φέρουν στην επιφάνεια οποιαδήποτε  «κρυφή ατζέντα» (Εgan, 2014).  Η µέθοδος 

της ενεργητικής ακρόασης και της –ως ένα βαθµό- ελεύθερης συζήτησης, συνέβαλε 

στην αντικειµενική αποτύπωση των κοινωνικών φαινοµένων που επιζητούσα να 

αναλύσω. 

 Ασφαλώς σε αυτή την διαδικασία, πρόθεσή µου ήταν οι πληροφορητές, ενσυνείδητα 

να µιλήσουν για το βίωµα τους, χωρίς να προκληθεί οποιαδήποτε συναισθηµατική 

αναστάτωση. Η προστασία από ενδεχόµενη βλάβη αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση 

που θέτει κάθε ερευνητής που επιθυµεί να τηρήσει τους δεοντολογικούς κανόνες. Η 

αφήγηση συγκεκριµένων βιωµάτων -ή ακόµα και η προσέγγιση ευαίσθητων 

ταυτοτήτων όπως των µεταναστών- είναι ενδεχόµενο να ανασύρει τραυµατικές 

εµπειρίες, να προκαλέσει συναισθηµατικό στρες, θυµό, ενοχή, θλίψη ή ακόµα και 

αρνητική αυτοεκτίµηση του ατόµου (Traianou & Hammersley, 2014). Σε αυτή την 

περίπτωση ο ερευνητής θα πρέπει να είναι προϊδεασµένος ώστε να µπορεί να 

αποφύγει ενδεχόµενη βλάβη του υποκειµένου. Στα πλαίσια της έρευνας σε µαθητικό 

πληθυσµό, προσπάθησα µε τις ερωτήσεις µου να µην φέρω σε δύσκολη θέση τους 

πληροφορητές µου, να µην αισθανθούν «ανακρινόµενοι» αλλά ότι βρίσκονται µε 

θετικό τρόπο στο επίκεντρο, ώστε ενσυνείδητα να θέλουν να µιλήσουν και να 

καταθέσουν την εµπειρία τους.  

 Σε αυτή τη συνάρτηση,  µια διαπίστωσή µου ως εκπαιδευτικού τόσο στα πλαίσια της 

έρευνας αλλά και καθ’ όλη την επαγγελµατική µου πορεία είναι ότι τα παιδιά των 

µεταναστών από την Αλβανία, προσπαθούν είτε συνειδητά, είτε υποσυνείδητα, να 

«λειάνουν» οποιαδήποτε διακριτά χαρακτηριστικά τους από τον υπόλοιπο µαθητικό 

πληθυσµό. Συνεπώς, η συζήτηση για την καταγωγή τους και το διακριτό 

οικογενειακό τους πολιτισµικό κεφάλαιο, συχνά τους προκαλεί ένα βαθµό αµηχανίας 

για λόγους που θα αναλύσω διεξοδικά στην παρούσα έρευνα. Θα µπορούσε κάποιος 

να ισχυριστεί ότι η αλβανική τους καταγωγή είναι µία πληροφορία που προσπαθούν 

συστηµατικά να υποβαθµίσουν, αν όχι σε κάποιες περιπτώσεις να αποκρύψουν. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η πρόσκληση για συµµετοχή σε µια έρευνα που θα 

εστίαζε εξολοκλήρου σε αυτό το βίωµα θα µπορούσε να απορριφθεί από τους 

περισσότερους, καθώς θα τους έφερνε αντιµέτωπους µε µια «προβληµατική» 
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διάσταση της ταυτότητάς τους. Λαµβάνοντας τα παραπάνω υπ’ όψιν, προσέγγισα τον 

κάθε ένα ξεχωριστά µε ενσυναίσθηση και σεβασµό στην ολότητα της 

προσωπικότητάς του, συζήτησα µαζί τους διεξοδικά τί µε ενδιέφερε να αναδείξω, 

προσπαθώντας να «αγγίξω» τα ζητήµατα τα οποία τους απασχολούν αλλά δεν 

βρίσκουν ποτέ  διέξοδο ή βήµα.  Η προϋπάρχουσα σχέση µου µαζί τους λειτούργησε 

πολύ θετικά σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς προϋπήρχε η απαιτούµενη εµπιστοσύνη 

στο πρόσωπό µου ώστε να συναινέσουν σε πρώτη φάση για την συνέντευξη. 

 

6. Συμπεράσματα. 

Η µελέτη αυτή βασίζεται στον τρόπο µε τον οποίο οι µετανάστες δεύτερης γενιάς από 

την Αλβανία, εν µέσω καταστάσεως αυξηµένης ευαλωτότητας λόγω της εµµένουσας 

οικονοµικής κρίσης,  διαχειρίζονται τη συνθήκη της ύπαρξής τους, σε µία µεταβατική 

χρονική περίοδο της ζωής τους που σηµατοδοτείται από την ολοκλήρωση των 

εγκύκλιων σπουδών τους και την ενηλικίωση. Πυρηνικές διαστάσεις της έρευνας 

είναι η αναδυόµενη ταυτότητα των νέων αυτών αλλά και η διαµόρφωση ενός 

ιδιόµορφου κεφαλαίου που επιστρατεύουν για την υλοποίηση των στόχων τους. 

Ταυτότητα και κεφάλαιο συνεξετάστηκαν µέσα από τα πεδία της γλώσσας, των 

έµφυλων ρόλων, της θρησκείας, της εθνικής ταυτότητας, των σχεδίων ζωής των 

εφήβων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επεχείρησα να  κατανοήσω τις επιλογές τους, να 

φωτίσω τις νοηµατοδοτήσεις τους και εν τέλει να ερµηνεύσω τη στάση ζωής τους. 

Κεντρική µου ερευνητική στόχευση ήταν να αναδείξω τον ενεργητικό τους ρόλο στη 

διαµόρφωση των συνθηκών της κοινωνικής τους αναπαραγωγής. Παρά την 

αντιξοότητα και την κατάσταση αβεβαιότητας, η δεύτερη γενιά δεν παθητικοποιείται, 

αλλά αναλαµβάνει δράση και καταρτίζει σχέδια ζωής που θεµελιώνονται στην νέα 

ταυτότητα και το κεφάλαιο της.   

Τόσο τα ερευνητικά ερωτήµατα όσο και οι προσωπικές µου επιστηµολογικές 

πεποιθήσεις κατέδειξαν την κατεύθυνση της ποιοτικής έρευνας. Η φύση των 

ερωτηµάτων και το ίδιο το ερευνητικό πεδίο, προέκριναν τα µεθοδολογικά εργαλεία 

της συµµετοχικής παρατήρησης και των συνεντεύξεων στη βάση ενός χαλαρού 

οδηγού.  Μέσω της συµµετοχικής παρατήρησης εντόπισα τα υποκείµενα που µε 

ενδιέφεραν στο χώρο και σταδιακά αποσαφήνισα τις αναλυτικές κατηγορίες. Οι 

συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν σε ελεύθερο και φιλικό κλίµα µε χαλαρή 

καθοδήγηση, λειτούργησαν «ως µία εκ του σύνεγγυς εµπειρική διαδικασία µελέτης 
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τόσο των συνοµιλητών της έρευνας, όσο και των θεσµών σε πραγµατικό χώρο και 

χρόνο, όπου επιχείρησα να ενθηκεύσω τον εαυτό µου όσο πιο κοντά µπορούσα στα 

υποκείµενα και τα φαινόµενα  που παρατηρούσα µε σκοπό να ιχνηλατήσω γιατί και 

πώς οι δρώντες σκέπτονται, ενεργούν και αισθάνονται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο 

(Waquant, σε Σπυριδάκη, 2018:84)» . Σε αυτή την ερευνητική βάση, συνέλεξα το 

υλικό που θα έδινε τις απαντήσεις στα ερωτήµατά µου και κατόπιν, µε την ανάλυση 

και συστηµατική επεξεργασία των ποιοτικών µου δεδοµένων, υποστήριξα την 

κεντρική µου θεώρηση και τα επιµέρους ερωτήµατα της έρευνας αυτής.  

 Η έρευνα δεν έγινε άνευ εµποδίων και προβληµάτων. Η ενδεχόµενη µεροληψία και 

εµπλοκή εκ µέρους µου, ο βαθµός ελευθερίας έκφρασης των υποκειµένων στη 

συνάρτηση του διπλού µου ρόλου ως εκπαιδευτικού και ερευνήτριας, η πιθανή 

πρόκληση αρνητικών συναισθηµάτων, η διατήρηση της ανωνυµίας σε ένα κλειστό 

περιβάλλον, το κλίµα καχυποψίας που ελλοχεύει και µπορεί να δυναµιτίσει κάθε 

διαδικασία συνέντευξης, αποτέλεσαν εµπόδια που κλήθηκα να ξεπεράσω µε τον 

διαρκή αναστοχασµό, την αυτοκριτική, την λεπτοµερή εξήγηση των στόχων µου σε 

όλους τους εµπλεκόµενους, πληροφορητές και φορείς, την ενσυναίσθηση και την 

εµπιστοσύνη. 
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Β ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ  

 

1.Εισαγωγή 

 

Η σχέση των µεταναστών δεύτερης γενιάς που έλαβαν µέρος στις συνεντεύξεις τόσο 

µε τη γλώσσα της χώρας προέλευσης των γονιών τους όσο και µε τη γλώσσα της 

χώρας υποδοχής, παρέχει πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε τις στρατηγικές ένταξης 

που επιλέγουν, τη διαχείριση του κοινωνικού και πολιτισµικού κεφαλαίου τους σε 

πρακτικό και συµβολικό επίπεδο και τελικά τη διαµόρφωση της ταυτότητάς τους. Για 

τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου αξιοποίησα βασικά πορίσµατα της µίκρο και 

µάκρο κοινωνιογλωσσολογίας (Coulmas,1997), εξετάζοντας πώς η κοινωνική δοµή 

επηρεάζει τον τρόπο οµιλίας των υποκειµένων και πώς τα πρότυπα χρήσης 

σχετίζονται µε κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η εθνότητα και η τάξη.  Σε αυτή την 

κατεύθυνση, αναλύω τη γλώσσα µε όρους κοινωνικής πρακτικής: µέσα από τις 

αφηγήσεις των µαθητών εστιάζω σε ζητήµατα γλωσσικής επαφής, γλωσσικής 

λειτουργίας και γλωσσικής ταυτότητας στις εθνοτικές οµάδες, διερευνώντας την 

κατάσταση διγλωσσίας για τη δεύτερη γενιά Αλβανών µεταναστών, τους παράγοντες 

που διαµορφώνουν τις γλωσσικές τους επιλογές και τη διαµόρφωση της ταυτότητας 

τους σε συνάρτηση µε τη γλωσσικό κώδικα. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, στην πρώτη ενότητα προσεγγίζω βασικές κατηγορίες της 

διγλωσσίας που εµπίπτουν στο δείγµα και τους ερευνητικούς µας στόχους, ενώ στη 

δεύτερη ενότητα εστιάζω σε ζητήµατα γλωσσικής επιλογής των µεταναστών 

δεύτερης γενιάς. Στο τρίτο µέρος ερευνώ το ζήτηµα της γλωσσικής διατήρησης 

/µετατόπισης της νέας γενιάς Αλβανών µεταναστών στη χώρα µας. Το γλωσσικό 

κεφάλαιο και η συµβολική χρήση της γλώσσας αποτελεί το αντικείµενο του τέταρτου 

µέρους, ενώ στην τελευταία ενότητα εξετάζω την σύνθετη σχέση γλώσσας και 

εθνοτικής ταυτότητας µε βάση τις αφηγήσεις των πληροφορητών µας.  
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2. Η διγλωσσία στη δεύτερη γενιά Αλβανών μεταναστών: μια 

κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση. 

 

Τα συνεχή µεταναστευτικά ρεύµατα και ο πολυπολιτισµικός χαρακτήρας των 

σύγχρονων κοινωνιών έχουν δηµιουργήσει νέα δεδοµένα εφαρµογής της πρακτικής 

κοινωνιογλωσσολογίας, εφόσον η συνάντηση γλωσσών και πολιτισµών δηµιουργούν 

συνθήκες διγλωσσίας για τους µετανάστες και τα παιδιά τους (Τσοκαλίδου, 2008). Σε 

αυτό το πλαίσιο, η συνεχής επαφή και συνύπαρξη των γλωσσών ως αποτέλεσµα των 

µεταναστευτικών ροών, συνεπάγεται τη διασταύρωση γλωσσικών και κοινωνικών 

παραγόντων και τη δηµιουργία αντίστοιχων συνθηκών γλωσσικής και κοινωνικής 

ετερογένειας (Trudgill, 2003). Ένας οµιλητής είναι δίγλωσσος, όταν είναι ικανός να 

λειτουργεί σε δύο ή περισσότερες γλώσσες, σύµφωνα µε τις κοινωνικοπολιτισµικές 

απαιτήσεις της επικοινωνιακής και γλωσσικής ικανότητας που επιβάλλονται από τη 

συγκεκριµένη κοινωνία, ενώ παράλληλα δύναται να ταυτίζεται και µε τις δύο 

γλωσσικές οµάδες και τα πολιτισµικά συστήµατα ή µέρη αυτών (Scutnabb-Kangas, 

1984:90).Τα δίγλωσσα άτοµα, όπως εύστοχα το θέτουν οι Brutt –Griffler &Varghese 

(2004), χαράσσουν έναν δικό τους, ενδιάµεσο γλωσσικό χώρο που δεν απαρτίζεται 

από ξεχωριστά γλωσσικά συστήµατα αλλά µάλλον συνιστά ένα συνεχές, 

υπενθυµίζοντάς ότι δεν είναι µόνο οι γλώσσες που συγκατοικούν στον ίδιο χώρο, 

αλλά ένα µείγµα από κουλτούρες και οπτικές γωνίες.  

Σε κάθε περίπτωση, η διγλωσσία αποτελεί ένα πολυσχιδές φαινόµενο, επηρεάζοντας 

διαφορετικές πλευρές της ατοµικής και κοινωνικής συµπεριφοράς, από τη λειτουργία 

του ανθρώπινου εγκεφάλου έως τη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος µιας 

χώρας (Σέλλα-Μάζη, 2001). Εξίσου µεγάλος είναι και ο αριθµός των 

συστηµατοποιήσεων και ταξινοµήσεων που αφορούν στη µελέτη της διγλωσσίας. Για 

το σκοπό της διατριβής, έγινε επιλεκτική προσέγγιση των χρήσιµων εκείνων 

αναλυτικών κατηγοριών και ταξινοµήσεων που φωτίζουν τα ερευνητικά ερωτήµατα, 

συνάδουν µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγµατός µας και οι οποίες 

παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια. 

Με βάση τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία κατάκτησης της 

ελληνικής γλώσσας, θα προσεγγίσω τις περιπτώσεις διγλωσσίας των πληροφορητών 

µας υπό το πρίσµα της διάκρισης σε ταυτόχρονη και διαδοχική διγλωσσία (Τριάρχη-

Herrman, 2000). Στην ταυτόχρονη διγλωσσία, το άτοµο εξοικειώνεται ήδη από τους 
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πρώτους µήνες ζωής µε δύο κώδικες επικοινωνίας χωρίς να υπάρχει διαχωρισµός 

ανάµεσα στις δύο γλώσσες. Ταυτόχρονη διγλωσσία παρατηρείται στα παιδιά µεικτών 

γάµων και στα παιδιά των µεταναστών που γεννιούνται στη χώρα υποδοχής και κατά 

την πορεία ανάπτυξής τους έρχονται σε επαφή µε δύο γλωσσικά συστήµατα. Κατά τη 

διαδοχική διγλωσσία, η κτήση της δεύτερης γλώσσας γίνεται µετά τη σταθεροποίηση 

της πρώτης. Περιπτώσεις διαδοχικής διγλωσσίας παρατηρούνται στις οικογένειες που 

µεταναστεύουν αφού τα παιδιά έχουν ήδη κατακτήσει επαρκώς τη γλώσσα των 

γονιών τους και µετέπειτα υποχρεώνονται να µάθουν την κυρίαρχη γλώσσα του νέου 

τόπου εγκατάστασης τους.  

Στο δείγµα εντοπίζονται περιπτώσεις τόσο ταυτόχρονης όσο και διαδοχικής 

διγλωσσίας ανάλογα µε την ηλικία εγκατάστασης στην Ελλάδα. Η Λετίσια (16) 

µιλώντας για τη ζωή της αναφέρει: 

 

«Γεννήθηκα στην Ελλάδα από γονείς από την Αλβανία και έτσι από µικρή άρχισα 

να µιλάω και τις δύο γλώσσες...» 

 

Από την άλλη ο Βασίλης (15) άρχισε να µιλάει ελληνικά αφού πρώτα είχε κατακτήσει 

το γλωσσικό κώδικα των γονιών του: 

 

«Όταν ήρθα εδώ ήµουν τεσσάρων χρονών µιλούσα µόνο αλβανικά αλλά γρήγορα 

έµαθα ελληνικά και µιλούσα από µικρός και τις δύο γλώσσες». 

 

Σε κάθε περίπτωση, τα υποκείµενα της έρευνας έχουν ανατραφεί σε ένα καθεστώς 

συνύπαρξης ελληνικής και αλβανικής γλώσσας διαµέσου της οικογένειας, του 

άµεσου κοινωνικού περιβάλλοντος και των εκπαιδευτικών θεσµών.3 Οι ερωτηθέντες 

στην πλειοψηφία τους αναφέρουν ότι η κατάκτηση της αλβανικής επήλθε φυσικά 

µέσω της ένδο-οικογενειακής επικοινωνίας, ενώ η συστηµατική εκµάθηση της 

ελληνικής γλώσσας, αρχικά, µέσω τηλεόρασης και κατόπιν, συστηµατικά δια της 

προσχολικής αγωγής. Οι ερωτηθέντες των οποίων οι γονείς δε µιλούν καλά ελληνικά 

                                                           
3
 Μία επιπρόσθετη διάκριση με βάση το ηλικιακό κριτήριο είναι μεταξύ πρώιμης και μεταγενέστερης διγλωσσίας: η 

πρώτη αναφέρεται στην συντελούμενη διγλωσσία σε προεφηβικό στάδιο, ενώ η μεταγενέστερη σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όλοι 

οι συμμετέχοντες με βάση τους ερευνητικούς μας στόχους εμπίπτουν στην κατηγορία της πρώιμης διγλωσσίας (Τριάρχη 

Herrman, 2001).     
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αναφέρθηκαν στην προσπάθεια τους να µάθουν τη γλώσσα από τηλεοπτικά 

προγράµµατα και επαφές µε άλλα παιδιά. Χαρακτηριστική περίπτωση των παραπάνω 

είναι ο Κωνσταντίνος (Γ΄Λυκείου) :  

 

«Οι γονείς µου δεν µιλάνε ακόµα πολύ καλά ελληνικά … Εµείς όµως πριν πάµε 

παιδικό σταθµό µάθαµε τα ελληνικά κυρίως από την τηλεόραση. Μετά, όταν 

πήγαµε στον παιδικό σταθµό τελειοποιηθήκαµε µε τις δασκάλες και τα άλλα 

παιδιά, κι εγώ και η αδερφή µου, και αργότερα στο νηπιαγωγείο τα ελληνικά ήταν 

πια η κύρια γλώσσα µας…»  

  

Εκτός του ηλικιακού παράγοντα, µία επιπλέον σηµαντική κατηγοριοποίηση µε βάση 

γλωσσολογικά κριτήρια που αφορά στην ερευνητική µας περίπτωση, είναι µεταξύ 

αµφίδροµης και κυρίαρχης διγλωσσίας. Στην αµφίδροµη διγλωσσία, το άτοµο 

χρησιµοποιεί εξίσου καλά και τις δύο γλώσσες, ώστε το επίπεδο γνώσης και χρήσης 

τους να είναι ισόρροπο, κατάσταση που κατά τον Fishman (1989), είναι µη 

ρεαλιστική, καθώς ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπου το δίγλωσσο άτοµο 

επιδεικνύει ακριβώς την ίδια επάρκεια και στους δύο γλωσσικούς κώδικες. Επιπλέον, 

προϋπόθεση για την ισορροπηµένη διγλωσσία αποτελεί η πρώιµη παροχή 

ερεθισµάτων ίδιας ποιότητας και ποσότητας και στις δύο γλώσσες, κατάσταση 

απίθανη στις οικογένειες των µεταναστών. Στην κυρίαρχη διγλωσσία αντίθετα, η µία 

γλώσσα υπερισχύει της άλλης. Στις οικογένειες µεταναστών παρατηρείται κατά κύριο 

λόγο το φαινόµενο της κυρίαρχης διγλωσσίας αφού είναι πρακτικά αδύνατον να 

παρασχεθούν στα παιδιά τα ίδια γλωσσικά ερεθίσµατα σε ποιότητα και συχνότητα. 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, παρατηρείται κυρίαρχη διγλωσσία εις 

βάρος της αλβανικής αφού οι περισσότεροι µαθητές εκδηλώνουν µεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση σχετικά µε τις γλωσσικές ικανότητές τους στην ελληνική. Η αναφορά 

της Κλάρα (Α΄Λυκείου) είναι χαρακτηριστική της αυτοπεποίθησή της στην ελληνική 

γλώσσα: 

 

«Μιλάω καλά αλβανικά αλλά όχι όπως τα ελληνικά. Τα ελληνικά είναι η πρώτη 

γλώσσα µου γιατί εδώ ξεκίνησα σχολείο, στα ελληνικά σκέφτοµαι και αισθάνοµαι, 

στα ελληνικά συνεννοούµαι µε τους περισσότερους…»  
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Αντίστοιχα, η Σύλβια (Γ΄Λυκείου), αναλογιζόµενη την πιθανότητα επιστροφής της 

οικογένειας της στην Αλβανία κατατάσσει τη χαµηλή ικανότητά της στα αλβανικά ως 

ένα από τα µεγαλύτερα εµπόδια που θα κληθεί να αντιµετωπίσει. 

  

«Αν τελικά γυρίσουµε πίσω πιο πολύ απ’ όλα φοβάµαι το σχολείο και τη γλώσσα 

… ∆εν είµαι τόσο καλή µε τα αλβανικά… δεν έχω τόση σιγουριά όσο µε τα 

ελληνικά… ∆εν γνωρίζω πολλές λέξεις, η προφορά µου είναι περίεργη…»   

  

Ακόµα και αν κάποιοι αξιολογούν πολύ υψηλά τη γλωσσική τους ικανότητα στα 

αλβανικά, σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες ταυτίζονται µε τη γλώσσα της πλειοψηφίας, 

συνθέτοντας µια σαφή κατάσταση κυρίαρχης διγλωσσίας. Η Ελένη (Γ΄Λυκείου) 

συµπυκνώνει την παραπάνω κατάσταση εύστοχα σε µια φράση:  

 

«Σπουδάζουµε στα ελληνικά, ζούµε στην Ελλάδα, όσο καλά και αν ξέρουµε 

αλβανικά δεν είναι το ίδιο ».  

  

Ενδιαφέρον για τους σκοπούς της διατριβής, έχει η ψυχοκοινωνική διάκριση της  

διγλωσσίας σε προσθετική και αφαιρετική, αναλόγως µε την επίδραση που ασκεί 

στην ανάπτυξη του παιδιού (Lambert, 1975; Romaine, 1995). Όταν η διγλωσσία 

λειτουργεί θετικά στην πορεία ανάπτυξης µε την ταυτόχρονη καλλιέργεια δύο 

γλωσσών, τότε γίνεται λόγος για προσθετική διγλωσσία. Ωστόσο, στην αφαιρετική 

διγλωσσία που κατά κύριο λόγο παρατηρείται σε µεταναστευτικά περιβάλλοντα, η 

γλώσσα και ο πολιτισµός προέλευσης συχνά υποτιµώνται, µε αποτέλεσµα η 

γλωσσική επαφή και η  καλλιέργειά της να επιβραδύνονται και να παραµελούνται. 

Παράλληλα, η ορατή ή λανθάνουσα κοινωνικοπολιτική πίεση του µονόγλωσσου 

περιβάλλοντος, δύναται να οδηγήσει τη δεύτερη γενιά µεταναστών σε αποκλειστική 

χρήση της γλώσσας της κοινωνίας υποδοχής.  Η Άντζελα (Β’Λυκείου) που δεν µιλά 

σχεδόν καθόλου αλβανικά, αποτελεί περίπτωση αφαιρετικής διγλωσσίας:  

 

         «∆ε µιλάω σχεδόν καθόλου αλβανικά, µόνο κάποιες λέξεις… στην Αλβανία έχω 

πάει µόνο τρεις φορές στη ζωή µου όλες και όλες.. Εξάλλου, εδώ πάω σχολείο 

και µε όλους µιλάω ελληνικά καθηγητές, συµµαθητές, φίλους… δε µου 

χρειάζονται και τόσο τα αλβανικά … Γενικότερα δεν έχω επαφή µε τη χώρα αυτή 

(Αλβανία). Και µε τους γονείς µου στα ελληνικά µιλάµε, και µε τον παππού µου 
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και τη γιαγιά µου και τη θεία µου που ζουν στο Φιέρι και έρχονται συχνά, πάλι 

στα ελληνικά γιατί έχουν ζήσει πολλά χρόνια εδώ και τα ξέρουν... » 

 

Η Ιωάννα (Β΄Λυκείου), η οποία σε αντίθεση µε την Άντζελα γνωρίζει καλά αλβανικά, 

αποτυπώνει ξεκάθαρα την άρρητη «πίεση» για αποκλειστική χρήση της ελληνικής 

που τελικά οδηγεί σε αφαιρετική διγλωσσία: 

  

«Σε περίοδο που είµαστε στο σχολείο δεν ενθαρρυνόµαστε να µιλάµε αλβανικά… 

ούτε και από το σπίτι µας γιατί επηρεάζει στα ελληνικά, τα ξεχνάµε, 

µπερδευόµαστε κάποιες φορές …πρέπει πρώτα να µάθουµε καλά τα ελληνικά και 

µετά ακολουθούν τα αλβανικά… όχι να τα παραµελούµε και τελείως, καλό είναι 

να τα ξέρουµε αλλά τα ελληνικά προηγούνται… εδώ µένουµε, µιλάµε τη γλώσσα 

που µιλάνε όλοι» 

 

Τέλος, σε συνάρτηση µε τα παραπάνω, θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας τις 

περιπτώσεις της ατοµικής και κοινωνικής διγλωσσίας, ταξινόµηση που χαρακτηρίζει 

το σύνολο των Αλβανών µεταναστών και των παιδιών τους στην Ελλάδα. Στην 

πρώτη περίπτωση, το φαινόµενο της διγλωσσίας αναφέρεται στο άτοµο ως µονάδα 

ενώ στη δεύτερη ως κοινωνικοπολιτισµικό φαινόµενο συνύπαρξης δύο γλωσσών. Στη 

χώρα µας, διαπιστώνεται αποκλειστικά το φαινόµενο της ατοµικής διγλωσσίας: οι 

γλώσσες προέλευσης των µεταναστών περιορίζονται στον ιδιωτικό χώρο ή στο στενό 

κοινωνικό περίγυρο (∆αµανάκης & Σκούρτου,  2001) καθώς  υπάρχουν µεν οµάδες 

µεταναστών που ατοµικά χρησιµοποιούν και τις δύο γλώσσες, ωστόσο το κυρίαρχο 

κοινωνικό περιβάλλον κυρίως µέσω των θεσµών, επίσηµων και ανεπίσηµων, 

λειτουργεί µονόγλωσσα. Η περίπτωση του Γαβριήλ (Β΄Λυκείου) αποτυπώνει το 

καθεστώς ατοµικής διγλωσσίας στην Ελλάδα:  

  

«Στο σπίτι µας µιλάµε και τις δύο γλώσσες. Οι γονείς µου µεταξύ τους µιλάνε 

αλβανικά. Με εµάς (τα παιδιά) µιλάνε και αλβανικά και ελληνικά αλλά εγώ µε 

τον αδερφό µου µιλάµε κυρίως ελληνικά. Με τη γιαγιά µου που µένει µόνιµα εδώ 

όταν έρχεται σπίτι µιλάµε µόνο αλβανικά. Αυτή άλλωστε µε έµαθε αλβανικά. 

Όταν είµαστε στο σχολείο ή έξω βόλτα µιλάµε ελληνικά. Μπορεί αν υπάρχουν 

Αλβανοί στην παρέα να πετάξουµε µερικές λέξεις δεν έχουµε πρόβληµα… 
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αλβανικά όµως µιλάµε κυρίως στο σπίτι µε τους δικούς µας, όχι έξω. Όχι πως 

έχουµε πρόβληµα αλλά έτσι έχουµε συνηθίσει, τυχαίνει.  »  

 

Η περίπτωση του Γαβριήλ είναι αντιπροσωπευτική της διαγενεακής µετατόπισης 

στην κατεύθυνση της ατοµικής διγλωσσίας.  Όπως παρατηρούν σχετικά οι Κυριαζής 

και Χατζηδάκη (2005), η ενδοοικογενειακή επικοινωνία στις οικογένειες Αλβανών 

µεταναστών χαρακτηρίζεται από συχνή εναλλαγή των δύο γλωσσών και 

προσδιορίζεται κάθε φορά από τους συνοµιλητές. Η χρήση της ελληνικής είναι 

σπανιότερη σε Αλβανούς γονείς όταν µιλάνε µε συγγενείς που ζούνε στην Ελλάδα 

και συχνότερη όταν οι συνοµιλητές τους είναι τα παιδιά τους. Στα παιδιά, αν και η 

αλβανική έχει αξιόλογα ποσοστά εµφάνισης στην επικοινωνία µε ενήλικες, υποχωρεί 

σηµαντικά στην επικοινωνία µε συνοµηλίκους. Σε κάθε περίπτωση όµως η ελληνική 

έχει ένα αδιαφιλονίκητο ρόλο ως κώδικας επικοινωνίας, όχι µόνο στη δηµόσια 

σφαίρα αλλά ακόµα και εντός της αλβανικής οικογένειας.   

 

3.Γλωσσική επιλογή μεταξύ μητρικής και πλειοψηφικής γλώσσας 

στους μετανάστες δεύτερης γενιάς.  

 

Ενδιαφέρον σε σχέση µε την ταυτότητα των µεταναστών δεύτερης γενιάς 

παρουσιάζει το ζήτηµα της γλωσσικής επιλογής µεταξύ µητρικής και πλειοψηφικής 

γλώσσας. Η µητρική γλώσσα είναι εκείνη που το παιδί µαθαίνει από τους γονείς και 

υπό αυτή την έννοια «συνδέεται στενά µε την ταυτότητα, τα συναισθήµατα την 

πρωταρχική κοινωνικοποίηση καθώς και τη γνωστική ανάπτυξη του ατόµου» 

(Andersen 1992, 23). Από την άλλη, η κυρίαρχη, πλειοψηφική γλώσσα είναι η 

γλώσσα της πλειονότητας, η γλώσσα της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής 

επικυριαρχίας (Ericsson, 1994). Ο προσδιορισµός της µητρικής γλώσσας ειδικά στις 

περιπτώσεις µεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς, έχει αποτελέσει ζήτηµα 

εκτενούς έρευνας και επιστηµονικής αντιπαράθεσης (Παπαδοπούλου, 2009; Yazici, 

Ilter & Glover, 2010; Alba, Logan, Luts & Stults, 2002). Οι έρευνες συνηγορούν στο 

γεγονός ότι τα παιδιά των µεταναστών που έχουν γεννηθεί στη χώρα υποδοχής ή 

έχουν εγκατασταθεί σε πολύ µικρή ηλικία τείνουν σταδιακά να απαγκιστρώνονται 

από τη µητρική γλώσσα (Toppelberg & Collins, 2010; De Capua & Wintergerst, 

2009). Η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται από τα λεγόµενα των 
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πληροφορητών. Υιοθετώντας αναγκαστικά τη γλώσσα της πλειοψηφίας στις 

περισσότερες επικοινωνιακές περιστάσεις, το κύρος της µητρικής σταδιακά 

αποδυναµώνεται στη συνείδηση της δεύτερης γενιάς (Κωστούλα-Μακράκη, 2001). 

Καθώς η πλειοψηφική γλώσσα µονοπωλεί επικοινωνιακά τους περισσότερους τοµείς 

της ζωής τους, ως βασική γλώσσα συναναστροφής µε συνοµηλίκους και µοναδικός 

αποδεκτός κώδικας στο σχολείο, εύλογα παρατηρείται κλιµακούµενη προτίµηση για 

την πλειοψηφική και περιορισµός της µητρικής εντός του οικιακού χώρου. Η Έρµη 

(Β΄Λυκείου) που ήρθε στην Ελλάδα σε µεγαλύτερη ηλικία από τους υπόλοιπους 

συµµετέχοντες στην έρευνα, γνωρίζοντας άπταιστα αλβανικά, αναφέρεται στη 

σταδιακή αποστασιοποίησή της από τη µητρική: 

 

«Ήρθα στην Ελλάδα το καλοκαίρι της Β΄ ∆ηµοτικού. Το Σεπτέµβρη µπήκα στην 

Γ΄ ∆ηµοτικού χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα στα ελληνικά, τόσο πολύ ήθελα 

αλλά και αναγκάστηκα να τα µάθω για να προχωρήσω. Τώρα, στο σχολείο, έχω 

και φίλους από Αλβανία και µιλάµε µεταξύ µας αλβανικά µερικές φορές, όταν 

όµως είµαστε εκτός σχολείου και µόνοι µας. Στο σχολείο µιλάµε ελάχιστα 

αλβανικά. Κάποιες λέξεις ή µπορεί και να βριστούµε στα αλβανικά, όχι πολύ 

όµως. Περισσότερο αλβανικά µιλάω στο σπίτι µου». 

 

Η γλωσσική επιλογή των µεταναστών και των παιδιών τους προσδιορίζεται σε 

µεγάλο βαθµό από τη γλωσσική ικανότητα: ο οµιλητής επιλέγει να χρησιµοποιήσει τη 

γλώσσα στην οποία αισθάνεται µεγαλύτερη άνεση, διαδικασία που επίσης 

επηρεάζεται από διάφορους κοινωνικούς, ψυχολογικούς και γλωσσικούς παράγοντες. 

Ο Dodson (1985) διακρίνει στο επικοινωνιακό ρεπερτόριο των δίγλωσσων ατόµων 

την προτιµητέα γλώσσα (preferred language) και τη δεύτερη γλώσσα χωρίς να 

ταυτίζει την προτιµητέα µε τη µητρική. Ειδικά στους µετανάστες δεύτερης γενιάς η 

προτιµητέα και η µητρική γλώσσα είναι κατά κύριο λόγο διαφορετικές. Συγκεκριµένα 

στην έρευνά µας, το σύνολο των µαθητών αναγνωρίζει µεν τα αλβανικά ως µητρική 

και πρώτη γλώσσα µε συναισθηµατικά και χρονολογικά κριτήρια, ωστόσο από 

επικοινωνιακή άποψη προτιµητέα γλώσσα αναδεικνύεται η ελληνική. Ο Στράτος 

(Α΄Λυκείου) αναφέρει:  

  

«Είναι φυσιολογικό οι γονείς µου να µη θέλουν να ξεχάσω τη µητρική µου 

γλώσσα (αλβανικά), ούτε κι εγώ θέλω… είναι η γλώσσα των γονιών µου και της 
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χώρας που κατάγοµαι…  αλλά… εγώ εδώ έχω µεγαλώσει, πάω σχολείο και έχω 

µάθει τη γλώσσα, µιλάω κυρίως ελληνικά πολύ καλύτερα από τα αλβανικά.». 

   

Στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε την Τριάρχη-Hermann, (2000, 2005) γίνεται 

λόγος για ισχυρή και ασθενή γλώσσα, αναλόγως µε το ρυθµό ανάπτυξης και τη 

συχνότητα χρήσης και εξοικείωσης µε αντίστοιχα γλωσσικά ερεθίσµατα. Όπως 

αναφέρει η Χατζηδάκη (2005), υπάρχει µία τάση λειτουργικής διαφοροποίησης των 

γλωσσών στους µετανάστες, καθώς η µητρική γλώσσα δεσπόζει ως κώδικας 

επικοινωνίας στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον της οικογένειας, ενώ η 

πλειοψηφική χρησιµοποιείται στις υπόλοιπες περιστάσεις συνδιαλλαγής µε την 

κοινωνία υποδοχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η  Νασίπε (Γ΄Λυκείου) αναφερόµενη 

στη χρήση των αλβανικών τα χαρακτηρίζει µε συναισθηµατικά κριτήρια ως «η δική 

µας» (γλώσσα), ωστόσο, η ίδια όπως και οι υπόλοιποι συµµαθητές της χρησιµοποιεί 

πολύ περισσότερο τα ελληνικά:  

 

«Όταν ήµουν µικρή, στο ∆ηµοτικό αντιµετώπισα προβλήµατα. ∆ε µιλούσα καλά 

τη γλώσσα (ελληνικά) λόγω της έκφρασης και τέτοια …Από συµµαθητές πιο πολύ 

…Οι δάσκαλοι προσπαθούσαν και µε στηρίζανε προκειµένου να καλυτερεύσω τα 

ελληνικά µου. Τώρα πια µιλάω κυρίως ελληνικά. Στο σπίτι µιλάµε και τη “δική”  

µας (αλβανικά) αλλά εγώ µε τον αδερφό µου κυρίως ελληνικά. Με τον πατέρα 

µου του βγαίνει αλβανικά και µε τη µάνα µου περισσότερο ελληνικά γιατί πια 

µπερδεύοµαι στα αλβανικά, τα  έχω ξεχάσει.» 

.   

Οι Αλβανοί δεύτερης γενιάς βιώνουν µία ανισοβαρή διγλωσσία (Χατζηδάκη, 2005) µε 

κυρίαρχη γλώσσα την ελληνική. Στη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που 

έρχονται στην Ελλάδα σε µικρή ηλικία, η ελληνική, θεµελιώνεται ως το κύριο όργανο 

επικοινωνίας και είναι όχι µόνο περισσότερο αναπτυγµένη από άποψη δεξιοτήτων 

αλλά και προτιµώµενη ανάµεσα σε οµοεθνείς συνοµηλίκους. Η συχνή εναλλαγή της 

µε τα αλβανικά σε ενδοοικογενειακό επίπεδο καταδεικνύει την καθιέρωση της ως 

αποδεκτό εναλλακτικό κώδικα ένδο-εθνοτικής επικοινωνίας, σηµατοδοτώντας τη 

γλωσσική τους µετατόπιση για την οποία γίνεται λόγος παρακάτω.  

 



118 

 

4.Γλωσσική διατήρηση και μετατόπιση στους Αλβανούς μετανάστες 

δεύτερης γενιάς.   

 

 Η γλωσσική διατήρηση περιγράφει την κατάσταση όπου ένα άτοµο ή µία ολόκληρη 

κοινότητα εξακολουθεί να χρησιµοποιεί µία συγκεκριµένη γλώσσα σε όλους σχεδόν 

τους τοµείς σε ανταγωνισµό µε την κυρίαρχη γλώσσα της υπόλοιπης κοινωνίας 

(Pauwels, 2016). Στον αντίποδα της γλωσσικής διατήρησης, βρίσκεται η γλωσσική 

µετατόπιση, δηλαδή η σταδιακή εγκατάλειψη µίας γλώσσας ως κύριας 

επικοινωνιακής πρακτικής και η αναπόφευκτη συρρίκνωση της (Veltman, 1991; 

Κωστούλα-Μακράκη, 2001). Για τους Appel και Muysken (1987), το φαινόµενο της 

γλωσσικής µετατόπισης διαπιστώνεται, όταν η υποχωρούσα γλώσσα περιορίζεται 

πλέον µόνο σε χώρους ανεπίσηµης γλωσσικής συµπεριφοράς όπως πχ στο 

οικογενειακό περιβάλλον, περίπτωση που περιγράφει τη γλωσσική συµπεριφορά της 

δεύτερης γενιάς Αλβανών στη χώρα µας.  

Η γλωσσική διατήρηση και υποχώρηση δεν είναι άλλο από τα µακροπρόθεσµα 

αποτελέσµατα της γλωσσικής επιλογής ενός ατόµου ή µιας κοινότητας. Η σχέση 

µεταξύ γλωσσών συχνά προσεγγίζεται µε όρους εξουσίας, καθώς οι ασθενέστερες 

γλώσσες υποχωρούν κάτω από το βάρος της κυρίαρχης. Στη σχετική βιβλιογραφία, η 

έρευνα περιστρέφεται συνήθως γύρω από την υποχώρηση των ασθενέστερων 

γλωσσών, των λεγόµενων γλωσσών «χαµηλού κύρους» τις οποίες αντικαθιστά αργά η 

γρήγορα η γλώσσα της πλειοψηφίας. Στις παραδοσιακές µάλιστα χώρες υποδοχής 

µεταναστών, η δια-γενεαλογική υποχώρηση της µητρικής γλώσσας στις 

µεταναστευτικές κοινότητες, αποτελεί αντικείµενο επισταµένης έρευνας (Sevinc, 

2016; Villa and Rivera-Mills, 2009; Alba, 2002).  

Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, ο πολυπολιτισµικός πλέον χαρακτήρας της κοινωνίας και η 

δυναµική παρουσία της δεύτερης γενιάς, έχει ευνοήσει την εκπόνηση ερευνών 

σχετικών µε τη γλωσσική διατήρηση και µετατόπιση των µεταναστευτικών 

κοινοτήτων (Tsokalidou, 2005; Χατζηδάκη, 2005; Gogonas 2007, 2009, 2010; 

Μαλιγκούδη, 2009). Συγκεκριµένα, ο Gogonas (2009) επισηµαίνει τη γρήγορη 

γλωσσική µετατόπιση της αλβανικής εθνογλωσσολογικής οµάδας καθώς οι νεαροί 

οµιλητές της δεύτερης γενιάς επιδεικνύουν σαφή προτίµηση στην πλειοψηφική 

γλώσσα. Σε ανάλογα συµπεράσµατα καταλήγει η  Μιχαήλ (2010), επιβεβαιώνοντας 

τη σταδιακή υποχώρηση της αλβανικής ακόµα και εντός της ιδιωτικής σφαίρας και 
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την έκπτωση της µόνο σε πρακτικούς λόγους, όπως επισκέψεις στην Αλβανία και 

τηλεφωνικές συνδιαλέξεις µε συγγενείς. Πολλοί από τους πληροφορητές µας, όπως η 

Ιωάννα (Β΄Λυκείου) επιβεβαιώνουν αυτή τη γλωσσική µετατόπιση ακόµα και εντός 

των οικογενειακών τειχών:  

«Οι γονείς µου µιλάνε πια πολύ καλά ελληνικά. Παλιά στο σπίτι µιλάγαµε 

αλβανικά τώρα όλοι µας µιλάµε ελληνικά» 

 

Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία, η Κωστούλα-Μακράκη (2001) οµαδοποιεί 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική διατήρηση και µετατόπιση σε 

δηµογραφικούς παράγοντες, σε παράγοντες κύρους, σε οικονοµικοπολιτικούς και σε 

θεσµικούς. Ως προς τους δηµογραφικούς παράγοντες, από άποψη γεωγραφικής 

κατανοµής, η συγκέντρωση ατόµων της ίδιας εθνικής προέλευσης σε ένα τόπο, 

εύλογα ενισχύει τη τάση διατήρησης της πολιτισµικής τους αυτονοµίας µε κύριο 

όχηµα τη γλώσσα. Στην περίπτωση των αλβανικών οικογενειών, ωστόσο, 

παρατηρείται ευρεία γεωγραφική διασπορά. Όπως επισηµαίνουν οι Kandylis et al 

(2012), οι Αλβανοί σε αντίθεση µε άλλες µικρότερες µεταναστευτικές οµάδες 

βρίσκονται διασκορπισµένοι στην πρωτεύουσα χωρίς να διαφοροποιούνται ιδιαίτερα 

στη χωρική κατανοµή και το µοτίβο οίκησης από τους γηγενείς. Η εγκατάσταση τους 

βασίστηκε µεν στην ύπαρξη δικτύων οµοεθνών και στην ύπαρξη ανάλογων 

επαγγελµατικών ευκαιριών (Arapoglou, 2006) δεν οδήγησε ωστόσο στη δηµιουργία 

συµπαγών αλβανικών κοινοτήτων εντός του αστικού ιστού, γεγονός µε επιπτώσεις 

στη χρήση της αλβανικής γλώσσας.  

∆ιασκορπισµένες εντός της µητρόπολης και των προαστίων της, οιj αλβανικές 

οικογένειες επιδεικνύουν εξωστρέφεια ως προς τις κοινωνικές τους σχέσεις µε τους 

Έλληνες. Είναι ενδεικτικό ότι όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν ότι ο 

κοινωνικός κύκλος της οικογένειάς τους αποτελείται τόσο από συγγενείς και 

οµοεθνείς όσο και από ντόπιους. Η Άντζελα (Β΄Λυκείου) αποκαλύπτει τις αγαστές 

σχέσεις της οικογένειάς της µε ντόπιους:  

 

«Με όλους κάνουµε παρέα και µε Αλβανούς και µε Έλληνες και µε Πόντιους… 

Έχουµε πολύ καλές σχέσεις, µας ξέρουν όλοι, µιλάµε µε όλους…» 

 

 Στο ίδιο µήκος κύµατος, η Χρυσάνθη (Α΄Λυκείου) αναφέρεται στις σχέσεις της 

οικογένειάς της µε την τοπική κοινωνία, στις οποίες εµπλέκει τον παράγοντα γλώσσα: 
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«Ο πατέρας µου έχει πάρα πολλούς φίλους, Έλληνες περισσότερο αφού µιλάει 

πολύ καλά ελληνικά. ∆ούλευε σε καφενείο και έχει πολλούς φίλους από εκεί. 

Βγαίνει έξω µε τους φίλους του, πάει να δει µπάλα τέτοια πράγµατα. Έχει και 

εισιτήρια διαρκείας για τον Ολυµπιακό». 

Η προσπάθεια της πρώτης γενιάς για  ένταξη και συµµετοχή στο κυρίαρχο κοινωνικό 

κεφάλαιο µέσω της σφυρηλάτησης δικτύων µε γηγενείς απαιτεί ανάλογες «θυσίες» 

ως προς την αλβανική πολιτισµική ταυτότητα, σηµαντική πτυχή της οποίας είναι η 

γλώσσα. Έτσι, η διασπορά των Αλβανών ανάµεσα σε Έλληνες και η συνακόλουθη 

προσπάθεια για διείσδυσή τους στον κοινωνικό ιστό, έχει ως αποτέλεσµα τη 

σταδιακή απαγκίστρωση από τη µητρική και την υιοθέτηση της πλειοψηφικής 

γλώσσας, στρατηγική που ακολουθείται µε ακόµη µεγαλύτερη ένταση από την 

επόµενη γενιά.  

Καθοριστικό ρόλο στη γλωσσική επιλογή αλλά και στη διαµόρφωση στάσεων και 

στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικών µε τη γλώσσα, διαδραµατίζει ο παράγοντας του 

γλωσσικού κύρους. Οι µετανάστες και οι οικογένειές τους που προσπαθούν να 

ανέβουν στην κοινωνική κλίµακα δίνουν µεγάλη αξία στην κατάκτηση της κυρίαρχης 

γλώσσας. Οι γονείς της Κλάρα (Α΄Λυκείου), δε θεωρούν προτεραιότητα τη γνώση 

της αλβανικής για τις κόρες τους αλλά της ελληνικής. Οι ίδιοι προσπαθούν µετά από 

είκοσι χρόνια στην Ελλάδα να καλυτερεύσουν τα ελληνικά τους. Πέρσι, πήγαν σε 

σχολείο µεταναστών προκειµένου να τελειοποιηθούν:  

«Οι γονείς µας δε θεωρούν προτεραιότητα τα αλβανικά αλλά τα ελληνικά. Για 

να βρεις µια καλή δουλειά και να σου ανοίξουν περισσότερες επαγγελµατικές 

ευκαιρίες πρέπει να ξέρεις καλά ελληνικά. Να έχεις µόρφωση. Οι γονείς µου δεν 

ξέρουν πολύ καλά ελληνικά ακόµα αλλά το παλεύουν. Πέρσι µάλιστα πήγαν και 

σε σχολείο για µετανάστες. Πήγαν για να πάρουν ένα χαρτί που θα τους βοηθούσε 

να πάρουνε ελληνική ιθαγένεια αλλά του πατέρα µου του άρεσε γιατί έκαναν 

γλώσσα, µάθαιναν να κλίνουν τα ρήµατα, να γράφουνε σωστά. Έκαναν και 

ελληνική ιστορία, ο πατέρας µου ξέρει πολύ καλά την ελληνική ιστορία, πολλές 

φορές µε διορθώνει».  

Η εξοικείωση της πρώτης γενιάς µε την ελληνική γλώσσα επήλθε κυρίως µέσω 

επαγγέλµατος ως πρακτική αναγκαιότητα και βασίστηκε στις ατοµικές ικανότητες 
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εµπέδωσης.  Η Άντζελα ( Β΄Λυκείου) µιλάει µε θαυµασµό για την αντιληπτική 

ικανότητα του πατέρα της στα ελληνικά:  

«Ο πατέρας µου ήταν πολύ καλός µαθητής και έµαθε αµέσως τα ελληνικά… του 

χρειαζόταν για τη δουλειά του. Στην αρχή δούλευε σε νταλίκες. Έµαθε κατευθείαν 

γιατί έπρεπε να µάθει να µιλάει και να γράφει τη γλώσσα …τα πάντα, αµέσως. Γι 

αυτό και τον ζητάγανε όλοι».  

 Ωστόσο, για ορισµένους Αλβανούς γονείς η εκπαίδευση και εξοικείωση µε την 

ελληνική συνεχίζεται ακόµα µέσω των παιδιών τους. Ο Κωνσταντίνος  (Γ΄Λυκείου) 

αναφέρει:  

«Απαντώ πάντα ελληνικά στους γονείς µου όταν µου απευθύνονται στα αλβανικά 

προκειµένου να συνεχίζουν να µαθαίνουν τη γλώσσα καλύτερα. Με 

απογοητεύουν, είναι τόσα χρόνια εδώ και ακόµα δεν µιλάνε καλά. Άλλοι που 

ήρθανε µαζί, µιλάνε τέλεια…». 

 Κάθε µεταναστευτική γενιά διαφοροποιείται ως προς τη διγλωσσία, εφόσον 

διαφορετική είναι η ηλικία επαφής µε τη γλώσσα της κοινωνίας υποδοχής, οι 

συνθήκες κτήσης της κυρίαρχης γλώσσας αλλά και ο κοινωνικός και πολιτισµικός 

προσανατολισµός των οµιλητών (Χατζηδάκη, 2005). Η πρώτη γενιά, κατακτά τη 

γλώσσα της χώρας υποδοχής κυρίως στους χώρους εργασίας, φέροντας όµως ήδη ένα 

παγιωµένο γλωσσικό σύστηµα, ενώ η δεύτερη γενιά, ωριµάζοντας σε ένα περιβάλλον 

συνάντησης γλωσσών, εξοικειώνεται µε ένα ιδιόµορφο µεικτό κώδικα επικοινωνίας 

µε τη µητρική και πλειοψηφική γλώσσα να διαπλέκονται και να συνυπάρχουν µε 

ποικίλους τρόπους και σε διαφορετικά επίπεδα. Στη συνείδηση όµως τόσο της πρώτης 

όσο και της δεύτερης γενιάς, η κατάκτηση της πλειοψηφικής γλώσσας, κατατάσσεται 

ως σηµαντικό εργασιακό προσόν και λειτουργεί ως δείκτης κοινωνικού κύρους. 

Αντίθετα, ο ελλιπής χειρισµός της, αποτελεί αιτία επισφάλειας τόσο στην αγορά 

εργασίας όσο και στην κοινωνική ιεραρχία.  

Εύλογα, οι γλωσσικές επιλογές της δεύτερης γενιάς επηρεάζονται σηµαντικά από τα 

κυρίαρχα γλωσσικά στερεότυπα. Όπως προκύπτει  τόσο από τις συνεντεύξεις όσο και 

από τη συµµετοχική παρατήρηση στο πεδίο, η δεύτερη γενιά αντιµετωπίζει µε 

σκωπτική διάθεση τις φτωχές γλωσσικές δεξιότητες και γραµµατικοσυντακτικές 

αδυναµίες της πρώτης γενιάς. Ανάλογα, η αλβανική προφορά της ελληνικής αποτελεί 

αφορµή για ανέκδοτα και πειράγµατα προερχόµενα κυρίως από τους µαθητές 
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µετανάστες δεύτερης γενιάς και όχι από τους γηγενείς όπως ίσως ήταν αναµενόµενο. 

Όπως αναφέρει η Κωστούλα-Μακράκη (2001), οι άνθρωποι χρησιµοποιούν την 

οµιλία ως πηγή πληροφοριών για τα κοινωνικά και επαγγελµατικά χαρακτηριστικά 

του οµιλητή. Η στερεοτυπική κρίση µε βάση τα γλωσσικά χαρακτηριστικά είναι 

συνήθης λόγω της ορατής φύσης των δεικτών στη γλώσσα που σχετίζονται µε έξω-

γλωσσικές κοινωνικές κατηγορίες όπως η κοινωνική τάξη, το επάγγελµα και η 

εθνότητα. Στη συλλογική συνείδηση της δεύτερης γενιάς, η αδυναµία χειρισµού της 

ελληνικής, συνδέεται µε µια κωµική διάσταση του Αλβανού µετανάστη ο οποίος 

µιµείται ανεπιτυχώς τα πολιτισµικά πρότυπα της χώρας εγκατάστασης στην 

προσπάθειά του να ενσωµατωθεί γρήγορα. Η Κλάρα (Α΄Λυκείου) τοποθετείται ως 

προς αυτή τη στάση:  

 

«Ναι κι εγώ γελάω µε αυτούς που µιλάνε έτσι. Το θεωρώ πολύ αστείο και δεν 

παρεξηγώ ποτέ αυτού του είδους τα πειράγµατα… ∆εν θεωρώ ότι απευθύνονται 

σε µένα». 

 

Ο Γαβριήλ (Β΄Λυκείου) έχει άλλη άποψη:  

 

«Γελάω κανονικά όταν ακούω τέτοια αστεία… ∆εν τα κάνουν οι Έλληνες για 

τους Αλβανούς τόσο αλλά αυτοί (σ.σ. παιδιά Αλβανών) που µιλάνε καλά για 

αυτούς που δε ξέρουν … Νοµίζω ότι ούτε αυτός που το κάνει δεν αισθάνεται 

ωραία. Το λέει, γελάµε αλλά µετά δεν αισθάνεται ωραία. Είναι πιο πολύ 

κοροϊδία… ∆εν είναι µόνο για τους µεγαλύτερους αλλά και για µερικά παιδιά που 

µπορεί να έχουν γεννηθεί εδώ και δεν ξέρουν καλά ελληνικά γιατί στο σπίτι δεν 

µιλάνε καλά ελληνικά, µιλάνε αλβανικά πιο πολύ και τους µένει αυτό το 

συνήθειο».  

 

Η γλωσσική επιλογή και η γλωσσική ικανότητα αποτελεί αφορµή αµφισβήτησης και 

διαφοροποίησης µιας γενιάς που έχει µεγαλώσει στην Ελλάδα, σχεδιάζει το µέλλον 

της προσεκτικά και διεκδικεί µια κοινωνική θέση πολύ διαφορετική από αυτή των 

γονέων τους.  Σε αυτό το πλαίσιο, ο αδέξιος γλωσσικός χειρισµός προσιδιάζει στο 

στερεότυπο του Αλβανού οικονοµικού µετανάστη χαµηλού κύρους που επιδίδεται σε 

εξίσου χαµηλού κύρους χειρωνακτικές εργασίες, ζει στις παρυφές της ελληνικής 

κοινωνίας και προσπαθεί µε άκοµψο τρόπο να ενστερνιστεί τον ελληνικό τρόπο ζωής 
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ευρισκόµενος εν µέσω δύο γλωσσικών κωδίκων. Το ενδιαφέρον µε το συγκεκριµένο 

αρνητικό στερεότυπο, όπως προαναφέρθηκε, είναι ότι δεν αποτελεί αποκλειστικά µία 

προκατάληψη της έξω-οµάδας, δηλαδή της κοινωνίας υποδοχής αλλά εσωτερικεύεται 

και καλλιεργείται  από σηµαντικό αριθµό της έσω-οµάδας, δηλαδή τη δεύτερη γενιά 

που προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από την εικόνα αυτή.  

∆ιάφορες εθνογραφικές µελέτες συνηγορούν στο γεγονός ότι η γλωσσική ικανότητα 

στην πλειοψηφική γλώσσα αποτελεί σηµείο τριβής µεταξύ πρώτης και δεύτερης 

γενιάς (Foner and Dreby, 2011; Menjivar, 2000; Orellana, 2009; Zhou, 2001; Park, 

2005). Από τη µία, η πρώτη γενιά βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην µεταφραστική 

δεινότητα της δεύτερης προκειµένου να διευθετήσει γραφειοκρατικά ζητήµατα ενώ 

από την άλλη η δυσκολία των γονιών στο χειρισµό της κυρίαρχης στη δηµόσια 

σφαίρα, συχνά φέρνει τα παιδιά τους σε αµηχανία (Suarez-Orosco and Suarez and 

Orosco, 2001).  Ο Κωνσταντίνος ( Γ’ Λυκείου), δίνει ένα σχετικό παράδειγµα αυτής 

της γλωσσικής «εξάρτησης»:  

 

«Οι γονείς µου µε πιέζουν συνέχεια να βάλω το σπίτι µας εδώ σε αγγελίες για να 

το πουλήσουµε και να ψάχνω σχετικά στο διαδίκτυο. ∆ε µιλάνε καλά ελληνικά και 

βασίζονται σε µένα για αυτές τις δουλειές και αυτό µε εκνευρίζει» 

 

Η  Άντζελα ( Β΄Λυκείου) ενοχοποιεί τα φτωχά ελληνικά της µητέρας ως έναν από 

τους βασικούς λόγους εξαιτίας των οποίων αντιµετώπισε προβλήµατα στο 

νηπιαγωγείο και το ∆ηµοτικό:  

 

«Προβλήµατα στο σχολείο αντιµετώπισα µόνο στο νήπιο και στο δηµοτικό. 

Ερχόταν η µητέρα µου συχνά, δε µιλούσε καλά ελληνικά και τα άλλα παιδιά µε 

κοροϊδεύανε, έκλαιγα συνέχεια γι’ αυτό το λόγο».  

 

Κατ’ επέκταση, το χαµηλό οικονοµικό και κοινωνικό κύρος των Αλβανών 

µεταναστών πρώτης γενιάς είχε σαν αποτέλεσµα την ανάλογη απαξίωση του 

εθνοτικού κώδικα επικοινωνίας τους. Οι Gogonas &Michail (2015), αναφέρουν ότι 

στην περίπτωση των Αλβανών µεταναστών, ο «στιγµατισµός» της εθνοτικής 

γλώσσας συµβάλλει στη σταδιακή εγκατάλειψή της τουλάχιστον ως δηµόσια 

γλωσσική επιλογή. Επισηµαίνουν, ωστόσο, ότι η δεύτερη γενιά Αλβανών 

µεταναστών δεν απορρίπτει συλλήβδην τη µητρική γλώσσα. Αντιθέτως, σε 
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σηµαντικό ποσοστό τονίζει την ανάγκη διατήρησής της παρ’όλ’ αυτά, η γλωσσική 

τους µετατόπιση στην ελληνική είναι αδιαµφισβήτητη. Οι παραπάνω διαπιστώσεις 

προκύπτουν από τη µελέτη µας. Όλοι οι πληροφορητές, ακόµα και οι ελάχιστοι που 

δεν γνωρίζουν καθόλου αλβανικά θεωρούν σηµαντικό να µιλάνε τη µητρική. Ένας 

από αυτούς, ο Αντώνης ( Α΄Λυκείου) δηλώνει: 

 

«Οι γονείς µου δε µε πίεσαν ποτέ να µάθω αλβανικά. Εγώ όµως θα ήθελα να 

ξέρω, δεν µου µιλάγανε αλβανικά όταν ήµουν µικρός µόνο η γιαγιά µου. Καλό 

θα ήταν να γνωρίζω τη γλώσσα τους».  

 

Η Άντζελα ( Β΄Λυκείου)  που επίσης δεν µιλάει σχεδόν καθόλου συµπληρώνει: 

  

«Πέρσι όταν ήρθα στο σχολείο, η Ιωάννα, που είναι και αυτή από Αλβανία, δεν 

µπορούσε να πιστέψει ότι δε µιλάω… Το καλοκαίρι πήγα για τρίτη φορά Αλβανία, 

έµαθα κάποιες λέξεις καθηµερινές και φέτος που δεθήκαµε πιο πολύ µε την 

Ιωάννα τις πετούσα …Μου έλεγε έκπληκτη «τι έπαθες;». Και χάρηκε, µου είπε 

έτσι σε θέλω,  να ξέρεις να µιλάς  και τέτοια. Ένιωσα ωραία που µε αποδέχτηκε 

περισσότερο σε αυτό τον τοµέα αλλά µέχρι εκεί, δεν µε απασχολεί περισσότερο». 

 

Σε συνάρτηση µε τα γλωσσικά στερεότυπα οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες αν 

και δηλώνουν ότι δεν έχουν πρόβληµα να µιλήσουν αλβανικά δηµόσια, στην πράξη 

επιλέγουν κατά κύριο λόγο τα ελληνικά. Οι πληροφορητές µας επισηµαίνουν µια 

πλειάδα από λόγους για τους οποίους αποφεύγουν τη δηµόσια χρήση της. Η Βενίσσα 

(Γ΄Λυκείου) που έχει µεικτές παρέες, δε µιλάει ποτέ αλβανικά εκτός οικογενειακών 

τειχών: 

 

«Αν µιλήσουν οι άλλοι εννοείται τους καταλαβαίνω… Αλλά εγώ ποτέ δε θα  

µιλήσω σε κάποιον αλβανικά έξω, δε µου αρέσει, µιλάω πάντοτε ελληνικά».  

 

 Ο Κλαούντιο (Γ΄ Λυκείου) είναι περισσότερο αποκαλυπτικός ως προς τους λόγους 

άρνησης του να µιλήσει αλβανικά εκτός σπιτιού:  

 

«Με τους Αλβανούς µιλάµε περιστασιακά αλβανικά και µόνο αν είµαστε µεταξύ 

µας… σε δηµόσιους χώρους όχι πολύ. Μπορεί να σε πάρουν µε στραβό µάτι… 
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Είναι καχύποπτος ο κόσµος, δεν ξέρεις τι µπορούν να σκεφτούν επειδή είσαι 

Αλβανός».  

 

Οµοίως και ο Μάριος ( Γ΄Λυκείου) 

 

«Αλβανικά σε δηµόσιους χώρους; (σαρκαστικό γέλιο)…∆ε… δε θα το ‘λεγα… Όχι, 

όχι και τόσο».  

 

Ο Λάµπρος (Γ΄Λυκείου) από την άλλη θεωρεί ότι ο γλωσσικός κώδικας 

προσδιορίζεται από το συνοµιλητή: 

 

 «Όταν πάω έξω και είµαστε παιδιά και από Αλβανία και από Ελλάδα µιλάµε 

ελληνικά για να καταλαβαίνουν όλοι. ∆εν είναι σωστό να µη µας 

καταλαβαίνουν… ∆εν έχω πρόβληµα να µιλήσω αλβανικά έξω όµως,  ας λένε ό,τι 

θέλουν».  

 

 Η Άννα ( Γ΄ Λυκείου) καταλογίζει την αδυναµία της στα αλβανικά ως αποτρεπτική  

για να µιλήσει δηµόσια:  

 

«∆ε µιλάω γιατί δεν ξέρω πολύ καλά, γι’ αυτό και όχι γι’ άλλο λόγο, αν ήξερα 

καλύτερα αλβανικά µπορεί και να µίλαγα και σε καφετέριες και τέτοια».  

 

Τα αρνητικά στερεότυπα αποτελούν πολιτισµικές κατασκευές για κάποιες κοινωνικές 

οµάδες, αντικατοπτρίζοντας το κοινωνικό τους κύρος και δηµιουργώντας προσδοκίες 

για την αναµενόµενη συµπεριφορά του «Άλλου» (∆ραγώνα, 2004). Περιλαµβάνουν 

την καταγωγή, την εµφάνιση, την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση και στόχους, τις 

πολιτισµικές νόρµες και την προσωπικότητα. Τα µέλη της κυρίαρχης οµάδας 

βασίζονται σε γενικές γνώσεις για την έξω-οµάδα στην προκειµένη περίπτωση την 

οµάδα Αλβανών µεταναστών - και συγκεκριµένα για το πώς µοιάζουν, γιατί 

βρίσκονται εδώ, τις πολιτισµικές αξίες στις οποίες εµπίπτει η γλώσσα που µιλούν, την 

προσωπικότητα τους (Van Dijk, 1996). Η κοινωνιογλωσσολογική έρευνα 

καταδεικνύει ότι διαφορετικοί βαθµοί κύρους και αξίας αποδίδονται σε διαφορετικές 

γλώσσες και διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες, αντανακλώντας τις εκάστοτε 

κοινωνικές συµβάσεις. Στην περίπτωση µας, η αλβανική αποτελεί γλώσσα 
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υποβαθµισµένη από την κυρίαρχη κοινωνία, συνδεδεµένη µε αρνητικά στερεότυπα 

για τον Αλβανό µετανάστη και ανάλογες προεκτάσεις για την καλλιέργεια και 

συχνότητα χρήσης της γλώσσας από τους απογόνους των πρώτων Αλβανών 

µεταναστών.  

 

5.Γλωσσικό κεφάλαιο - Συμβολική και πρακτική χρήση της γλώσσας. 

    

Η γλωσσική επιλογή επηρεάζεται από τους κοινωνικούς και επαγγελµατικούς 

στόχους των παιδιών των µεταναστών, ενισχύοντας την τάση για γλωσσική 

µετατόπιση. Στην προσπάθειά της να ενταχθεί µε µεγαλύτερη επιτυχία στην κοινωνία 

υποδοχής και να διεκδικήσει καταξιωµένα επαγγέλµατα, η δεύτερη γενιά, 

προσεταιρίζεται τη γλώσσα της πλειοψηφίας και εγκαταλείπει σταδιακά την 

καλλιέργεια και εξάσκηση της µητρικής. Όλοι ανεξαιρέτως οι πληροφορητές µας 

επιθυµούν τη συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθµια ή µεταλυκειακή 

εκπαίδευση, στοχεύοντας µελλοντικά να απασχοληθούν σε εργασίες «λευκού 

κολάρου» και να κερδίσουν κοινωνική καταξίωση µέσω επαγγέλµατος. Η γλωσσική 

ικανότητα στα ελληνικά αποτελεί απαραίτητο εφόδιο σε αυτή την πορεία σύµφωνα 

µε τα λεγόµενα της Ιωάννας (Β΄Λυκείου):  

 

«Οι γονείς µου αλλά και εγώ φυσικά, θέλουν να προχωρήσω στις σπουδές για να 

µην καταλήξω εργάτρια σαν κι αυτούς, να κάνω δηλαδή χειρωνακτικές δουλειές. 

Το σχολείο είναι πολύ σηµαντικό γιατί µας δίνει µόρφωση και εφόδια να 

προχωρήσουµε, να µιλάµε καλά τη γλώσσα, να σπουδάσουµε και να βρούµε µια 

καλή δουλειά αν είµαστε τυχεροί». 

  

Οµοίως η Νασίπε (Γ΄Λυκείου) συγκαταλέγει τη γλώσσα ως βασικό προσόν που 

διαθέτει για να χτίσει το µέλλον της:  

 

 «Πιστεύω ότι θα βρω µια καλή δουλειά γιατί έχω µεγαλώσει εδώ, είµαι από τα 

πέντε µου και τη γλώσσα τη µιλάω πολύ καλά…»  

 

Στη συνείδηση των µεταναστών δεύτερης γενιάς, το σχολείο δεν είναι µόνο πεδίο 

µετάδοσης γνώσεων και απόκτησης εφοδίων, αλλά επικράτεια σύγκλισης του 



127 

 

πολιτισµικού τους κεφαλαίου µε το κυρίαρχο κεφάλαιο της κοινωνίας υποδοχής µε 

στόχο την οµαλότερη και συστηµατικότερη ένταξη. Στο σχολείο καλούνται να 

εξοικειωθούν µε το κυρίαρχο πολιτισµικό κεφάλαιο, βασική διάσταση του οποίου 

αποτελεί η ικανότητα κατανόησης και χρήσης της «εκλεπτυσµένης γλώσσας» (Myles, 

1999). Οι γηγενείς,  και κυρίως οι ανήκοντες στο µεσαίο και ανώτερο στρώµα της 

κοινωνίας φέρουν ήδη ως κεκτηµένο αγαθό το νοµιµοποιηµένο και αποκλειστικά 

αποδεκτό γλωσσικό κεφάλαιο του σχολείου σε αντίθεση µε τους µετανάστες που 

ξεκινούν από εντελώς διαφορετική αφετηρία (Σεργίδου, 2006). Ο Στράτος 

(Α΄Λυκείου) αναφέρει: 

  

«Όχι το σχολείο δεν είναι µόνο στη δουλειά που θα µας βοηθήσει. Είναι η 

συµπεριφορά µας µε τους άλλους, να σταθούµε στην κοινωνία,  να µιλάµε σωστά, 

όπως πρέπει…»  

 

Στο µέτρο λοιπόν που το σχολείο είναι βασικός φορέας µετάδοσης κουλτούρας, 

υποδεικνύει και επιβάλει ένα συγκεκριµένο habitus. Οι µαθητές µε µετανάστες γονείς 

εισέρχονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα µε ένα οικογενειακό και κατά συνέπεια 

γλωσσικό habitus αρκετά διαφορετικό από αυτό που προβάλει το ελληνικό σχολείο. 

Κατά τη σχολική πορεία, η δεύτερη γενιά καλείται να συγχρωτιστεί µε το κυρίαρχο 

σχολικό habitus, βασική έκφραση του οποίου είναι η γλώσσα. Σε αυτή τη διαδικασία, 

το υποκείµενο προβαίνει στο λεγόµενο «µετασχηµατισµό του habitus» (Lehmann, 

2013; Lee & Kramer, 2013;Schneider & Lang, 2014), που υπονοεί αυτόµατα έναν 

βαθµό αποξένωσης από το περιβάλλον προέλευσης. Η αποστασιοποίηση αυτή 

εµπλέκει κατά κύριο λόγο ορατούς δείκτες του κεκτηµένου  habitus όπως η  γλώσσα.  

Σύµφωνα µε τη έννοια του γλωσσικού κεφαλαίου (linguistic capital) και της 

γλωσσικής αγοράς (linguistic market), κατά  Bourdieu (1992), µια γλώσσα συνεχίζει 

να υφίσταται και να χρησιµοποιείται όσο είναι χρήσιµη κοινωνικοοικονοµικά. Στην 

περίπτωση της δεύτερης γενιάς, ο σωστός χειρισµός και η ευχέρεια στην πλειοψηφική 

γλώσσα, προωθεί τη συµµετοχή των παιδιών των µεταναστών στο κυρίαρχο 

οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό κεφάλαιο µιας χώρας. Αντίθετα, το χαµηλό 

συµβολικό κύρος της αλβανικής γλώσσας σε συνδυασµό µε το αποκλειστικά 

µονόγλωσσο περιβάλλον της χώρας µας, συντείνει στην αποµάκρυνση από αυτή. 

Ορµώµενος από το παράδειγµα της γαλλικής γλώσσας, ο Bourdieu απεικονίζει 
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σηµαντικές πτυχές της γλωσσικής ηγεµονίας: Προσδιορίζοντας τις µειονοτικές 

γλώσσες ως ελλιπείς, η ηγεµονική εθνική γλώσσα αιτιολογεί και νοµιµοποιεί την 

αποκλειστική χρήση της στην επίσηµη εκπαίδευση και κάθε άλλο επίσηµο 

περιβάλλον, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους µη ευφράδεις χρήστες της. 

Αυτή η  ιεράρχηση των γλωσσών, όταν επικυρώνεται από συγκεκριµένα κέντρα όπως 

το εκπαιδευτικό σύστηµα, το πολιτικό σύστηµα και τα ΜΜΕ, ενθαρρύνει αισθήµατα 

µειονεξίας αλλά και τη σταδιακή εγκατάλειψη των µητρικών γλωσσών των 

µειονοτήτων (Erriksen, 1992). Η Ζωή γνωρίζει σχετικά καλά αλβανικά αλλά τα 

χρησιµοποιεί ελάχιστα:  

«Οι γονείς µου δεν µου λένε να µιλήσω αλβανικά, γνωρίζουν ότι τα ξέρω, δεν 

έχουν πρόβληµα. Ζω στην Ελλάδα, δε θέλω να γυρίσω στην Αλβανία… µιλάω 

σχεδόν πάντα ελληνικά».  

 

Η Λετίσια (Β΄Λυκείου) γνωρίζει άριστα αλβανικά αλλά αµφιβάλλει για τη 

χρησιµότητά τους σε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο:  

 

         «Μιλάω άπταιστα ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά. Στο σχολείο είµαι πολύ καλή 

στην Έκθεση, παίρνω 17. Στα αγγλικά πήρα φέτος το Proficiency µε εντατικά που 

έκανα τα καλοκαίρια. Τα αλβανικά είναι η γλώσσα των γονιών µου αλλά είναι 

χρήσιµα µόνο όταν πάµε στο Πισκάσι (τόπος καταγωγής) µε τους γονείς µου ή 

έρχεται η γιαγιά και τα ξαδέρφια µου στην Ελλάδα. Σκεφτόµουν να γίνω 

µεταφράστρια. Το συζήτησα και µε τη µαµά µου και µου είπε ότι πρέπει να µάθω 

και άλλη γλώσσα γιατί αλβανικά µιλάνε µόνο οι Αλβανοί και οι περισσότεροι 

ξέρουν ελληνικά οπότε δε µετράει και πολύ σαν γλώσσα».  

 

Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, κανένας από τους γονείς των πληροφορητών 

δεν πιέζει τα παιδιά του να µιλήσουν αλβανικά. Οι περισσότεροι µαθητές δηλώνουν 

ότι οι γονείς τους δεν έχουν πρόβληµα καθώς γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους µπορούν 

να µιλήσουν αλβανικά όταν παραστεί η ανάγκη, κυρίως δηλαδή στις 

ενδοοικογενειακές συζητήσεις και στην επικοινωνία µε άλλους συγγενείς από τον 

τόπο καταγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί από τους πληροφορητές µας που 

είναι πρωτότοκοι, αναφέρουν ότι τα µικρότερα αδέρφια τους δε γνωρίζουν αλβανικά. 

Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές οι αλβανικές οικογένειες υιοθετούν µια στρατηγική 
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χαλαρής και όχι τόσο συστηµατικής εκµάθησης. Η Ερµιλέντι (Β΄Λυκειου) περιγράφει 

µια τέτοια περίπτωση:  

 

         «Ο αδερφός µου είναι 8 χρονών. Είπαµε µε τους γονείς µου να µάθει και αυτός 

να µιλάει λίγα αλβανικά  και τον µάθαµε πέρσι το καλοκαίρι. Πλέον µιλάει και 

γράφει και αυτός στα αλβανικά, όχι όπως εγώ όµως».  

 

Η Λετίσια (Β΄Λυκείου), όπως και η µητέρα της δε θεωρεί καθόλου σκόπιµο να µάθει 

ο αδερφός της αλβανικά:  

«Ο Σεµπάστιαν (σ.σ. αδερφός της) πάει Β΄∆ηµοτικού, δε γνωρίζει αλβανικά 

καθόλου. Ο πατέρας µου θέλει να µάθει, γκρινιάζει που και που, τη µαµά όµως 

δεν την νοιάζει καθόλου, αρκεί να είναι καλός µαθητής». 

 

 Σε αρκετές περιπτώσεις, η ευρύτερη οικογένεια που διαµένει στην Αλβανία και 

ενδεχοµένως κάνει συχνές επισκέψεις στην Ελλάδα, αναλαµβάνει το ρόλο του 

θεµατοφύλακα της µητρικής γλώσσας συγκριτικά µε τους γονείς των παιδιών που 

επιδεικνύουν µια αρκετά χαλαρή προσέγγιση στην καλλιέργεια της µητρικής.  

Βιώνοντας ίσως την καθηµερινή γλωσσική πίεση από επίσηµους και ανεπίσηµους 

θεσµούς στην κοινωνία υποδοχής, θεωρώντας µάλλον απίθανη την επιστροφή των 

παιδιών τους στη γενέτειρά τους και µε σταθερό προσανατολισµό στη γρήγορη 

ένταξη, η πρώτη γενιά συνετέλεσε αποφασιστικά µε τη διαλλακτικότητά της στη 

γλωσσική µετατόπιση της δεύτερης γενιάς (Μιχαήλ, 2010). Ο Αντώνης και ο Γαβριήλ 

στις διηγήσεις τους αναφέρουν ότι έµαθαν ή προσπάθησαν να µάθουν αλβανικά 

περισσότερο µε προτροπή των γιαγιάδων τους και όχι των γονιών τους. Η Ελένη 

(Α΄Λυκείου) σε σχετική ερώτηση  µε το αν την προτρέπουν οι γονείς της να 

εκφραστεί στα αλβανικά απαντά:  

 

«Οι γονείς µου δεν µε πιέζουν καθόλου να µιλήσω αλβανικά. Ξέρουν ότι δε θα τα 

ξεχάσω. Έχω και ένα αλβανικό λεξικό µαζί µε το ελληνικό που είχαµε πάρει όταν 

ήρθαµε εδώ. Εγώ όµως έχω να πάω στην Αλβανία από την ∆΄ ∆ηµοτικού. Πολλά 

χρόνια, µόνο ο µπαµπάς πάει για σοβαρούς λόγους. Ο θείος µου στην Αλβανία 

επειδή φοβάται µήπως ξεχάσω τα αλβανικά, µας έκανε δώρο τη συνδροµή για να 

βλέπουµε τα κανάλια εκεί. ∆ε µου λένε οι γονείς µου όµως να τα βλέπω αν δε 
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θέλω. Μόνο το καλοκαίρι βλέπω όταν δεν έχω τι να κάνω γιατί δεν έχει ταινίες 

στην ελληνική τηλεόραση». 

      

Οι  Αλβανοί γονείς θεωρούν πρακτική αναγκαιότητα τη γνώση της ελληνικής για 

τους ίδιους και για τα παιδιά τους προκειµένου να έχουν καλύτερες εργασιακές 

ευκαιρίες και ανάλογη ανοδική κινητικότητα στην κοινωνία υποδοχής. Η δεύτερη 

γενιά αποδίδει πρακτικό χαρακτήρα στη γνώση της αλβανικής µε σκοπό την 

ενδοοικογενειακή επικοινωνία και τη συνεννόηση κατά τη διάρκεια των επισκέψεων 

στην Αλβανία. Είναι αξιοσηµείωτο όµως ότι τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη γενιά,  

προσεγγίζουν τη χρήση της δεύτερης για αυτούς γλώσσας (ελληνικά και αλβανικά 

αντίστοιχα) κυρίως µε πρακτικούς παρά µε συµβολικούς όρους. Από την άλλη, η 

γλωσσική ικανότητα στην ελληνική, πέρα από πρακτικές σκοπιµότητες, ενέχει µια 

αδιαµφισβήτητη συµβολική διάσταση για τη δεύτερη γενιά ως δείκτης ένταξης και 

συµµετοχής στο κεφάλαιο της κοινωνίας υποδοχής. Εκτός του ότι αποτελεί βασικό 

εργασιακό προσόν, γεγονός στο οποίο συναινεί η πρώτη γενιά, αποτελεί δείκτη 

κοινωνικής ένταξης και οικειοποίησης του κυρίαρχου κοινωνικού και πολιτισµικού 

κεφαλαίου που σχετίζεται µε ζητήµατα αυτοεκτίµησης και διαµόρφωσης ταυτότητας 

όπως θα εξετάσουµε παρακάτω.  

 

6.Ταυτότητα  και  γλώσσα.  

 

Ένα από τα βασικά ζητήµατα της κοινωνιογλωσσολογίας είναι η σχέση της γλώσσας 

µε την εθνοτική ταυτότητα. Η εθνοτική ταυτότητα αναφέρεται στην αίσθηση του 

ανήκειν σε µια εθνοτική οµάδα και αποτελεί µια διαρκώς εξελισσόµενη διαδικασία 

που διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε κοινωνικοοικονοµικές, πολιτικές και 

πολιτισµικές συνθήκες, στα πλαίσια της διεπίδρασης του ατόµου µε αυτές 

(∆αµανάκης, 2007). Όπως εξέτασα στο παρόν κεφάλαιο, η δεύτερη γενιά Αλβανών 

µεταναστών στην Ελλάδα βρίσκεται σε µία διαδικασία γλωσσικής µετατόπισης προς 

τα ελληνικά, ως απόρροια της επιθυµίας για κοινωνική κινητικότητα, της επίδρασης 

των κυρίαρχων αρνητικών στερεοτύπων που συνδέονται µε τους Αλβανούς 

µετανάστες αλλά και της ρευστότητας της αλβανικής εθνοτικής ταυτότητας που 

χαρακτηρίζει την πρώτη γενιά και δηµιουργεί χαλαρές συνδέσεις µε τη µητρική 

γλώσσα (Michail, 2008; Gogonas  2007; Μιχαήλ και Κέσκο, 2009).  
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Η εφηβεία αποτελεί ίσως την πιο σηµαντική περίοδο για το σχηµατισµό τόσο της 

ατοµικής όσο και της κοινωνικής ταυτότητας (Rosenthal, 1987). Κεντρικό θέµα στη 

συζήτηση για την ταυτότητα των εφήβων που προέρχονται από µεταναστευτικές 

οµάδες αποτελεί η ενδεχόµενη αντιπαράθεση τους µε το κυρίαρχο πολιτισµικό 

σύστηµα. Ωστόσο, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένα άτοµο µπορεί να ζει 

µεταξύ δυο πολιτισµικών συστηµάτων, φέροντας ένα διαπολιτισµικό ή 

πολυπολιτισµικό κεφάλαιο χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτόµατη σύγκρουση. Συχνά,  

τα συγκεκριµένα υποκείµενα αναπτύσσουν µια ικανότητα ταύτισης τόσο µε το 

πολιτισµικό σύστηµα της χώρας προέλευσης όσο και της χώρας υποδοχής, 

διαµορφώνοντας µια νέα «υβριδική» ταυτότητα συντεθειµένη από χαρακτηριστικά 

διαφορετικών πολιτισµικών συστηµάτων συµπεριλαµβανοµένης και της γλώσσας 

(Χατζηδάκη, 2005; ∆αµανάκης, 1987). Σε κάθε περίπτωση, η διαµόρφωση της 

εθνοτικής ταυτότητας αποτελεί µία σύνθετη διαδικασία µέσω της οποίας το 

υποκείµενο δοµεί και αναδοµεί τον εθνισµό του (Weinreich 1989). Πραγµατικά,  

αρκετές φορές οι πληροφορητές αναφέρονται στην «υβριδική» αυτή ταυτότητα µε 

κέντρο αναφοράς τη γλώσσα.  Η απάντηση του Λίονελ ( Β΄Λυκείου ) είναι 

χαρακτηριστική:  

 

«∆εν µπορώ να πω ακριβώς αν είµαι Έλληνας ή Αλβανός, είναι δύσκολο… Είµαι 

κάπου ανάµεσα, είµαι Αλβανός αλλά ζω στην Ελλάδα, πάω σχολείο εδώ, µιλάω 

τη γλώσσα (σ.σ. ελληνικά)…» 

 

 Οµοίως και ο Κλαούντιο, (Γ΄Λυκείου):  

 

 «Αισθάνοµαι Έλληνας κατά το ήµισυ. Οι γονείς µου είναι Αλβανοί αλλά εγώ ζω 

εδώ, µιλάω ελληνικά και αλβανικά, είµαι οκ µε αυτό».  

 

Ο  Κωνσταντίνος, (Γ΄Λυκείου), αναφέρει στην ουσία το ίδιο, από τη δική του οπτική 

γωνία :  

 

           «Σε µεγάλο βαθµό θεωρώ τον εαυτό µου Έλληνα… Από άποψη πολιτισµού. 

Θεωρώ τον εαυτό µου και Αλβανό ως ένα βαθµό επειδή οι γονείς µου είναι από 

εκεί και µιλάω τη γλώσσα. Όµως δε ζω τη χώρα αυτή (σ.σ. Αλβανία)… Έχω 

ενσωµατωθεί εδώ πέρα…»  
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Η κοινωνιογλωσσολογική µελέτη εστιάζει στη συµβολή της γλώσσας στο 

σχηµατισµό εθνοτικής ταυτότητας. Ο εθνογλωσσολογικός κώδικας αποτελεί έναν 

από τους εµφανείς δείκτες διακριτότητας και χάραξης ορίων έσω-οµάδας και έξω-

οµάδας. Η γλωσσική συµπεριφορά εντάσσεται στις πράξεις ταυτότητας καθώς 

αποκαλύπτει στοιχεία για τον οµιλητή, την αυτό-εικόνα του και τη στάση του 

απέναντι στους άλλους. Το άτοµο υιοθετεί πρότυπα γλωσσικής συµπεριφοράς της 

οµάδας µε την οποία ταυτίζεται αποστασιοποιούµενο από τη γλωσσική συµπεριφορά 

της οµάδας την οποία ενδεχοµένως απορρίπτει. Η Άντζελα (Β΄Λυκείου) που αποτελεί 

την πιο χαρακτηριστική περίπτωση απέκδυσης της «αλβανικότητας» στο δείγµα µας, 

δηλώνει στην πράξη την ορατή αποστασιοποίησή της από την έσω-οµάδα, µε την 

απόρριψη του εθνογλωσσολογικού κώδικα επικοινωνίας των γονιών της: 

 

«∆εν αισθάνοµαι, δεν αισθάνοµαι καθόλου Αλβανίδα, όταν το λέω κοµπλάρω 

πολλές φορές όχι από θέµα ρατσισµού αλλά έχω δει πολλά πράγµατα και τους 

έχω σιχαθεί τους Αλβανούς, τη νοοτροπία, τη ιδεολογία, τον τρόπο σκέψης, µε 

απωθούν. Μπορεί γι’ αυτό να µη µιλάω αλβανικά. ∆εν αισθάνοµαι ούτε 

Αλβανίδα, ούτε Ελληνίδα».  

  

Όπως αναφέρει και η Χαντζαρούλα (2012), η αυτοεκτίµηση και η αυτοαναγνώριση 

συχνά κερδίζεται µε τίµηµα την απέκδυση της ταυτότητας, το «να περνιέσαι για 

άλλος». Σε αυτή την περίπτωση η γλώσσα διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο. Ο 

µηχανισµός αποταύτισης από την αλβανικότητα προβάλλεται ως παραστασιακή 

διαδικασία ενσωµάτωσης. Η οµιλία και οι γλωσσικές δεξιότητες αποτελούν 

επιτελεστικές πρακτικές που επινοούν µια νέα ταυτότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

Νασίπε (Γ΄Λυκείου), συνδέει τη γλώσσα µε την αρνητική στάση της ελληνικής 

κοινωνίας απέναντι στους µετανάστες και τη δική της ευκαιριακή και στρατηγική  

απέκδυση της αλβανικότητας: 

  

 «Μιλάω καλά ελληνικά, εξωτερικά δε φαίνεται ότι είµαι από άλλη χώρα. Όπου 

και να πάω για δουλειά θα νοµίζουν ότι είµαι από εδώ». 

 

Αξίζει να σηµειωθεί η θέση του Lithman (1983), ο οποίος διατύπωσε την ύπαρξη µιας 

γενικής µεταναστευτικής ταυτότητας, όπου η δεύτερη γενιά τοποθετεί τον εαυτό της 
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στο µεταίχµιο δύο ταυτοτήτων, µεταξύ έσω και έξω οµάδας. Από τη µία δηλαδή δεν 

υιοθετούν την εθνοτική ταυτότητα των γονιών τους, χαρακτηριστικό στοιχείο της 

οποίας αποτελεί η γλώσσα, από την άλλη δεν θεωρούν ότι εντάσσονται απόλυτα στην  

κυρίαρχη οµάδα των γηγενών, παρά το γεγονός ότι χρησιµοποιούν µε ευχέρεια τον 

ίδιο γλωσσικό κώδικα και είναι σε µεγάλο βαθµό κοινωνοί του κυρίαρχου 

πολιτισµικού συστήµατος. Η Άννα (Γ΄Λυκείου) τοποθετείται ως προς την ταυτότητά 

της:   

 

 «Τι αισθάνοµαι; Γήινη αισθάνοµαι, δε µε ενδιαφέρει καθόλου το θέµα αυτό, 

µόνο για τα χαρτιά µου τίποτα άλλο. Είµαι Αλβανίδα που ζω στην Ελλάδα και 

µιλάω ελληνικά».   

  

 Ωστόσο, οι µειονοτικές κοινότητες συχνά θέτουν ως κεντρικό σηµείο αναφοράς τους 

την εθνοτική γλώσσα. Για τον Eriksson (1994), η απώλεια της εθνοτικής ταυτότητας- 

άξονας της οποίας αποτελεί η γλώσσα- µπορεί να καταλήξει στην απώλεια του 

αυτοσυναισθήµατος για ολόκληρη την οµάδα. Η χρήση µιας εθνοτικής γλώσσας 

υποδηλώνει θετική στάση, αλληλεγγύη και κάποιες φορές υπαγωγή στη 

συγκεκριµένη εθνογλωσσολογική οµάδα. Μπορεί όµως να λειτουργήσει και ως όριο 

για τον αποκλεισµό της έξω-οµάδας, δηλαδή των εκπροσώπων της κυρίαρχης 

κουλτούρας. Ο Λάµπρος δίνει µια τέτοια διάσταση όταν αναφέρεται στις 

επικοινωνιακές περιστάσεις που χρησιµοποιεί τα αλβανικά εκτός σπιτιού:  

 

«Υπάρχουν όµως και φορές που δε θέλω να µε καταλάβουν, όταν είµαστε όλοι 

µαζί ή θέλουµε να βρίσουµε κάποιον και µιλάµε αλβανικά, είναι σαν κώδικας». 

    

Αν και η γλώσσα ειδικά σε γλωσσοκεντρικά περιβάλλοντα αποτελεί στοιχείο 

διαφοροποίησης, πρέπει να επισηµανθεί ότι κάθε µεταναστευτική  οµάδα δίνει άλλη 

έµφαση στη διατήρηση της καθώς προτάσσει διαφορετικές πολιτισµικές αξίες ως 

προτεραιότητα για τη βιωσιµότητα της οµάδας. Για παράδειγµα, οι Έλληνες 

µετανάστες του εξωτερικού  προτάσσουν τη γλώσσα ως βασική πολιτισµική αξία, 

ενώ οι Εβραίοι δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στον παράγοντα θρησκεία (Κωστούλα-

Μακράκη, 2001). Οι Αλβανοί µετανάστες προτάσσουν τους ισχυρούς δεσµούς µε την 

οικογένεια και τα οικογενειακά δίκτυα (Antoniou & Dalla, 2015, Mai &King, 2008): 

H γλώσσα υπηρετεί την ενδο-οικογενειακή επικοινωνία ως µέσο παρά ως αξία αυτή 
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καθεαυτή.  Όπως διαπιστώνει και ο Gogonas (2010) οι Αλβανοί γονείς εξιδανικεύουν 

τη γλώσσα σε θεωρητικό και συµβολικό επίπεδο, χωρίς να πάρουν κανένα δραστικό 

µέτρο για τη διατήρησή και την καλλιέργεια της στους απογόνους τους. Όπως 

διαπίστωσα, όλοι ανεξαιρέτως οι πληροφορητές δήλωσαν ότι δεν δέχονται καµία 

απολύτως πίεση από το στενό οικογενειακό περιβάλλον για συστηµατικότερη 

εκµάθηση και χρήση των αλβανικών. Αν και δεν διάκεινται αρνητικά απέναντι στην 

αλβανική, εν τούτοις, επιδεικνύουν γλωσσική στασιµότητα και υποχώρηση µε την 

συνειδητή ανοχή των γονιών τους. Η  αλβανική γλώσσα υποχωρεί σταδιακά και 

περιορίζεται ως το επικοινωνιακό µέσο µε το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον της 

αλβανικής οικογένειας. Η Νασίπε (Γ΄Λυκείου) αναφέρεται στη στάση των γονιών 

της:  

 

«Όχι οι γονείς µου δεν έχουν κανένα πρόβληµα µε το τι γλώσσα µιλάω, 

γνωρίζουν ότι τα µιλάω τα αλβανικά και µπορώ να συνεννοηθώ και µε την 

οικογένειά µας στο Τεπελένι, δεν µε πιέζουν καθόλου».    

 

Υπάρχουν όµως και οι περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται γλωσσική υποχώρηση χωρίς  

να διαπιστώνεται αντίστοιχη υποχώρηση της εθνοτικής ταυτότητας. Κατά τον 

Edwards (1985), οι άνθρωποι συνήθως δεν διατηρούν δύο γλωσσικούς κώδικες όταν 

ένας εκ των δύο µπορεί να ικανοποιήσει τις επικοινωνιακές τους ανάγκες. Η επιθυµία 

των µεταναστών να ενταχθούν στην κοινωνία υποδοχής ευνοεί τη γλωσσική 

υποχώρηση,  χωρίς αυτό να συνεπάγεται την απόρριψη της εθνοτικής τους 

ταυτότητας. Αντίθετα, αποσυνδέει την αίσθηµα του ανήκειν σε µια εθνοτική οµάδα 

µε την απαραίτητη ύπαρξη αντικειµενικών δεικτών όπως η εθνοτική γλώσσα. Στο 

ίδιο πλαίσιο, ο ∆αµανάκης (1999), ορίζει την εθνική ταυτότητα «ως αποτέλεσµα 

εξιδανίκευσης και µυθοποίησης του παρελθόντος που δεν συνοδεύεται από 

συγχρονικά στοιχεία, αποτελώντας έτσι µια εικονική ταυτότητα περισσότερο ως 

προϊόν µιας ιδεολογίας». Υπό αυτό το πρίσµα, η γλώσσα της οµάδας λειτουργεί 

περισσότερο µε συµβολικούς όρους. 

Η παραπάνω διαπίστωση του Edwards παρατηρείται σε εθνογλωσσολογικές οµάδες 

που βρίσκονται στο µεταίχµιο της γλωσσικής υποχώρησης: η γλώσσα λειτουργεί 

περισσότερο ως σύµβολο παρά ως επικοινωνιακό εργαλείο, απευθυνόµενη κυρίως 

στο εθνοτικό συναίσθηµα, στην ανάγκη του ανήκειν, στη διαφοροποίηση από την 

έξω-οµάδα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό των Ουαλών, Ιρλανδών και 
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Σκωτσέζων που διαφοροποιούνται εθνοτικά, χωρίς να µιλούν απαραιτήτως την 

αντίστοιχη γλώσσα. Με άλλα λόγια, η ταυτότητα εξακολουθεί να υφίσταται χωρίς να 

προϋποθέτει τη γλωσσική επιλογή υπέρ της µητρικής. Ακόµα και αν η µητρική 

γλώσσα έχει εγκαταλειφθεί πλήρως, λειτουργεί ως ένα από τα σύµβολα που 

χαράσσουν τα όρια της οµάδας. Αντιθέτως, ο Fishman (1989), θεωρεί ότι µια οµάδα 

που έχει απωλέσει το γλωσσικό της κώδικα, µπορεί να επιβιώσει, αλλά µε υψηλό 

κόστος ως προς τη βιωσιµότητα, συνοχή και µέλλον, καθώς η γλώσσα αποτελεί 

κατεξοχήν συστατικό του εθνισµού.  

 Συνεκδοχικά, η σχέση γλώσσας και εθνοτικής ταυτότητας αποτελεί ιδιαίτερα 

περίπλοκο ζήτηµα καθώς η κάθε εθνοτική οµάδα δίνει διαφορετική έµφαση στη 

διατήρηση και καλλιέργειά της.  Κατά την Κωστούλα- Μακράκη (2001), η κατοχή 

και χρήση µιας γλώσσας προωθεί την αλληλεγγύη και τη συνοχή της οµάδας. Στην 

περίπτωση που εξετάζω, η συνοχή και αλληλεγγύη όπως έχω ήδη αναφέρει, βασίζεται 

περισσότερο στους συγγενικούς- οικογενειακούς δεσµούς παρά στην κοινή εθνοτική 

ταυτότητα. Η νέα γενιά Αλβανών µεταναστών που ζει στη χώρα µας, αποµακρύνεται 

σταθερά και συνειδητά από την αλβανική της καταγωγή, συµβολικό στοιχείο της 

οποίας αποτελεί η οµιλία στα αλβανικά, προσανατολιζόµενη προς µια ευρωπαϊκή 

ταυτότητα, όπως θα δούµε σε άλλα κεφάλαια.  

 

7.Συμπεράσματα.   

 

Στο κεφάλαιο αυτό εξέτασα τη σχέση των Αλβανών µεταναστών δεύτερης γενιάς που 

ζουν στην Ελλάδα µε το γλωσσικό κώδικα βασιζόµενοι σε όρους διαµόρφωσης 

ταυτότητας.  Από τις αφηγήσεις των πληροφορητών µας, διαπίστωσα τη γλωσσική 

µετατόπιση  τους  προς την ελληνική και τη σταδιακή εγκατάλειψη των αλβανικών. Η 

γλωσσική επιλογή προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα χρήσης  των 

δύο γλωσσών, µε τη γλώσσα της πλειοψηφίας να υπερτερεί ως κύριος κώδικας 

επικοινωνίας σε επίσηµες και ανεπίσηµες περιστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η µητρική 

περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά εντός της αλβανικής οικογένειας και η καλλιέργεια 

αντίστοιχων γλωσσικών δεξιοτήτων, αν και αξιολογείται υψηλά, δε βρίσκει 

εφαρµογή από τη δεύτερη γενιά, ούτε ακολουθείται ως στρατηγική από τους 

Αλβανούς γονείς.  
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Το «γλωσσικό κύρος»  δεσπόζει στις νοηµατοδοτήσεις γονέων και παιδιών, καθώς η 

άριστη χρήση των ελληνικών διαµεσολαβεί τη συστηµατικότερη ενσωµάτωσή τους 

και αποτελεί προϋπόθεση για την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο της οικογένειας 

και ειδικότερα των παιδιών. Η γλωσσική επιλογή επηρεάζεται άµεσα από τους 

κοινωνικούς και επαγγελµατικούς στόχους της δεύτερης γενιάς που επιχειρεί να 

συµµετάσχει στο πολιτισµικό κεφάλαιο της κυρίαρχης κοινωνίας, σύµφωνα µε το 

οποίο, ο νοµιµοποιηµένος και αποδεκτός γλωσσικός κώδικας είναι αποκλειστικά η 

πλειοψηφική γλώσσα.  

Σε αυτή τη συνάρτηση, εκτός από το γεγονός ότι η χρήση των ελληνικών αποτελεί 

απαραίτητο εργασιακό προσόν από πρακτική άποψη, αποκτά ιδιαίτερη συµβολική 

αξία ως δείκτης ένταξης και ταύτισης των παιδιών των µεταναστών µε την ελληνική 

κοινωνία. Στο ίδιο πλαίσιο συντελείται µια παράλληλη αποταύτιση από την 

αλβανικότητα, καθώς η επιλογή της γλώσσας και οι γλωσσικές δεξιότητες στην 

ελληνική δεσπόζουν ως επιτελεστικές πρακτικές προς την κατεύθυνση µίας νέας  

µεταναστευτικής ταυτότητας. Ως προς την «υβριδική» αυτή ταυτότητα, από τις 

αφηγήσεις προκύπτει ότι οι νεαροί µετανάστες εντοπίζουν τον εαυτό τους µεταξύ δύο 

κόσµων, µεταξύ έσω και έξω-οµάδας, όπου η αλβανική γλώσσα εξιδανικεύεται σε 

θεωρητικό µόνο επίπεδο καθώς πρακτικά εγκαταλείπεται από τους υποψήφιους 

χρήστες της.  

Συνεπώς, σχεδιάζοντας τους όρους της κοινωνικής τους αναπαραγωγής και τις 

τροχιές της ζωής τους, τα τέκνα των µεταναστών δοµούν µια ανάλογη ταυτότητα, 

αποστασιοποιηµένη από την αλβανική τους καταγωγή και τα αντίστοιχα σύµβολα 

που την υπηρετούν, όπως ο γλωσσικός κώδικας ή η θρησκεία που αποτελεί 

αντικείµενο διερεύνησης του επόµενου κεφαλαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.  

 

1.Εισαγωγή 

 

Μετά την κατηγορία της γλώσσας, στο κεφάλαιο αυτό προτίθεµαι να παρουσιάσω και 

να αναλύσω διεξοδικά την κατηγορία του θρησκεύµατος ως επιλογή και έκφραση της 

δεύτερης γενιάς Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα. ∆εδοµένων των χαλαρών 

θρησκευτικών αντιλήψεων της πρώτης γενιάς, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο της 

ιδιότυπης αλβανικής θρησκευτικότητας, υποστηρίζω ότι τα παιδιά των µεταναστών 

προσεγγίζουν τη θρησκευτική πίστη περισσότερο µε όρους ένταξης και ενσωµάτωσης 

στην ελληνική κοινωνία, αλλά και περαιτέρω µε όρους δόµησης της ευρωπαϊκής τους 

ταυτότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ταύτιση µε το ορθόδοξο θρήσκευµα, που αποτελεί 

την κυρίαρχη θρησκευτική πίστη στην ελληνική κοινωνία, προβάλλεται από τα 

υποκείµενα ως ελεύθερη επιλογή, ενώ καταγράφεται η απουσία έκδηλης 

θρησκευτικής ετερότητας, που θα µπορούσε να  λειτουργεί συµβολικά ως στοιχείο 

διακριτής συλλογικής µεταναστευτικής ταυτότητας.  

Στην κατεύθυνση αυτή, θεωρώ ότι η αποστασιοποίηση από τα διακριτά πολιτισµικά 

σύµβολα µιας κοινής αλβανικής καταγωγής (όπως η µουσουλµανική θρησκεία), έχει 

δύο αλληλοσυµπληρούµενες ερµηνείες εντός του πλαισίου προσπάθειας ελέγχου της 

κοινωνικής τους αναπαραγωγής: Από τη µία, προβάλλεται η προτεραιότητα της 

ατοµικότητας και αντιστοίχως των ατοµικών προσπαθειών και δεξιοτήτων των 

υποκειµένων, που χαράσσουν πορείες ζωής εντός της κοινωνίας υποδοχής, 

υιοθετώντας και κατασκευάζοντας αντίστοιχα µια νέα ταυτότητα µε όρους 

οµοιότητας µε το περιβάλλον µετανάστευσης. Από την άλλη, εστιάζει στην απόρριψη 

ή απόκρυψη συµβόλων ετερότητας, όπως η θρησκεία, που θα µπορούσαν να 

λειτουργήσουν διαµεσολαβητικά σε µια έστω φαντασιακή κοινότητα - εφόσον οι 

Αλβανοί σε αντίθεση µε άλλες κοινότητες µεταναστών δε συστήνουν συµπαγείς και 

ορατές µεταναστευτικές οµάδες εντός του αστικού χώρου. Στην προσπάθειά τους 

αυτή, τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη γενιά µεταναστών από την Αλβανία, 
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προσαρµόζει το πολιτισµικό της κεφάλαιο, είτε επιφανειακά είτε ουσιαστικά, έχοντας 

ως σηµείο αναφοράς την κοινωνία υποδοχής.  

Με αφετηρία την παραπάνω ερευνητική υπόθεση, προσεγγίζω σύντοµα, από 

ιστορικής και κοινωνιολογικής άποψης, τη σχέση θρησκείας και αλβανικού 

εθνικισµού, προκειµένου να γίνει κατανοητή η προθυµία µε την οποία η πρώτη 

καταρχάς γενιά µεταναστών αποστασιοποιήθηκε από τη µουσουλµανική αλβανική 

ταυτότητα, ενστερνιζόµενη µε ευκολία την επικρατούσα ελληνορθόδοξη πίστη και 

θρησκευτικές πρακτικές. Εν συνεχεία, προβαίνω σε µία θεωρητική συζήτηση για το 

ρόλο της θρησκείας στη διαµόρφωση της ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας του 

µεταναστευτικού υποκειµένου. Με αφορµή το φαινόµενο της θρησκευτικής 

προσαρµογή των Αλβανών, αναλύω το ζήτηµα αλλαγής ταυτότητας του µετανάστη 

και της οικογένειάς του µε κριτήρια οµοιότητας και διαφοράς, αλλά και λειτουργίας 

ασύµµετρων σχέσεων εξουσίας ανάµεσα στον µετανάστη και την κοινωνία υποδοχής. 

Στα πλαίσια της θρησκευτικής αυτής «ρευστότητας», εξετάζω δύο συνήθεις 

στρατηγικές άµεσης ένταξης των πρώτων Αλβανών µεταναστών στην ελληνική 

κοινωνία: πρώτον, τη συµβολική «ελληνοποίηση» των νεοεισερχόµενων Αλβανών µε 

τροποποίηση ή αλλαγή του αλβανικού τους ονόµατος και αντικατάσταση του µε 

ελληνικό-χριστιανικό, ως έκφραση µιας επιφανειακής, τουλάχιστον, υιοθέτησης µίας 

«θρησκείας-πρόσοψης» (Κόκαλη, 2011: 211) και δεύτερον, την επίσηµη πρακτική 

βάπτισης της δεύτερης γενιάς µε αντίστοιχη επιλογή χριστιανικού ονόµατος και 

Έλληνα αναδόχου. Υποστηρίζω ότι οι τακτικές αυτές εντάσσονται σε µια προσπάθεια 

αποστασιοποίησης από την αρχική ταυτότητα, ή έστω από τα έντονα 

διαφοροποιητικά πολιτισµικά στοιχεία, στα πλαίσια της συστηµατικής επιδίωξης 

εναρµόνισης µε το πολιτισµικό κεφάλαιο της χώρας εγκατάστασης. Εξετάζω δηλαδή 

τους λόγους για τους οποίους οι Αλβανοί µετανάστες πρώτης γενιάς, στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία, εγκατέλειψαν πρόθυµα το «αλβανικό» παρελθόν τους στις 

συναλλαγές τους µε την ελληνική κοινωνία, ασπαζόµενοι τον χριστιανισµό, 

λαµβάνοντας δηµοφιλή ελληνικά ονόµατα οι ίδιοι και οδηγώντας αυτή τη «ρήξη» σε 

κορύφωση µε τις βαπτίσεις των παιδιών τους.  

                 Στο τελευταίο µέρος του κεφαλαίου, εστιάζω στους µετανάστες δεύτερης γενιάς, 

εξετάζοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι συγκεκριµένοι έφηβοι στη θρησκεία. 

Προσεγγίζω ζητήµατα ταυτότητας µε αφετηρία τα όνοµα και τη θρησκεία ως 

προσωπική επιλογή, η οποία αποκαλύπτει µια γενικότερη στροφή στο δρων 

υποκείµενο και την ατοµικότητα. Παράλληλα, αναλύω τις θρησκευτικές τους 
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επιλογές µε κριτήρια ένταξης, µετατροπής κεφαλαίου, εθνικού συν-ανήκειν και 

έµφυλων ρόλων.  

Θα ήθελα να σηµειώσω, από µεθοδολογικής άποψης, ότι για το συγκεκριµένο 

κεφάλαιο και προκειµένου να προσεγγίσω στην ολότητά του το ζήτηµα της 

θρησκευτικής πίστης µε διαστάσεις κεφαλαίου και ταυτότητας, αντλώ από τις 

σύντοµες συµπληρωµατικές συνεντεύξεις των Αλβανών γονέων.  

 

2.Θρησκεία και αλβανικός εθνικισμός: Μια ιδιότυπη σχέση. 

 

Μια σύντοµη εξέταση της σχέσης αλβανικού εθνικισµού και θρησκείας είναι 

ωφέλιµη, καθώς ερµηνεύει σε σηµαντικό βαθµό τη διαµόρφωση των θρησκευτικών 

στάσεων της πρώτης και δεύτερης γενιάς Αλβανών µεταναστών και συνδράµει στο 

να κατανοήσουµε τις επιλογές των υποκειµένων, ενταγµένες σε ένα ευρύτερο 

ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο. Λόγω της ιδιαιτερότητάς της, η 

παραπάνω σχέση έχει προσελκύσει έντονο ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον (Edresen, 2015; 

Elbasani, 2015; Pusceddu, 2015; De Rapper, 2017): Σε αντίθεση µε άλλα βαλκανικά 

ή ευρωπαϊκά εθνικιστικά κινήµατα, ο αλβανικός εθνικισµός δεν συµπεριλαµβάνει τη 

θρησκεία ανάµεσα στα κύρια χαρακτηριστικά της αλβανικής ταυτότητας. 

Τουναντίον, όπως επισηµαίνει ο Malcolm (2002:73), η σταθερή «αδιαφορία για τη 

θρησκεία» (indifference to religion) αποτέλεσε έναν από τους βασικούς «µύθους» 

πάνω στην οποία θεµελιώθηκε η αλβανική εθνική ταυτότητα, παράλληλα µε τα 

µυθικά σχήµατα της κοινής καταγωγής, της ιστορικής προτεραιότητας και των 

εθνικών αγώνων για επιβίωση (Νιτσιάκος, 2006; Malcolm, 2002). Ήδη, από τις 

απαρχές του αλβανικού εθνικισµού στα τέλη του 19
ου

 αιώνα, η θρησκεία θεωρήθηκε 

διασπαστικός παράγοντας για την εθνική ενότητα και για το λόγο αυτό το ιδεολογικό 

κίνηµα του «αλβανισµού» στόχευσε -και σε µεγάλο βαθµό κατάφερε- να εξοβελίσει 

τη θρησκεία από το επίσηµο κράτος.  

Στο σηµείο αυτό έγκειται και η ιδιοτυπία του αλβανικού εθνικισµού. Ο εθνικισµός ως 

η ενέργεια που κινητοποιούν οι συλλογικές φαντασιώσεις δύναµης, κυριαρχίας και 

λύτρωσης, ξεπερνάει τα καθαρώς πολιτικά πλαίσια, καθώς το δυναµικό αυτό του 

ενθουσιασµού, της κινητοποίησης, του φανατισµού αλλά και της βιαιότητας 

παραπέµπει στη θρησκευτικότητα (Λίποβατς, 2000:39). Στην περίπτωση όµως του 

αργοπορηµένου αλβανικού εθνικισµού, το εθνικό «ανήκειν» και εθνική ταυτότητα, 
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προέβαλαν εξαρχής ως απόλυτες αξίες που έθεσαν στο περιθώριο κάθε άλλου είδους 

ταυτότητα, όπως η θρησκευτική. Οι πρωτεργάτες των αλβανικών κινηµάτων 

εξοβέλισαν τη θρησκεία ως διαµεσολαβητή της ενότητας του έθνους, στηριζόµενοι  

στο τρίπτυχο «γλώσσα, αίµα, γη», δηλαδή στον κοινό κώδικα επικοινωνίας, την 

υποτιθέµενη φυλετική καθαρότητα που πηγάζει από το αρχαίο ιλλυρικό παρελθόν και 

τη συνεχή παρουσία στη γεωγραφική περιοχή (Καπλάνι, 2002:52). Σε αυτή την 

κατεύθυνση, η ίδια η καθηµερινότητα των Αλβανών, επιβεβαίωνε και επιβεβαιώνει 

σε µεγάλο βαθµό τη δευτερεύουσα σηµασία των θρησκευτικών προσανατολισµών, ή 

πιο εύστοχα µίας και µοναδικής κυρίαρχης θρησκείας, καθώς παρατηρούνται συχνά 

φαινόµενα µεικτών γάµων ή κοινών προσευχών χριστιανών και µουσουλµάνων 

(Kαπλάνι, 2002: 51; de Rapper, 2005). Ωστόσο, µια πλήρης υποτίµηση του ρόλου της 

θρησκείας στις ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες αλλά και στην ίδια τη 

σύνθεση της αλβανικής ταυτότητας, σύµφωνα µε τις επιταγές του αλβανικού 

«οικουµενισµού», θα ήταν σίγουρα υπεραπλούστευση. Η υπέρβαση των 

θρησκευτικών διαιρέσεων και τελικά ο παραγκωνισµός τους, δεν αποτέλεσε -ούτε 

αποτελεί- µια απλή και οµαλή διαδικασία (Καπλάνι, 2002), εντούτοις, η διαδικασία 

εκδηµοκρατισµού στην Αλβανία δεν έφερε στο προσκήνιο συγκρούσεις µεταξύ 

θρησκευτικών οµάδων, καθώς υπερίσχυσε η ενότητα της αλβανικής ταυτότητας ( 

Gjuraj, 2002: 113).  

Η συγκρότηση του έθνους κατά τον Λίποβατς, προϋποθέτει µια «ιερή» θρησκευτική 

συνιστώσα (Λίποβατς, 2001:42). Στην νεώτερη ιστορία της γείτονος χώρας, 

διαφαίνεται περισσότερο η προσπάθεια αντικατάστασης της θρησκείας από µια άλλη 

δύναµη ιδίου βεληνεκούς, τον «αλβανισµό». Ο τελευταίος, αναδύθηκε ως ένας 

«µεταβληθείς εκκοσµικευµένος µεσσιανισµός», µία κοσµική θρησκεία (Duijzings, 

2002: 61),  στο πολυδιαιρεµένο θρησκευτικό τοπίο που δυναµίτιζε την εθνική 

ενότητα.
4
 

Στην ίδια κατεύθυνση κατασκευής εθνικών µύθων και προσανατολισµών, θα 

µπορούσε να ιδωθεί το ίδιο το παράδειγµα του εθνικού ήρωα των Αλβανών, του 

Γεωργίου Καστριώτη Σκεντέρµπεη, ο οποίος ιστορικά άλλαξε αρκετές φορές πίστη, 

ενώ στην µυθική του διάσταση συµβολίζει την ενότητα, την αγάπη προς την πατρίδα 

                                                           
4
 Η ουσία και η ανάγκη στην οποία ανταποκρινόταν η εξάπλωση του αλβανισμού συμπυκνώνεται στην έκκληση 

ενός εκ των σημαντικότερων πνευματικών ανθρώπων της αλβανικής Αναγέννησης, του Pashko Vasa, ο οποίος μεταξύ άλλων 

σημειώνει χαρακτηριστικά:«Όλοι σαν αδέρφια σε μια μπέσα δεθείτε και μην κοιτάτε εκκλησίες και τζαμιά,  η θρησκεία του 

Αλβανού είναι ο Αλβανισμός!» (Duijzings, ο.π.)  
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και την πολεµική αρετή (Jera, 2015:155) χωρίς, ωστόσο, να ενσαρκώνει το 

θεµατοφύλακα της θρησκευτικής πίστης όπως συµβαίνει µε άλλους εθνικούς ήρωες 

των Βαλκανίων. Μάλιστα, η θρησκευτικότητα του Σκεντέρµπεη κατά τη διαδικασία 

κατασκευής του ως εθνικού ήρωα της Αλβανίας αποσιωπήθηκε, καθώς θεωρήθηκε 

προβληµατική για τους Αλβανούς εθνικιστές. Οι τελευταίοι, τον προσέγγισαν 

περισσότερο ως προστάτη της ∆ύσης και του δυτικού πολιτισµού από τις ασιατικές 

κατακτητικές διαθέσεις και για το λόγο αυτό, συνδετικό κρίκο της Αλβανίας µε το 

γεωγραφικό, ιστορικό και πολιτιστικό ιστό της Ευρώπης (Nixon, 2010). Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι στη σχετική χαρακτηριστική του µονογραφία για τον εθνικό ήρωα της 

Αλβανίας (1947), ο Fan Noli αναφέρει ότι ο Σκεντέρµπεη αποτέλεσε «ένα γνήσιο 

Αλβανό που άλλαζε πίστη ανάλογα µε την πολιτική συγκυρία» (Νιτσιάκος 2006, 

Καπλάνι, 2002) Συνεκδοχικά, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι οι Αλβανοί 

µετανάστες παρουσιάζουν µια αντίστοιχη προσαρµοστικότητα ως προς τις 

θρησκευτικές τους πεποιθήσεις σε συνάρτηση µε το κοινωνικό και πολιτικό 

περιβάλλον µετανάστευσης.    

Οµοίως, κατά τη διάρκεια της κοµµουνιστικής περιόδου, διαφαίνεται µε ακόµα 

µεγαλύτερη ένταση η εθνική προσπάθεια να καταστεί ο ίδιος ο «αλβανισµός» 

θρησκεία. Όπως αναφέρει ο Νιτσιάκος (2006), η επίσηµη επιβολή του αθεϊσµού το 

1967, συνέβαλε αφενός στην καλλιέργεια του ιδιότυπου αλβανικού εθνικισµού, που 

σφυρηλατήθηκε επί Χότζα, αφετέρου στον έλεγχο της διαιρετικής επίδρασης 

διαφορετικών θρησκειών και δογµάτων, καθότι οι Αλβανοί ασπάζονται το Ισλάµ, τον 

Ρωµαιοκαθολικισµό και την Ορθοδοξία. Αν συµπεριλάβει κανείς και τον 

Μπεχτασισµό, τότε συντίθεται ένα σκηνικό τετραπλής θρησκευτικής διαίρεσης 

(Μιχαήλ, 2014). Με την ίδια λογική, στην µετα-κοµµουνιστική Αλβανία, 

αποφεύχθηκε µια διαίρεση που θα πήγαζε από την παλινόρθωση των θρησκειών, 

καθώς προβλήθηκε η ιδέα του αλβανικού «οικουµενισµού» πέρα και πάνω από 

θρησκευτικές αντιλήψεις (Duijzings, 2002). 

Συνεκδοχικά, ο χαλαρός δεσµός των Αλβανών µε τη θρησκεία οφείλεται σε µεγάλο 

βαθµό στη σταθερή πεποίθηση ότι στις θρησκευτικές πεποιθήσεις ελλοχεύει ο 

κίνδυνος του εθνικού διαµελισµού (Νιτσιάκος, 2006). Ωστόσο, όπως υπογραµµίζει η 

Endresen (2012), η κατάρρευση του καθεστώτος το 1991, έθεσε επί τάπητος την 

ιδιάζουσα και ρευστή σχέση κράτους και θρησκείας, µια σχέση που προσδιορίστηκε 

από τη διεθνή πολιτική, τις τοπικές παραδόσεις, τα θρησκευτικά δόγµατα, τις 
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προσωπικές εµπειρίες των υποκειµένων, τους εθνικούς µύθους και την 

κοµµουνιστική προπαγάνδα.    

Στην Ελλάδα, η αντίστοιχη έρευνα, επιβεβαιώνει τη χαλαρή έως ανύπαρκτη 

θρησκευτικότητα των Αλβανών (Hadjiprokopiou, 2003; Ψηµµένος, 1995), η οποία 

όπως προκύπτει από τη σύντοµη ανάλυσή µας, αποτελεί απότοκο µιας συνισταµένης 

παραγόντων, ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, γεωγραφικών. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τσιτσελίκης (2004), οι Αλβανοί µετανάστες  

«αυτολογοκρίνονται» στο να δηλώσουν το θρήσκευµά τους, ιδιαίτερα αν είναι 

µουσουλµάνοι παρά το γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των Αλβανών 

µεταναστών που αναζήτησαν καλύτερη τύχη στη ∆ύση συνδέονται µε τη 

µουσουλµανική θρησκεία (Leka, 2013:217). Αντίθετα, όπως υπογραµµίζει ο Leka 

(2013), η πολιτισµική ένταξη αποτέλεσε τη βασική προτεραιότητα  στη ζωή των 

µεταναστών από την Αλβανία: Η πρώτη γενιά που µετανάστευσε στη ∆ύση 

επιδόθηκε σε µια εντατική προσπάθεια ένταξης στη νέα πραγµατικότητα, όπου η 

θρησκευτικότητα- πόσο µάλλον η διατήρηση µιας ορατής θρησκευτικής ετερότητας- 

διαδραµατίζει δευτερεύοντα ρόλο (Leka, 2013: 217-218). 

 

3.Μετανάστευση και θρησκευτική ταυτότητα. 

 

Η σχέση θρησκείας και µετανάστευσης στην εποχή µας έχει προσελκύσει αυξηµένο 

ακαδηµαϊκό, ερευνητικό αλλά και ευρύτερα κοινωνικό ενδιαφέρον. Την ώρα που 

καταγράφονται νέες και αυξηµένες µεταναστευτικές ροές από την Ανατολή προς τη 

∆ύση, ως αποτέλεσµα των συνεχόµενων πολεµικών συγκρούσεων και πολιτικών, 

κοινωνικών, οικονοµικών αναταραχών, ένα σηµαντικό τµήµα της δεύτερης και τρίτης 

γενιάς µεταναστών που έχει ήδη ενηλικιωθεί στις δυτικές κοινωνίες υποδοχής, 

βιώνοντας τον οικονοµικό και κοινωνικό αποκλεισµό και βαλλόµενο από την 

ανεργία, την οικονοµική κρίση και την έλλειψη ευκαιριών, εκφράζει την αντίδρασή 

του µέσα από τον θρησκευτικό φανατισµό. Όπως παρατηρεί η Παπαγεωργίου (2013), 

οι εντεινόµενες και ανεξέλεγκτες σε πολλές περιπτώσεις µεταναστευτικές κινήσεις 

θέτουν σοβαρά ζητήµατα αυτοπροσδιορισµού των µεταναστών, οι οποίοι, ως επί το 

πλείστον, επιδιώκουν να ενταχθούν στις κοινωνίες υποδοχής, διατηρώντας την 

ιδιαίτερή τους πολιτιστική ταυτότητα, τµήµα της οποίας είναι και η θρησκευτική, ενώ 

από την άλλη, θέτει κρίσιµα ζητήµατα στις κοινωνίες προορισµού των µεταναστών, 
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όπου η συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών πολιτισµικά κοινοτήτων µπορεί να 

οδηγήσει «σε µια εµπλουτιστική συµβίωση αλλά και σε µια απευκταία σύγκρουση» 

(Παπαγεωργίου, 2013).  

Σε αυτό το µεταβαλλόµενο πλαίσιο, η επαφή του µετανάστη µε τη θρησκεία της 

χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής, αποκτά νέα δυναµική και ανανεωµένο 

κοινωνιολογικό ενδιαφέρον.  Εξετάζοντας τη σχέση µετανάστευσης και θρησκείας, 

µπορούµε να υποθέσουµε δύο βασικούς άξονες που αποτυπώνουν ολοκληρωµένα τη 

σχέση αυτή. Στον ένα άξονα, τοποθετείται ο µετανάστης ως υποκείµενο που φέρει 

ταυτόχρονα τόσο την ατοµική όσο και άλλες συλλογικές ταυτότητες και οι οποίες 

διαµορφώνονται από πολιτισµικά φορτισµένες δυνάµεις, όπως η θρησκεία. Στον άλλο 

άξονα, τοποθετείται η θρησκευτικότητα του µετανάστη, η οποία ως έκφραση ατοµική 

και συλλογική, επαναπροσδιορίζεται µε βάση τις συνθήκες της χώρας υποδοχής 

(Παπαγεωργίου, 2013) αλλά και το µοτίβο εγκατάστασης (Κόκκαλη, 2011). Σε αυτή 

τη βάση, η δυναµική της θρησκευτικής ταυτότητας του µετανάστη µπορεί είτε να 

ισχυροποιηθεί, οπότε ο µετανάστης θέτει τη θρησκεία ως σύµβολο διακριτότητας από 

την έξω-οµάδα, είτε να απολεσθεί, όπως παρατηρείται στην περίπτωση των 

Αλβανών, οι οποίοι επιδεικνύουν αξιοπρόσεκτη προσαρµοστικότητα στην ταυτότητά 

τους, αποσύροντας από το προσκήνιο ότι τους διαφοροποιεί διακριτά από την 

κοινωνία υποδοχής. 

Σύµφωνα µε την έρευνα των Yang and Ebaugh (2001) σε οµάδες νεοεισερχόµενων 

µεταναστών στις ΗΠΑ, η θρησκεία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση 

της ταυτότητας των µεταναστών. Ωστόσο, εξετάζοντας τα µοτίβα ένταξης, 

υποστήριξαν ότι παρατηρείται διαφοροποίηση, όχι µόνο ως προς τις στρατηγικές 

ένταξης ατόµων ή οµάδων στο νέο περιβάλλον εγκατάστασης, αλλά και στη σηµασία 

µε την οποία περιβάλλουν τη θρησκευτικότητα. Σηµαντικό κριτήριο της έρευνας τους 

αποτελεί η ενδεχόµενη σύµπλευση των θρησκευτικών πεποιθήσεων των µεταναστών 

µε την κυρίαρχη θρησκεία στη χώρα υποδοχής ή η διαφοροποίησή τους, η οποία 

συνεπάγεται πολιτισµική διαφοροποίηση: αν δηλαδή οι µετανάστες αλλάζουν 

θρησκευτικό status όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν οι Yang and Ebaugh, και από 

θρησκευτική πλειοψηφία στη χώρα προέλευσης, µεταπηδούν σε status µειοψηφίας 

στη χώρα υποδοχής ή συντάσσονται άµεσα µε τον κύριο θρησκευτικό 

προσανατολισµό της πλειοψηφίας της χώρας υποδοχής.  
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Όπως αποτυπώνεται στην απογραφή του 2011
5
, στην Αλβανία υπερτερεί σηµαντικά 

το µουσουλµανικό θρήσκευµα σε σχέση µε άλλες θρησκευτικές κατευθύνσεις. 

Συνεπώς, οι Αλβανοί που συνδέονται µε το Ισλάµ και µεταναστεύουν στην Ελλάδα ή 

στην υπόλοιπη Ευρώπη, µεταβαίνουν, κατά τη θεωρία των Yang and Ebaugh, από µία 

πλειοψηφική θρησκευτική κοινότητα σε µία θρησκευτική µειοψηφία. Αντλώντας από 

δηµοσκοπήσεις της περιόδου 2007-2008
6
, πάνω από τους µισούς ερωτηθέντες 

Αλβανούς δήλωσαν αποστασιοποιηµένοι ή σχετικά αδιάφοροι σε σχέση µε τον 

θρησκευτικό τους προσανατολισµό  ακόµα και αν παραδοσιακά η οικογένειά τους 

ταυτιζόταν µε κάποια θρησκεία. Αν σε  αυτό το ποσοστό λάβουµε υπόψη µας τα 

αποτελέσµατα σχετικών ερευνών, σύµφωνα µε τα οποία  η πλειοψηφία των Ελλήνων 

δηλώνουν αντίθετοι µε την εγκατάσταση αλλοθρήσκων στη χώρα7
, γίνεται κατανοητή 

η άµεση και συνειδητή αποστασιοποίηση τόσο της πρώτης, όσο και της δεύτερης 

γενιάς από τις θρησκευτικές παραδόσεις της χώρας προέλευσης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση θρησκείας και µετανάστευσης στη 

διαδικασία κατασκευής ταυτότητας. Κατά τον Jenkins, όλες ο ταυτότητες είναι 

εξ’ορισµού κοινωνικές ταυτότητες, καθώς ο ορισµός του εαυτού και των άλλων, 

αποτελεί ζήτηµα νοήµατος που εµπεριέχει την αλληλόδραση, την αντίθεση, τη 

διαπραγµάτευση (Jenkins, 2004: 27). Στο ίδιο µήκος κύµατος, ο Jenkins απορρίπτει 

τη διάκριση µεταξύ κοινωνικού και πολιτισµικού, καθώς κάθε πολιτισµική ταυτότητα 

ενέχει κοινωνική διάσταση. Συνεκδοχικά, η θρησκευτική ταυτότητα αποτελεί 

κοινωνική ταυτότητα και ως τέτοια θα πρέπει να ερµηνεύεται, εφόσον θεµελιώνει και 

νοηµατοδοτεί σχέσεις οµοιότητας και διαφοράς, ζητήµατα ατοµικότητας και 

συλλογικότητας, αντιλήψεις του εαυτού και της δηµόσιας εικόνας. Βασική αφετηρία 

της διαχείρισης της θρησκευτικής ταυτότητας των υποκειµένων που εξετάζουµε, είναι 

ότι «η ταυτότητα δεν είναι µονοµερής» (Jenkins, 2004:48) και εποµένως την 

ταυτότητα, στην περίπτωσή µας τη θρησκευτική ταυτότητα, πρέπει να εκτιµούν τα 

άτοµα µε τα οποία οι µετανάστες συναναστρέφονται, δηλαδή η κοινωνία υποδοχής.  

Κατά τον Goffman (1969), στη συγκρότηση της ταυτότητας διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο «οι στρατηγικές διαχείρισης εντυπώσεων», οι οποίες όπως τονίζει 

                                                           
5
 http://open.data.al/en/lajme/lajm/id/670/Religious-affiliation-in-Albania-1923-2011  

6
 Lack of Importance of Religion by Gallup Polls, 2007-2008.  

7
 http://www.pewglobal.org/2016/07/11/negative-views-of-minorities-refugees-common-in-eu/ 
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«δραµατοποιούν  το σηµείο επαφής µεταξύ  της εικόνας του εαυτού και της δηµόσιας 

εικόνας» (Jenkins, 2004: 49). Η έννοια των στρατηγικών αυτών, προσδίδει µία 

θεατρικότητα στην ταυτότητα, θεατρικότητα στην οποία εµπίπτει η θρησκευτικότητα, 

καθώς τα υποκείµενα διαχειριζόµενα τις εντυπώσεις ως προς την κοινωνία 

εγκατάστασης, υιοθετούν σύµβολα, όπως το όνοµα και η πίστη, και συµµετέχουν σε 

συλλογικές τελετουργικές πτυχές της καθηµερινότητας, όπως οι θρησκευτικές 

τελετές. Επιπρόσθετα, σηµαντική υπόθεση κατά τον Goffman, είναι ότι τα άτοµα 

θέτουν συνειδητά στόχους και προσανατολίζονται προς τα συµφέροντά τους. 

Προσπαθούν δηλαδή, όχι µόνο να υιοθετήσουν µια ταυτότητα, αλλά να φαίνεται ότι 

ενσαρκώνουν µε επιτυχία την ταυτότητα αυτή. Υποστηρίζει δηλαδή ότι οι άνθρωποι 

εµµένουν στο να µεθοδεύουν µια πειστική εντύπωση, ότι τα πρότυπα που εκτελούν 

ως ρόλους, όντως πραγµατώνονται (Goffman, 1968:10). Η υπόθεση του Goffman 

συµπλέει µε το παράδειγµα των µεταναστών από την Αλβανία, οι οποίοι όχι µόνο 

αντικαθιστούν τα ονόµατά τους µε ελληνικά, αλλά προχωρούν στην πλειοψηφία τους 

σε βάπτιση των παιδιών τους και επιλέγουν επί τούτου Έλληνες αναδόχους, ως µία 

στρατηγική διαχείρισης εντυπώσεων, µία µεθόδευση πειστικής εντύπωσης ότι 

βιώνουν πραγµατικά το νέο τους ρόλο.   

Η διαλεκτική αυτή σχέση µεταξύ αυτοεικόνας και δηµόσιας εικόνας, καθορίζει τον 

µετανάστη ως Υποκείµενο-Εαυτό αλλά και τη σχέση του µε τους Άλλους. Με 

αφορµή την κοινωνιολογία της απόκλισης, ο Jenkins επιστρατεύει την έννοια των 

ταξινοµήσεων, καταλήγοντας ότι όταν ένα άτοµο ταξινοµείται επισήµως από ένα 

αντίστοιχο θεσµό, εσωτερικεύει την παραπάνω διαλεκτική σχέση. Ωστόσο, 

υποστηρίζει ότι µια αποδιδόµενη ταυτότητα επιδρά στο άτοµο αναλόγως µε το πόσο 

το υποκείµενο αυτό καθεαυτό, ενστερνίζεται την ταξινόµηση. Στην περίπτωση που 

ερευνούµε, τα υποκείµενα συχνά υιοθετούν τη λεγόµενη «θρησκεία-πρόσοψη», 

εποµένως, και τη συγκεκριµένη ταξινόµηση, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι υπάρχει 

ουσιαστική ψυχολογική δέσµευση µε τη θρησκεία. Κατά τον Jenkins, η ουσία αυτής 

της διαδικασίας, συµπυκνώνεται στο «τίνος ορισµός της κατάστασης έχει τη 

µεγαλύτερη βαρύτητα», κοινώς αποτελεί ζήτηµα δύναµης και στην προκειµένη 

περίπτωση, η δηµόσια, πραγµατική ή µη, αλλαγή θρησκεύµατος µπορεί να ιδωθεί µε 

όρους σχέσεων εξουσίας και πολιτισµικής βίας. Ούτως ή άλλως, οι ταυτότητες 

υπάρχουν και αποκτώνται, διεκδικούνται και αποδίδονται µέσα από σχέσεις δύναµης.  

Από τα σηµαντικότερα πλαίσια καθορισµού ταυτότητας, αποτελούν οι θεσµοί. 

Πρόκειται για παγιωµένα πρότυπα πρακτικής, διαθέτουν ισχύ και ερµηνεύονται ως 
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«το τι πρέπει να κάνει κανείς» (Jenkins, 2004:204), συνδέοντας το ατοµικό µε το 

συλλογικό και εµπεριέχοντας την έννοια του ελέγχου. Η θρησκεία και η θρησκευτική 

έκφραση αποτελούν θεσµικά παγιωµένη ταυτότητα. Προχωρώντας τη σκέψη µας και 

αντλώντας από τους Berger and Luckmann (1967) σχετικά µε τα «σύµπαντα 

συµβόλων», µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η θρησκεία αποτελεί µία θεσµική 

διαδικασία αναπαραγωγής αντίστοιχων «συµπάντων συµβόλων», δηλαδή ηθικών 

νοηµατοδοτήσεων, αντιλήψεων για τον κόσµο, πεποιθήσεων για τη θέση των 

ανθρώπων στον κόσµο. Το «συµβολικό σύµπαν» αποτελεί ένα ενοποιητικό πλαίσιο, 

το οποίο αποδέχεται και ενσωµατώνει την αντίστοιχη ποικιλοµορφία της 

καθηµερινότητας και των ετερόκλητων υποκειµένων, συµπεριλαµβανοµένων των 

µεταναστών, που µετέχοντας στο σύµπαν αυτό, συµµετέχουν στην κοινωνία µέσω 

µιας θεσµοθετηµένης διαδικασίας (Berger and Luckmann, 1967:111; Jenkins, 

2004:206-7). Αν λάβουµε υπόψη ότι στην Ελλάδα, η ιδιότητα του πολίτη για αιώνες 

υπήρξε ιστορικά άρρηκτη µε τη θρησκευτική πίστη, γίνεται αντιληπτό ότι η 

υιοθέτηση µιας καινούριας θρησκευτικής ταυτότητας λειτουργεί εµµέσως ως 

πολιτική διεκδίκηση, θεµελιώνοντας άρρητα το δικαίωµα για αίτηµα του «ανήκειν» 

που διοχετεύεται µέσα από την εθνική συναισθηµατική δεξαµενή της πίστης 

(Θεοδωρίδης, 2001:74).  

Με αφορµή το κλασικό έργο του Goffman, Stigma, (1968), θα µπορούσαµε στο πεδίο 

των εννοιολογικών αποσαφηνίσεών σε σχέση µε την θρησκευτική ταυτότητα να 

προσθέσουµε την παράµετρο της «σπιλωµένης ταυτότητας». Η «σπιλωµένη 

ταυτότητα» περιλαµβάνει µια σειρά περιπτώσεων στίγµατος, όπως αυτή των 

εθνοτικών µειονοτήτων. Επιπλέον, θέτει το ζήτηµα της απαίτησης των Άλλων ως 

προς την τροποποίηση της ταυτότητας, καθώς συµµετέχουν ουσιαστικά στη 

συγκρότηση ταυτότητας του υποκειµένου. Στις αφηγήσεις µεταναστών πρώτης 

γενιάς, αρκετά συχνά, επαναλαµβάνεται το µοτίβο του Έλληνα-εργοδότη και όχι του 

ίδιου του Αλβανού εργαζόµενου, ο οποίος σε πρώτη φάση τροποποιεί αυθαίρετα το 

όνοµα του µετανάστη και εν συνεχεία, αναλαµβάνει πρωτοβουλία βάπτισης, στην 

οποία ο µετανάστης συναινεί πολλές φορές οικειοθελώς και άλλες υπό το βάρος των 

σχέσεων εξουσίας. Σε κάθε περίπτωση, είτε ενεργά είτε παθητικά, το υποκείµενο 

επιχειρεί να αποτρέψει το ενδεχόµενο µιας αποκλίνουσας ταξινόµησης.  

∆ιερευνώντας τη θρησκευτική ταυτότητα των Αλβανών µεταναστών, αξίζει να 

αναφερθούµε στο ζήτηµα της διαµόρφωσης των συλλογικών ταυτοτήτων και της 

χάραξης ορίων µε κριτήριο τη θρησκεία. Μεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας σχετικά µε 
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την ένταξη των µεταναστών στις δυτικές κοινωνίες, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 

οµολογία της µουσουλµανικής πίστης αποτελεί βασική παράµετρο στη συγκρότηση 

της ταυτότητας του «Άλλου» ( Allievi 2005, Grillo, 2010, Modood, 2009). Κατά την 

El Tayeb (2011), η προβληµατική που δηµιουργεί η παρουσία και κατ’ επέκταση η 

«Ετερότητα του Ισλάµ στην Ευρώπη», οδηγεί στην προσέγγιση των µουσουλµάνων 

ως µια φυλετικοποιηµένη κατηγορία, έναν «ορατό Άλλο» σε αντιδιαστολή µε τον 

«λευκό Ευρωπαίο» που συµπυκνώνει τη συλλογική ταυτότητα  του «Εµείς». H 

οµολογία του Ισλάµ, αντιπαρατίθεται προς την κατασκευή µιας ευρωπαϊκής 

διάστασης του Εαυτού, ακολουθώντας τη λογική των πολιτικών ταυτότητας, όπου η 

ενότητα σφυρηλατείται µέσα από την αντιδιαστολή του «ποιοι δεν είµαστε». Σε αυτή 

τη συνάφεια, η K.J. Ajrouch (2006), τονίζει τη σηµασία της  σχέσης της φυλής µε τη 

θρησκεία ως προς το στόχο της ενσωµάτωσης. Αντλώντας από την εθνογραφική της 

µελέτη σε κοινότητες Λιβανέζων και Σοµαλών µεταναστών στον Καναδά και στις 

ΗΠΑ αντίστοιχα, διαπίστωσε ότι η διαπραγµάτευση της θρησκευτικής  ταυτότητας 

των µεταναστών µε την κοινωνία υποδοχής, διαπλέκεται µε την έννοια της φυλής και 

των διακριτών χαρακτηριστικών αυτής, καταλήγοντας ότι οι λευκοί µουσουλµάνοι 

µετανάστες βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση συγκριτικά µε άλλους. Οι 

διαπιστώσεις αυτές έχουν σηµασία, καθώς παρουσιάζουν αναλογίες µε την οµάδα 

που εξετάζουµε: Οι Αλβανοί µετανάστες, χαλαρά συνδεδεµένοι µε το Ισλάµ στην 

πλειοψηφία τους, δε φέρουν ορατά διακριτικά χαρακτηριστικά µετανάστη µέσα στην 

ελληνική κοινωνία σε σύγκριση µε άλλες µεταναστευτικές οµάδες όπως π.χ. οι 

µετανάστες αραβικής ή αφρικανικής προέλευσης. Αυτό το στοιχείο συνηγορεί υπέρ 

της προσπάθειάς τους να καταστήσουν τον εαυτό τους «αόρατο» εντός του αστικού 

χώρου εγκατάστασης. Επί τη βάσει αυτή, αφενός αντιδιαστέλλουν τους εαυτούς τους 

µε άλλους πληθυσµούς µεταναστών, αφετέρου εντατικοποιούν την προσπάθεια 

σύγκλισης µε µια ευρύτερη ευρωπαϊκή συλλογική ταυτότητα, αφήνοντας πίσω 

σύµβολα  διαφοροποίησης όπως η θρησκεία.  

Αξίζει να σηµειωθεί η διαπίστωση µερίδας κοινωνικών επιστηµόνων ότι στα πλαίσια 

των πολιτικών ένταξης, η έννοια της Χριστιανοσύνης προσεγγίζεται εκ νέου ως 

συγκεκριµένο διακριτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής συλλογικής ταυτότητας, που µαζί 

µε άλλα χαρακτηριστικά συνθέτει το «Εµείς» (Joppke, 2013, Modood, 2012). Σε 

συνάρτηση µε τη διαπίστωση αυτή, µπορούµε ίσως να ερµηνεύσουµε τη δεκτικότητα 

των κατά τα άλλα αδιάφορων θρησκευτικά Αλβανών να προσχωρήσουν στη 

χριστιανική πίστη, προκειµένου να προσεταιριστούν ευκολότερα την ταυτότητα αυτή.   
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συµβολή της Astrid Mattes (2017) ως προς τη σχέση 

θρησκείας και χάραξης συµβολικών ορίων, η οποία βασίστηκε σε εθνογραφική 

µελέτη µουσουλµάνων µεταναστών στη Γερµανία και την Αυστρία. Με τον όρο 

συµβολικά όρια, νοούνται «οι εννοιολογικές διακρίσεις στις οποίες προβαίνουν τα 

κοινωνικά υποκείµενα προκειµένου να ταξινοµήσουν τους ανθρώπους σε οµάδες µε 

κριτήρια οµοιότητας και ιδιοτήτων µέλους µίας οµάδας» (Lamont and Molnar, 2002). 

Η κατασκευή των συµβολικών ορίων προϋποθέτει αντίστοιχα συµβολικές πρακτικές. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η θρησκεία αποτελεί συµβολικό όριο για τον µετανάστη µε 

αντίστοιχες προεκτάσεις στην ατοµική και κοινωνική του ταυτότητα, όριο που 

καθίσταται δηµόσιο µέσω των συµβολικών πράξεων που το υποκείµενο επιτελεί, 

µέσω δηλαδή µιας σειράς επιτελεστικών πρακτικών. Ωστόσο, τα συµβολικά όρια 

συχνά µετατοπίζονται, όταν οι όροι συµµετοχής ή µη συµµετοχής σε µια οµάδα 

επαναπροσδιορίζονται. Η µετατόπιση και διάβαση των ορίων αυτών από τα 

υποκείµενα καθίσταται επιτρεπτή στα πλαίσια της σύνθετης διαπραγµάτευσης της 

ταυτότητας του µετανάστη που προσπαθεί να ενσωµατωθεί στη χώρα υποδοχής και 

να προσδιορίσει τους όρους της κοινωνικής του αναπαραγωγής.  

Η Mattes καταλήγει ότι η διαδικασία χάραξης ορίων έχει ως αποτέλεσµα τη 

νοµιµοποίηση της οµολογίας της χριστιανικής πίστης ως δείκτη ταύτισης µε την 

Ευρώπη, σε αντίθεση µε το Ισλάµ που αποτελεί σύµβολο ετερότητας (Mattes 

2017:101). Η θρησκεία, επί τη βάσει αυτή, λειτουργεί ως συµβολικό όριο, ως 

κριτήριο ταξινόµησης για τους µεταναστευτικούς πληθυσµούς: η χριστιανική πίστη 

αποτελεί τη µόνη θρησκευτική ταυτότητα των «πραγµατικών» ευρωπαϊκών 

πληθυσµών, διαπίστωση που συνηγορεί υπέρ του επιχειρήµατος της El Tayeb σχετικά 

µε τη «διαδικασία φυλετικοποίησης» των µουσουλµάνων µεταναστών. 

Τέλος, στη θεωρητική συζήτησή µας γύρω από τη θρησκευτική ταυτότητα των 

Αλβανών µεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς, είναι χρήσιµο να συµπεριλάβουµε 

την παράµετρο της ιδιαίτερης οργάνωσης της αλβανικής µετανάστευσης (Κόκκαλη, 

2012:25-28). Η ανάγκη συγκρότησης εθνοτικών κοινοτήτων στους τόπους 

εγκατάστασης των Αλβανών είναι σχεδόν ανύπαρκτη, καθώς τα υποκείµενα 

υπερθεµατίζουν σχεδόν αποκλειστικά τη σηµασία της οικογένειας και των 

συγγενικών δικτύων, τόσο στην απόφαση µετανάστευσης όσο και στη διαδικασία 

έλευσης και εγκατάστασης. Το παραπάνω έχει σηµασία, διότι αποδεικνύει ότι η 

αλβανική µετανάστευση δεν κινείται πάνω στον άξονα δηµιουργίας ενεργών και 

συµπαγών κοινοτήτων εντός του αστικού ιστού, όπως συµβαίνει µε άλλους 
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µεταναστευτικούς πληθυσµούς, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, οι οποίοι έχουν 

την τάση να καταλαµβάνουν και να διαµορφώνουν τους δικούς τους χώρους στο 

αστικό τοπίο. Επιπλέον, αυτή η απουσία συγκέντρωσης οµοεθνών, των οποίων ένα 

χαρακτηριστικό συνεκτικότητας είναι η κοινή θρησκευτική πίστη και οι κοινές 

θρησκευτικές πρακτικές, συνηγορεί αφενός υπέρ της υπόθεσης της θρησκευτικής 

χαλαρότητας, αφετέρου υπογραµµίζει τη σηµασία που αποδίδει ο µετανάστης στην 

ατοµικότητα, ως σηµείο αναφοράς οργάνωσης της ζωής του και των στρατηγικών 

επιβίωσής και κοινωνικής αναπαραγωγής του.  

 

4.Στρατηγικές ένταξης της πρώτης γενιάς: όνομα, πίστη, εναλλαγή 

ταυτότητας 

 

Ήδη από την πρώτη στιγµή της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, στις αρχές της 

δεκαετίας του ενενήντα, οι περισσότεροι Αλβανοί µετανάστες άλλαξαν όνοµα είτε 

«ελληνοποιώντας» τα δικά τους, είτε επιλέγοντας καινούρια ελληνικά ονόµατα µε τα 

οποία ήταν εξοικειωµένοι από τις επαφές τους µε την ορθόδοξη κοινότητα της 

Αλβανίας (Μιχαήλ, 2011). Σηµειωτέον ότι κατά τη σοσιαλιστική περίοδο της 

Αλβανίας, το επίσηµο κράτος αποθάρρυνε συστηµατικά την επιλογή ονοµάτων µε 

θρησκευτικούς συνειρµούς, προτρέποντας τους γονείς να επιλέγουν «αυθεντικά 

αλβανικά» ονόµατα για τα παιδιά τους, ή ακόµα να εφευρίσκουν καινούρια ονόµατα 

«σοσιαλιστικού περιεχοµένου» (Κρέτση 2003:112), καλλιεργώντας ειδικότερα στα 

αστικά κέντρα µία κουλτούρα απόρριψης κάθε θρησκευτικής παράδοσης (Pajo, 

2008:182). Η παραπάνω κατάσταση αντιστράφηκε µε την κατάρρευση του 

καθεστώτος και τα αλλεπάλληλα µεταναστευτικά κύµατα προς την Ελλάδα, καθώς η 

αντικατάσταση των «γνήσιων» αλβανικών ονοµάτων µε ονόµατα που υπονοούσαν 

ελληνορθόδοξη καταγωγή κατέστη δηµοφιλής πρακτική για τους µετανάστες. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των µεταναστών από την Αλβανία κατά τα πρότυπα της 

θεωρίας των Yang and Ebaugh, επεδίωξε τη σύµπλευση και όχι τη διαφοροποίηση µε 

το κυρίαρχο αξιακό σύστηµα της ελληνικής κοινωνίας, συστατικό στοιχείο του 

οποίου αποτελεί η ορθόδοξη παράδοση. Η Έλλη, οικιακή βοηθός, 39, πληροφορήτρια 

µας από την πρώτη γενιά µεταναστών, είχε ήδη επιλέξει το όνοµά της πριν την άφιξή 

της στην Ελλάδα, ακολουθώντας το παράδειγµα εκατοντάδων συµπατριωτών της: 
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Στην Αλβανία µε φωνάζουν Έλκα, αυτό είναι το πραγµατικό όνοµα µου, που µου 

έδωσαν οι δικοί µου. Όταν ο ∆ηµήτρης ήρθε να µε πάρει για να µείνουµε πια 

µόνιµα στην Αθήνα του είπα: «Θα µε λένε Έλλη εµένα». Αυτιόν, (τον άντρα µου) 

τον λένε Άλµπερτ αλλά εδώ τον λένε όλοι ∆ηµήτρη. Όλοι που φεύγανε, αλλάζανε. 

Εγώ ήθελα Έλλη γιατί είναι εύκολο όνοµα, το έχουν οι Έλληνες και είναι ωραίο, 

µοιάζει µε το δικό µου. 

  

Η εθνική αντίληψη του ελληνικού κράτους ως µιας οµογενούς ορθόδοξης και 

συνεχούς οντότητας, υπαγόρευσε σε µεγάλο βαθµό τις πολιτικές µετανάστευσης στη 

χώρα µας. Αντιστοίχως, οι νόµοι περί υπηκοότητας υπηρέτησαν όχι µόνο τα πολιτικά 

συµφέροντα του κράτους αλλά και την παραπάνω αντίληψη (Pratsinakis, 2008). Από 

την αρχή των µεταναστευτικών κινήσεων, διαφάνηκε µια σαφής διάκριση τόσο στους 

νόµους όσο και στο δηµόσιο λόγο µεταξύ των επαναπατρισθέντων Βορειοηπειρωτών 

οµογενών και των αλλογενών Αλβανών µεταναστών. Συµβαδίζοντας µε αυτή την 

πραγµατικότητα, πολλοί από τους Αλβανούς που εγκαθίσταντο στην Ελλάδα, 

προκειµένου να τύχουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης τόσο από τις αρχές όσο και από 

την κοινωνία, επιχείρησαν να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ως Βορειοηπειρώτες, 

υιοθετώντας τα αντίστοιχα σύµβολα της µειονότητας, όπως το όνοµα ή τη θρησκεία, 

στο βαθµό που το επέτρεπαν οι συγκυρίες. Ακόµα και αν αυτό δεν αποτελούσε τον 

απώτερο ή συνειδητό στόχο τους, η συντριπτική πλειοψηφία επεδίωκε να τονίσει µε 

κάθε τρόπο την εξοικείωση της και τους ισχυρούς δεσµούς µε την ελληνορθόδοξη 

παράδοση. Ο Πέτρος, 45, εργολάβος οικοδοµών, ο οποίος τόνιζε σε κάθε ευκαιρία 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι είναι Βορειοηπειρώτης, αποτυπώνει την 

κατάσταση: 

 

Εγώ ήρθα εδώ µε χαρτιά µε τον αδερφό µου. ∆εν είχαµε προβλήµατα όπως οι 

παράνοµοι. Είµαστε Έλληνες και στην Αλβανία είχαµε περάσει δύσκολα. Όταν 

ήρθα εδώ όµως συνάντησα ανθρώπους που ήξερα, Αλβανούς από κοντινά χωριά 

και είχαν αλλάξει το όνοµά τους και λέγανε είναι χριστιανοί Βορειοηπειρώτες.  

 

Οι τακτικές αυτές που µεταχειρίστηκαν οι αφιχθέντες µετανάστες, αποτελούν  

στρατηγικές επιβίωσης σε µία κοινωνία απροετοίµαστη να υποδεχτεί µε θεσµικούς, 

κοινωνικούς και πολιτισµικούς όρους τα µεγάλα µεταναστευτικά κύµατα από τα 

Βαλκάνια. Οι µετανάστες της πρώτης γενιάς επιδόθηκαν στην πλειοψηφία τους στο 
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«θόλωµα» των ορίων µεταξύ ελληνικής και αλβανικής ταυτότητας, αποκρύπτοντας 

τα στοιχεία εκείνα που καθίσταντο προβληµατικά στην κοινωνία υποδοχής: Η 

ισλαµική θρησκεία αποτέλεσε ίσως το πλέον προβληµατικό από τα στοιχεία αυτά, 

καθώς στην ελληνική κοινωνία η oρθόδοξη πίστη αποτελεί ισχυρή αξία και η 

Εκκλησία σηµαντικό διαµορφωτή της κοινής γνώµης. Επιπλέον, η ελληνορθόδοξη 

εθνική ταυτότητα θεµελιώθηκε πάνω στην αντίθεσή της µε τους Οθωµανούς, οι 

οποίοι ταυτίζονται µε το Ισλάµ. Ως εκ τούτου, το Ισλάµ, σε µεγάλο βαθµό, κατέχει τη 

θέση του «Άλλου ως εχθρού» στο συλλογικό ασυνείδητο της ελληνικής κοινωνίας 

(Pratsinakis, 2008). Συχνά, οι µετανάστες στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν το 

αρνητικό πρόσηµο της µουσουλµανικής πίστης, υπογράµµιζαν το κοινό παρελθόν και 

την πολιτισµική συνύπαρξη των δύο λαών που διαταράχθηκε από την οθωµανική 

κατάκτηση και το βίαιο εξισλαµισµό των Αλβανών. Παροµοίως, η επιβολή του 

αθεϊσµού από το κράτος του Χότζα παρουσιάζεται µε τον ίδιο τρόπο στις αφηγήσεις 

τους. Χαρακτηριστική είναι η άποψη της Συλβάνας, 47, οικιακής βοηθού: 

 

«Επειδή ήµασταν επί πενήντα χρόνια (εννοεί σοσιαλιστική περίοδο 

Αλβανίας)εµείς φταίµε; Και µείναµε πίσω… ∆εν είµαστε και οι µόνοι. ∆εν 

κατάλαβα… Ήρθε η Τουρκία πιο πριν και µας κράτησε 500 χρόνια και άφησε τον 

µουσουλµανισµό µέσα, γιατί η Αλβανία µε τα ονόµατα που έχουνε … ο Γιάννης ( 

Έλληνας σύζυγος) έχει έρθει στην πόλη µου, λέγεται Απολλώνια  και µετά έγινε 

Φιέρι. Και η οµάδα της πόλης µου Απολλώνια λέγεται. Έχουµε ελληνικά ονόµατα 

εµείς, από  την ιστορίαµας…» 

   

Πέρα από τους πρακτικούς σκοπούς που εξυπηρετούσε, η αλλαγή ονόµατος 

υπαγορεύτηκε σε µεγάλο βαθµό από το κλίµα ξενοφοβίας, που τροφοδοτούσε η 

καλλιέργεια του στερεοτύπου του Αλβανού εγκληµατία (Κρέτση, 2003; Καρύδης, 

2004; Λαζαρίδης 1996, κ.α.). Στη σφαίρα των συλλογικών αναπαραστάσεων της 

ελληνικής κοινωνίας, η µετανάστευση από τα Βαλκάνια δεν άργησε να ταυτιστεί µε 

µία κλιµακούµενη απειλή της πολιτισµικής οµοιογένειας και της εθνικής κυριαρχίας   

(Triandafyllou-Veikou, 2002), µε αποτέλεσµα ο µετανάστης να φέρει µια de facto 

στιγµατισµένη ταυτότητα, την οποία προσπαθούσε συστηµατικά να αποκρύψει. Οι 

µετανάστες στην πλειοψηφία τους επιχείρησαν να αποτρέψουν µια αποκλίνουσα 

ταξινόµηση, αποτινάσσοντας την ήδη «σπιλωµένη ταυτότητα» του Αλβανού.  

Επιπλέον, η απόκρυψη της αλβανικής ταυτότητας και η προσποίηση και ιδιοποίηση 
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της ταυτότητας του Βορειοηπειρώτη, στόχευε στην αποτελεσµατικότερη ένταξη τους, 

καθώς οι οµογενείς της Αλβανίας τύγχαναν ευνοϊκότερης µεταχείρισης από άποψη 

γραφειοκρατίας και έκδοσης απαιτούµενων εγγράφων στις συνδιαλλαγές µε το 

κράτος, ενώ αντιµετωπίζονταν µε λιγότερη καχυποψία στις κοινωνικές τους 

συνδιαλλαγές µε τους γηγενείς. Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική αυτή αποτέλεσε 

µία µορφή αποστασιοποίησης, απόκρυψης και αλλαγής της αλβανικής ταυτότητας 

στο βαθµό του εφικτού (Pajo, 2008: 181).  

Αφενός η δυσκολία, αλλά κυρίως η άρνηση χρήσης των αλβανικών ονοµάτων από 

τους εργοδότες, αφετέρου η επιθυµία των ίδιων των µεταναστών για γρήγορη ένταξη, 

οδήγησε τους περισσότερους στην άµεση υιοθέτηση ελληνικών ονοµάτων. Σε 

κάποιες περιπτώσεις µάλιστα, οι µετανάστες αναφέρουν ότι οι ίδιοι οι εργοδότες τους 

τροποποίησαν ή τους έδωσαν καινούρια ονόµατα. Όπως εύστοχα επισηµαίνει ο 

Ψηµµένος, ο εργοδότης συχνά λειτουργεί πατερναλιστικά παρεµβαίνοντας και 

συνδιαµορφώνοντας την ατοµική και κοινωνική ταυτότητα του µετανάστη 

(2011:180-181). Η Συλβάνα,  καταθέτει τη δική της εµπειρία:  

 

«Τα αφεντικά µου, στα σπίτια που δουλεύω, µε φωνάζουν Στεφανία. Είναι 

µεγάλοι άνθρωποι οι περισσότεροι και µορφωµένοι και τους ξενίζει το Συλβάνα. 

Το Στεφανία… εντάξει είναι πιο ελληνικό. Μου είπαν από την αρχή εµείς θα σε 

λέµε Στεφανία και στη συνέχεια βαπτίστηκα κιόλας µε δύο ονόµατα που µου 

έδωσε η νονά µου, Στεφανία-Ελένη».  

 

Τα ονόµατα αποτελούν ένα ισχυρό πεδίο διαπραγµάτευσης στις εργασιακές σχέσεις 

των Αλβανών µεταναστών, καθώς η αποδοχή από των πλευρά των Ελλήνων συχνά 

έχει ως αφετηρία και συναρτάται από την ελληνοποίηση των ονοµάτων τους (Μάνος, 

Παπαδοπούλου, Μακρυγιάννη, 2017:53). Ωστόσο, οι δυναµικές που αναπτύσσονται 

στις σχέσεις και τα δίκτυα που δοµούν οι Αλβανοί µε τις τοπικές κοινωνίες, 

αποτυπώνουν συνήθως άνισες σχέσεις εξουσίας. Είναι χαρακτηριστικό, όπως τονίζει 

η Vulnettari, (2012:147) ότι η πρώτη γενιά µεταναστών χρησιµοποιεί τη λέξη 

“pronari” για τον εργοδότη, που σηµαίνει στην κυριολεξία ιδιοκτήτης στα αλβανικά. 

Υπό αυτή την έννοια, όπως προειπώθηκε, ο εργοδότης αποκτά αυξηµένη εξουσία 

πάνω στον εργαζόµενο µετανάστη, συµµετέχοντας στη διαδικασία διαπραγµάτευσης 

της νέας του ταυτότητας και διαδραµατίζοντας ενεργό ρόλο στην ονοµατοδοσία του 

την οποία όχι σπάνια, επιβάλλει.   
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Από την άλλη, ο εργασιακός χώρος αποτελεί για τους µετανάστες πεδίο ευκαιριών 

ένταξης στην κοινωνία υποδοχής αλλά παράλληλα πεδίο επαναδιαπραγµάτευσης και 

προσαρµογής της ταυτότητάς τους (Valenta, 2008). Σε αυτή τη δυναµική, 

παρατηρείται αυξηµένη δεκτικότητα των µεταναστών ως προς τις απαιτήσεις των 

εργοδοτών, προκειµένου να εδραιωθεί ένα κλίµα οικειότητας. Ο συνεχής 

συγχρωτισµός των Αλβανών µεταναστών µε τα µικροαστικά τµήµατα της ελληνικής 

κοινωνίας στην οίκηση, το σχολείο των παιδιών και γενικότερα την καθηµερινότητα, 

θεµελίωσε την παραπάνω αίσθηση οικειότητας που διαµεσολαβήθηκε εν µέρει από 

την αλλαγή ονόµατος του µετανάστη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Παπαταξιάρχης (2008), ο «πολιτισµικά Άλλος» κερδίζει την προσέγγιση του εντόπιου 

καθώς αποδεικνύει ότι όχι απλά µπορεί να γίνει «Όµοιος», αλλά το επιδιώκει και το 

επιθυµεί (2008: 311).  

Η αλλαγή ονόµατος των Αλβανών πρώτης γενιάς, εξυπηρετεί µεν την ενσωµάτωσή 

τους στην ελληνική κοινωνία και τη σφυρηλάτηση της οικειότητας που 

προαναφέρθηκε, ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις περιορίζεται στην επαφή τους µε 

την κοινωνία υποδοχής. Εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, συχνά, τα 

πραγµατικά ονόµατα επανέρχονται (Pajo, 2008: 182) επαληθεύοντας τη θεωρία περί 

«θρησκείας-πρόσοψης». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανθρωπολογική µελέτη 

της Γ. Κρέτση (2003), στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας, σε δύο χωριά του 

Αλβανικού νότου, όπου η µετανάστευση αποτέλεσε την κύρια βιοποριστική 

στρατηγική: στις διηγήσεις των κατοίκων που αφορούν τη ζωή των µεταναστών προς 

την Ελλάδα, το αλβανικό όνοµα ενός προσώπου εναλλάσσεται µε ευκολία µε το 

ελληνικό όνοµα που απέκτησε το ίδιο άτοµο µετά το µεταναστευτικό επεισόδιο. Αυτή 

η εναλλαγή ταυτότητας κατά την Κρέτση, αποτελεί κοινή καθηµερινή πρακτική για 

τις περισσότερες µετανάστριες και µετανάστες στην Ελλάδα (Κρέτση, 2003:112). Οι 

συνεντεύξεις επιβεβαιώνουν την παραπάνω διαπίστωση. Η Συλβάνα, η οποία 

προχώρησε σε βάπτιση σε µεγάλη ηλικία, εναλλάσσει το όνοµά της µεταξύ 

οικογενειακού και εργασιακού περιβάλλοντος :  

 

«Οι δικοί µου (στην Αλβανία) µε φωνάζουν όλοι µε το όνοµά µου, Συλβάνα. ∆εν 

καταλαβαίνουν αυτοί από ονόµατα και τέτοια. Και οι συγγενείς εδώ και τα παιδιά 

µου Συλβάνα µε φωνάζουν και ο Γιάννης (Έλληνας σύζυγος) Συλβάνα. Αυτό του 

αρέσει περισσότερο. Στεφανία µε λένε µόνο στα σπίτια που πάω». 
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Οµοίως η Έλλη, καταθέτει την εµπειρία της ως προς την ονοµαστική της 

προσφώνηση από τους οικείους της και τους εργοδότες της.  

 

 «Εγώ µόνη άλλαξα το όνοµα µου σε Έλλη. Σε ένα σπίτι όµως που πάω πολλά 

χρόνια µου άλλαξαν λίγο το όνοµα και µε φωνάζουν Νέλλη. ∆ε µου αρέσει αλλά 

δε µε πειράζει κιόλας. Η κυρία εκεί µε είπε από την αρχή Νέλλη, δεν είπα τίποτα 

όµως γιατί είναι η πιο καλή απ’ όλα τα σπίτια που πάω. Μετά το συνηθίσανε όλοι 

και εγώ µαζί. Όταν πάω εκεί µε λένε έτσι. Στα άλλα σπίτια Έλλη. Στο δικό µου 

σπίτι ο άντρας µου µε λέει µε το όνοµά µου, Έλκα  και οι δικοί µου στην Αλβανία 

και όλοι η οικογένεια, όταν έρχονται εδώ  µε φωνάζουν µε το αλβανικό µου 

όνοµα».  

 

Όπως είδαµε, οι πρακτικές της αποστασιοποίησης των µεταναστών από την αλβανική 

τους ταυτότητα ποικίλουν σε βαθµό και ριζοσπαστικότητα: από την αποφυγή χρήσης 

της αλβανικής γλώσσας σε δηµόσιους χώρους και την αλλαγή ονόµατος, έως τον 

προσηλυτισµό τους στην ορθοδοξία µε βάπτιση των παιδιών τους και σπανιότερα των 

ιδίων. Ωστόσο, αναφορικά µε το τελευταίο, ο Pajo (2008) αµφισβητεί αυτή καθεαυτή 

την αλλαγή θρησκεύµατος σαν διαδικασία, καθώς υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία των 

Αλβανών δεν συνδέεται ψυχικά µε τη θρησκεία.  

Κατά τον Παπαταξιάρχη, η θρησκεία έχει περισσότερο κοινωνικοποιητικό χαρακτήρα 

καθώς αν και σχεδόν το 70% των Αλβανίδων µεταναστριών  που ασχολούνται µε την 

έµµισθη οικιακή εργασία δηλώνουν χριστιανές ορθόδοξες, οι περισσότερες 

πηγαίνουν σε ναούς µόνο στις µεγάλες θρησκευτικές γιορτές, γάµους και βαπτίσεις 

(Παπαταξιάρχης, 2008: 106) Σε αυτό το πλαίσιο, η Έλλη επιβεβαιώνει αυτή τη 

χαλαρή σχέση: 

 

«Εµείς δεν ξέραµε πολλά από θρησκεία λόγω Χότζα. Οι γονείς µου δεν πίστευαν 

κάπου ούτε κι εµείς. ∆ε µας ένοιαζαν αυτά. Ούτε τώρα µε νοιάζουν. Όταν µε 

ρωτάνε, λέω πιστεύω όπως όλοι. Πάω στην εκκλησία τα Χριστούγεννα και το 

Πάσχα».  

 

Η περίπτωση της Έλλης, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα υιοθέτησης  

«θρησκείας-πρόσοψης» καθώς από τα λεγόµενά της προκύπτει ότι δεν έχει αποδεχτεί 

την θρησκευτική ταξινόµηση ουσιαστικά, αλλά µόνο ονοµαστικά. Η σύµπλευσή της 
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µε τη χριστιανική πίστη αποτελεί κυρίως, τη δηµόσια οµολογία µιας νέας ταυτότητας, 

συµβατής µε το κυρίαρχο πολιτισµικό κεφάλαιο που διαµεσολαβεί τη διαδικασία 

ένταξής της, αλλά δεν παύει να είναι επιβεβληµένη ως αποτέλεσµα σχέσεων 

εξουσίας.    

Εντούτοις, για κάποιους µετανάστες, η σχέση µε τη θρησκεία βιώνεται µε 

πραγµατικούς όρους. Η Συλβάνα, σε αντίθεση µε την Έλλη, έχοντας αποδεχτεί στην 

ουσία της τη νέα ταξινόµηση, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα εσωτερίκευσης 

της διαλεκτικής σχέσης αυτοεικόνας και δηµόσιας εικόνας όπως τίθεται από τον 

Jenkins. Σύµφωνα µε τα λεγόµενά της, η αλλαγή ονόµατος και ο προσηλυτισµός της 

στο χριστιανισµό, ενδυνάµωσε το αίσθηµα αποδοχής από την ελληνική κοινωνία. Η 

ίδια περιγράφει την πρώτη γνωριµία της µε την ορθόδοξη πίστη. 

 

 «Ούτε εγώ, ούτε οι γονείς µου ήταν της θρησκείας. Απλά µου άρεσε, την πρώτη 

µέρα πήγα στην Εκκλησία και µε κοιτάγανε όλοι εκεί στο χωριό. Στην Εύβοια. 

Ποια είναι αυτή και τί θέλει εδώ… Εµένα µου άρεσε και δεν είχα ξαναπάει ποτέ 

σε εκκλησία, αλλά µου άρεσε! ∆εν έβλεπα τον εαυτό µου να περισσεύει µέσα σε 

µια Εκκλησία. Έγινα ένα µε τον κόσµο στην Εκκλησία, σιγά- σιγά.» 

  

 Εµπλεκόµενοι µε την ελληνική καθηµερινότητα, οι πρώτοι µετανάστες απέρριψαν 

σύµβολα διαφορετικότητας, όπως όνοµα και θρήσκευµα, αντικαθιστώντας τα µε τα 

αντίστοιχα σύµβολα οµοιότητας. Το παραπάνω αποδεικνύεται έµπρακτα µε τη 

βάπτιση της δεύτερης γενιάς στη συντριπτική της πλειοψηφία. Θα µπορούσαµε να 

ισχυριστούµε ότι η ίδια η τελετουργία της βάπτισης αποτελεί µια συµβολική, 

επιτελεστική πρακτική, που «δραµατοποιεί» το σηµείο επαφής µεταξύ της εικόνας 

του εαυτού και της δηµόσιας εικόνας, ένα κατεξοχήν στοιχείο θεατρικότητας µε την 

έννοια της διαχείρισης των εντυπώσεων που τίθεται από τον Goffman. Επί τη βάσει 

αυτή, αξίζει να εξετάσουµε το όνοµα ως φορέα µιας έννοιας, είτε αυτή είναι 

«συµβολικό κεφάλαιο είτε αναπόσπαστο µέρος µιας πραγµατικής ή φαντασιακής 

σχέσης» (Κρέτση, 2003: 117), το οποίο όµως, υποδηλώνει την επιθυµία των γονέων 

«να εγκολπωθεί το παιδί µία συγκεκριµένη ταυτότητα», να του αποδοθούν 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Συνεκδοχικά, το όνοµα σηµατοδοτεί την επιθυµητή 

σχέση του µέλους που το φέρει µε την κοινωνία, και είτε πηγάζει από τη θρησκευτική 

παράδοση, την πολιτική πραγµατικότητα ή την οικογενειακή ιστορία, πληροφορεί για 

την καταγωγή του ατόµου και τη συλλογική του ταυτότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
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πρώτη γενιά επεδίωξε συστηµατικά τη βάπτιση  της δεύτερης γενιάς, ακόµα και στην 

περίπτωση που το παιδί έφερε ήδη αλβανικό όνοµα. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρακτική 

των βαπτίσεων, αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, στρατηγική διαχείρισης 

εντυπώσεων, µία µεθόδευση πειστικής εντύπωσης κατά τον Goffman, ότι τα 

υποκείµενα όντως ενσαρκώνουν τη νέα τους ταυτότητα.  Ο Παναγιώτης, (18), 

αναφέρει:   

 

«Οι γονείς µου θέλανε να µε βαπτίσουνε  από τις αρχές, όταν είχαν πρωτοέρθει. 

Εγώ  γεννήθηκα εδώ, στον Πειραιά. Ήµουν πέντε χρονών όταν βαπτίστηκα. 

Πίστευαν ότι έτσι θα είµαι πιο ευπρόσδεκτος από τους άλλους. Έχω βέβαια και 

αλβανικό όνοµα, µε λένε και Κλαούντιο.» 

  

Στις δυτικές κοινωνίες, το όνοµα παρουσιάζει στοιχεία αναντικατάστατου 

χαρακτήρα, καθώς είναι στενά συνδεδεµένο µε την κρατική οργάνωση και την 

παγίωση αµετάβλητων ταυτοτήτων, προσδεµένων στο άρµα του κράτους (Kρέτση, 

2003:120-121). Αντίθετα, σε κοινωνίες όπου το κράτος δεν εισχωρεί σε όλα τα 

επίπεδα στη ζωή των πολιτών -όπως απέτυχε το σοσιαλιστικό κράτος του Χότζα να 

διαβρώσει την ισχυρή οικογενειακή οργάνωση των Αλβανών και τελικά να 

εναγκαλίσει ουσιαστικά τους πολίτες (Vickers and Pettifer, 1997) - παρατηρούνται 

φαινόµενα µετασχηµατισµού του ονόµατος, ανάλογα µε τα βιώµατα, τις ιστορικές και 

πολιτικές συγκυρίες και την πορεία ζωής του υποκειµένου (Hastings, 1971: 130-131). 

Η κατοχή δύο ονοµάτων, τόσο από την πρώτη (όσο και από τη δεύτερη γενιά σε 

κάποιες περιπτώσεις), υπονοεί ότι για τους Αλβανούς µετανάστες το όνοµα δεν 

αξιολογείται ως κυρίαρχο και αναντικατάστατο στοιχείο της ταυτότητάς τους, πολλώ 

δε µάλλον υπηρετεί πρακτικούς σκοπούς.   

 Στην ελληνική κοινωνία, αντίθετα, το όνοµα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 

προσωπικής ταυτότητας, συνδέοντας τη µονάδα µε το σύνολο και υποδηλώνοντας,, 

σε πολύ µεγάλο βαθµό τη χριστιανική οµολογία αυτού που το φέρει. Σε επίπεδο 

συµβολισµών δηλαδή, το όνοµα αποτελεί δοµικό στοιχείο της κοινής πολιτισµικής 

ταυτότητας, δηλώνοντας τη συµµετοχή του υποκειµένου στην ελληνική εθνο-

πολιτισµική κοινότητα. Επί τη βάσει αυτή, οι περισσότεροι Αλβανοί βαπτίζουν τα 

παιδιά τους προκειµένου να διευκολύνουν τη διαδικασία ένταξης τους στην ελληνική 

κοινωνία σε επίπεδο θεσµών και συµβόλων: επιλέγουν Έλληνες αναδόχους 

προκειµένου να παγιώσουν τις σχέσεις µε τους ντόπιους και να διευρύνουν τα δίκτυα 
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υποστήριξής τους. Μέσω της ανθρωπωνυµικής αυτής συµπεριφοράς και των 

τελετουργικών που τη συνοδεύουν (όπως η βάπτιση κυρίως της δεύτερης γενιάς), 

διεκδικούν τη συµµετοχή τους στο εθνικό, θρησκευτικό, πολιτισµικό συν-ανήκειν και 

διαπραγµατεύονται εκ νέου την ενσωµάτωσή τους στον κρατικό µηχανισµό. Για τους 

µετανάστες από την Αλβανία, η θρησκεία και το όνοµα αποτελούν το «ενοποιητικό 

συµβολικό σύµπαν», τη θεσµική διαδικασία που διαµεσολαβεί την ισότιµη ένταξη 

των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Η δήλωση της Χριστίνας, 38, υπεύθυνης 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Έλληνα συζύγου της, συµπυκνώνει τα παραπάνω:  

 

«Με λένε Χριστίνα, υπάρχει πιο χριστιανικό όνοµα από το δικό µου; Πιστεύω και 

προσεύχοµαι, είµαι παντρεµένη µε Έλληνα, µιλάω καλά. Τα παιδιά µου έχουν και 

τα δύο ελληνικά ονόµατα, πάνε σχολείο. ∆ε διαφέρω πουθενά από τους 

υπόλοιπους».    

 

5. Η θρησκευτική ταυτότητα της δεύτερης γενιάς Αλβανών 

μεταναστών.  

Όπως είδαµε, η πρώτη γενιά µεταναστών συνηθίζει την άµεση, ανεπίσηµη συνήθως 

αλλαγή ονόµατος και λιγότερο συχνά τη βάπτιση. Κάτι τέτοιο δε συµβαίνει µε τη 

δεύτερη γενιά: οι πληροφορήτριες και πληροφορητές µας είναι σχεδόν στο σύνολό 

τους βαπτισµένοι, σε µικρή ηλικία. Οι Αλβανοί γονείς αποφασίζουν να δώσουν 

ελληνικά ονόµατα στα παιδιά τους από τη στιγµή της γέννησή τους, επιλέγοντας 

ονόµατα ακραιφνώς ελληνικά η κοινά µε την αλβανική. Η Συλβάνα, παραχώρησε την 

αρµοδιότητα επιλογής ονόµατος στον πρώην σύζυγό της και την οικογένειά του, 

καθώς η Βορειοηπειρώτισσα µητέρα του θα επέλεγε το κατάλληλο όνοµα:  

 

« Το όνοµα της ∆έσποινας (µεγάλη κόρη), το διάλεξε η πεθερά µου, το όνοµα της 

µητέρας της… Είναι Βορειοηπειρώτισσα η πεθερά µου. Αυτή τη λένε Κατερίνα, 

την πεθερά µου. Η µητέρα της, ∆έσποινα. Με ρώτησε, µου λέει, «σ’ αρέσει να 

βάλουµε το όνοµα της µητέρας της µάνας µου»; «∆εν έχω πρόβληµα», λέω, 

«Εντάξει, ωραίο όνοµα και ταιριάζει και µε το επίθετο». Μου άρεσε η θρησκεία, 

µου άρεσε και δεν είχα αντίρρηση. Με την Ειρήνη, λέει ο Βασίλης «Ειρήνη µου 

αρέσει, εσένα σ’ αρέσει;». «Κάνε ό,τι θέλεις!» του λέω… «∆εν έχω πρόβληµα. 

Μια χαρά!».  
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Η Άντζελα,  δεν κρύβει την απογοήτευσή της που δεν πήρε απευθείας  χριστιανικό 

όνοµα. Αν και το όνοµά της απαντάται συχνά σε Ελληνίδες συµµαθήτριές της, τα 

λεγόµενά της αποτυπώνουν την απογοήτευσή της, καθώς η ίδια θεωρεί ότι δεν 

αποδεικνύει πλήρως την υιοθέτηση της νέας της ταυτότητας:  

 

«Έχω βαπτιστεί λίγο πιο µετά… ∆εν προλάβαµε… ∆εν µπορούσαµε να αλλάξουµε 

τα χαρτιά στη ληξιαρχική πράξη κι έτσι έµεινε δυστυχώς το Άντζελα στα επίσηµα 

έγγραφα».  

Η Έρµιλέντι (16), από τους λίγους του δείγµατος µας που δεν έχουν βαπτιστεί, έχει 

τροποποιήσει το όνοµά της από µόνη της. Οι καθηγητές και οι συµµαθητές της την 

αποκαλούν Έρµη:   

 

«∆εν έχω βαπτιστεί αλλά όλοι µε φωνάζουν Έρµη που µοιάζει µε αρχαίο, 

έτσι;» 

  

∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα παιδιά φέρουν δύο ονόµατα, το κύριο ελληνικό 

που χρησιµοποιούν στις περισσότερες συναναστροφές στη χώρα υποδοχής και το 

αλβανικό που έχει περισσότερο οικογενειακή χρηστικότητα, εφόσον το 

επιστρατεύουν για την επικοινωνία µε οµοεθνείς τους στα ταξίδια επιστροφής και 

στις επαφές τους µε µέλη της οικογένειας που ζούνε στην Αλβανία. Ενδεικτική είναι 

η περίπτωση του Παναγιώτη, ο οποίος στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιµοποιεί 

το αλβανικό του όνοµα.  

 

« Στο facebook γράφω το αλβανικό µου όνοµα, Claudio. Έτυχε να το βάλω έτσι 

για δοκιµή στην αρχή, έχω και φίλους πολλούς από Αλβανία στο facebook …∆εν 

ήθελα να ξέρουν όλοι ποιος είµαι όταν άνοιξα το λογαριασµό και έµεινε». 

 

Η περίπτωση του Παναγιώτη είναι χαρακτηριστική της συχνής εναλλαγής 

ταυτοτήτων του µετανάστη σε σχέση µε την έσω και έξω οµάδα, ακόµα και αυτών 

της δεύτερης γενιάς. Ωστόσο, κάποιοι µετανάστες έχουν τελείως διαφορετικά 

κριτήρια για την ονοµατοδοσία των παιδιών τους. Η Έλλη, που είναι πιο 

αποστασιοποιηµένη θρησκευτικά σε σχέση µε τους υπόλοιπους πληροφορητές µας, 

αναφέρεται στη σηµασία του «ευρωπαϊκού ακούσµατος» ενός ονόµατος: 
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 «Έβγαλα την κόρη µου Λετίσια, γιατί µου άρεσε, ακούγεται ευρωπαϊκό και το 

πήρα από ένα πολύ όµορφο µοντέλο που ήταν στη µόδα όταν γεννήθηκε». 

    

Αν και πολλά µέλη της οικογένειά της στην Αλβανία έχουν µουσουλµανικά ονόµατα, 

η Έλλη επέλεξε «ευρωπαϊκά ονόµατα» για τα παιδιά της, δηλώνοντας έτσι τη 

σηµασία που αποδίδει στον ευρωπαϊκό πλέον προσανατολισµό της οικογένειά της 

στην Ελλάδα.    

Η διαδικασία βάπτισης της δεύτερης γενιάς περιλαµβάνει την «κουµπαριά», σχεδόν 

πάντα µε Έλληνα. Η σχέση µε τους «Έλληνες αναδόχους» κατέχει περίοπτη θέση στη 

ζωή των νεαρών Αλβανών, καθώς συχνά λειτουργούν ως καθοδηγητές και 

υποστηρικτές στα σχέδια ζωής τους. Ο «Έλληνας νονός» περιβάλλεται µε ιδιαίτερο 

σεβασµό από τους µετανάστες και κατέχει κοµβικό ρόλο στα δίκτυα υποστήριξης που 

δοµεί η αλβανική οικογένεια. Συχνά, είναι ή έχει υπάρξει εργοδότης των γονέων των 

νεαρών.  

Η «κουµπαριά» αποτελεί επισφράγιση των δεσµών οικειότητας και αποδοχής των 

µεταναστών από τους γηγενείς. Σε επίπεδο συµβολισµών αποδεικνύει έµπρακτα τη 

µετατόπιση των ορίων του µετανάστη και την αποδοχή του από τον εντόπιο. Όταν η 

«κουµπαριά» πραγµατοποιείται παράλληλα µε µια ενεργή εργασιακή σχέση, 

συµβολίζει το πέρασµα από την υπάλληλη σχέση µετανάστη-εργοδότη στη σχέση 

φιλίας και αναγνώρισης: ο µετανάστης µε το εργασιακό του ήθος καταρρίπτει τα 

στερεότυπα, γίνεται απαραίτητος στο εργασιακό περιβάλλον, µεταπηδά από το 

περιθωριακό status σε µία σχέση πατέρα–γιου, εγκαθιδρύοντας µια έστω πλασµατική 

σχέση, που έχει ως βάση την απέκδυση της αλβανικής ταυτότητας (Χαντζαρούλα, 

2016:98-99). Ο ίδιος, µε τη σειρά του, διαβαίνει τα όρια του µετανάστη, 

αποποιούµενος τα σύµβολα της προέλευσής του και διεκδικώντας καινούρια: 

γλώσσα, θρησκεία, όνοµα. Σε αυτή τη βάση, «αποδεικνύει» έµπρακτα την επιδίωξή 

του να  εξοµοιωθεί µε του εντόπιους µέσω της βάπτισης των παιδιών.  

Από την πλευρά του, ο ανάδοχος, αναλαµβάνει ρόλο υποστηρικτή της οικογένειας 

και προστάτη των παιδιών. Ο νονός αποτελεί για τις οικογένειες των µεταναστών 

σύµβολο αποδοχής και δίαυλο επικοινωνίας µε την κοινωνία υποδοχής. Συχνά, 

κατευθύνει την εκπαίδευση των παιδιών, παρέχοντας τόσο υλικούς πόρους, όσο και 

πληροφορίες προκειµένου να καταστρώσουν τα σχέδια ζωής τους. Ο Λάµπρος, 17,  
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υπογραµµίζει τη σηµασία της σχέσης µε την Ελληνίδα νονά του για τα µελλοντικά 

του σχέδια: 

 

«Η νονά µου είναι Ελληνίδα. Την ξέρουν οι δικοί µου από παλιά και πάντα µας 

υποστήριζε. Έχει λογιστικό γραφείο και γι’αυτό θέλω να σπουδάσω κι εγώ 

οικονοµικά. Την έχω για παράδειγµα και θα µε βοηθήσει µόλις τελειώσω …το 

έχουµε συζητήσει!» 

 

Παροµοίως η Άντζελα, αναφέρεται στην πνευµατική υποστήριξη της νονάς της: 

 

«Στο σπίτι έχω πάρα πολλά βιβλία… Οι γονείς µου δεν ασχολούνται καθόλου µε 

το διάβασµα µου και τα µαθήµατα. Τα βιβλία µου τα δίνει η νονά µου, είναι 

µεγάλη σε ηλικία αλλά είναι πολύ µορφωµένη και µε βοηθάει σε όλα». 

 

Εκ πρώτης όψεως, για τους Αλβανούς µετανάστες δεύτερης γενιάς, η θρησκεία δεν 

διαφαίνεται να διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή και την οργάνωση της 

καθηµερινότητάς τους. Ωστόσο, δεδοµένου ότι στην ελληνική κοινωνία η Ορθοδοξία 

αποτελεί βασικό κριτήριο χάραξης ορίων µεταξύ του «Εµείς» και οι «Άλλοι», η 

θρησκευτικότητα των εφήβων αυτών υπηρετεί περισσότερο κοινωνικοποιητικούς 

σκοπούς, διαµεσολαβώντας τη συµµετοχή τους στην πολιτιστική συλλογική 

ταυτότητα της κυρίαρχης κοινωνίας. Η βάπτιση, ως οµολογία της χριστιανικής 

πίστης, λειτουργεί ως απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης, ως έµπρακτη απόδειξη της 

αποδοχής των ηµέτερων εθνικών συµβόλων. Σε αυτή τη βάση, η πλειοψηφία των 

πληροφορητών µας είχε βαπτιστεί και λάβει ελληνοχριστιανικό όνοµα σε µικρή 

ηλικία. Όπως σηµειώνει η Vathi (2010), η θρησκευτική ετερότητα αποτελεί λόγο 

κοινωνικού αποκλεισµού στην ελληνική κοινωνία και γίνεται αντιληπτή ως το 

ισχυρότερο εµπόδιο ένταξης από τους µετανάστες και τα παιδιά τους. Στην ίδια 

κατεύθυνση, έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταγράφουν την τάση των παιδιών 

αυτών να στρέφονται σε µεγάλο ποσοστό προς τη θρησκεία της χώρας υποδοχής, 

προκειµένου να διευκολύνουν την ενσωµάτωσή τους (Levitt and Jaworsky, 2007). 

Ωστόσο, πρόσφατα παρατηρείται µια ερευνητική εστίαση στην εξάπλωση του 

µουσουλµανικού φονταµενταλισµού µεταξύ µεταναστών δεύτερης γενιάς στις δυτικές 

κοινωνίες εξαιτίας των αυξανόµενων περιστατικών θρησκευτικής 
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ριζοσπαστικοποίησης (Kashyap and Lewis, 2013) και εξτρεµιστικών συµπεριφορών 

(Bizina and Gray, 2012). 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εφήβων στην έρευνά µας δηλώνουν χριστιανοί 

ορθόδοξοι. Ένα ποσοστό καταθέτει έναν αφηρηµένο σκεπτικισµό για τη θρησκεία 

γενικότερα, ωστόσο, και αυτοί ταυτίζονται µε την κυρίαρχη πίστη. Σε κάθε 

περίπτωση, από τα λεγόµενά τους προκύπτει µεγαλύτερη δέσµευση µε τις αξίες και 

το τελετουργικό της χριστιανικής πίστης σε σχέση µε τους γονείς τους. Ενώ δηλαδή η 

πρώτη γενιά ενέδωσε στον προσηλυτισµό της από αναγκαιότητα, η δεύτερη γενιά 

φαίνεται να προσεγγίζει τη θρησκευτικότητα µε όρους συνειδητής επιλογής και 

συµµετοχής στο συγκεκριµένο «σύµπαν συµβόλων». Χαρακτηριστικά είναι τα 

λεγόµενα της Άντζελας:  

«Τους γονείς µου δεν τους νοιάζει η θρησκεία αλλά εµένα µε πειράζει που δεν 

έχουµε πιο µεγάλη σχέση. Με πειράζει πάρα πολύ και τους κράζω γι’ αυτό». 

  

Αν και οι γονείς της είναι µουσουλµάνοι, η ίδια βαπτίστηκε σε µικρή ηλικία µε 

πρωτοβουλία των ιδίων. Θεωρεί όµως τον εαυτό της συνειδητοποιηµένο θρησκευτικά 

και αξιολογεί σηµαντικά την ελεύθερη επιλογή θρησκευτικής κατεύθυνσης. 

 

«Το ξέρω φαίνεται λίγο περίεργο που οι γονείς µου είναι µουσουλµάνοι και εγώ 

χριστιανή. Εγώ πραγµατικά λυπάµαι που πιστεύουν σε κάτι άλλο, δεν έχω θέµα 

τους το λέω και έτσι. Βασικά περισσότερο άθεοι είναι… ναι… πιστεύω ότι είναι 

άθεοι. Εγώ πιστεύω συνειδητά στο χριστιανισµό. Ο µουσουλµανισµός µε ενοχλεί. 

Το έχουµε συζητήσει και τους ρωτάω «Γιατί πιστεύετε εκεί;» «Γιατί πιστεύανε οι 

γονείς µας» µου απαντάνε. «Εσύ στο σχολείο δε γνώρισες καµία θρησκεία;», της 

κάνω (της µητέρας)… «Εµείς κάνουµε όλες τις θρησκείες  και µπορεί όταν 

µεγαλώσω  και πάω 18 να πιστεύω στο Βούδα». Αυτό της είπα… «Εσείς δεν 

µπορούσατε να το κάνετε αυτό»; Tη ρώτησα µια µέρα. «Στο σχολείο µας δε µας 

διδάσκανε έτσι», µου απάντησε. «Εµείς ήµασταν ό,τι πιστεύει ο παππούς και η 

γιαγιά».  

 

Στην ίδια κατεύθυνση, η Ελένη (15) εκδηλώνει την επιθυµία της για 

συστηµατικότερη συµµετοχή της οικογένειάς της σε εκδηλώσεις  λατρείας  : 
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«Πάµε Εκκλησία µόνο στις γιορτές… ∆εν µπορούµε συνέχεια γιατί ο µπαµπάς και 

η µαµά δουλεύουν αρκετές φορές και Κυριακή. Εγώ θα ήθελα να πηγαίνουµε πιο 

συχνά στην Εκκλησία αν µπορούσαµε, την αδερφή µου (µικρότερη) δεν την 

νοιάζει και τόσο…» 

Κατά την Collins-Mayo (2012), µία από τις σύγχρονες τάσεις στη µελέτη της 

θρησκευτικότητας στις δυτικές κοινωνίες και ειδικότερα όσον αφορά στη  

θρησκευτικότητα των εφήβων, είναι η στροφή στην ατοµικότητα-υποκειµενικότητα 

(individualism and subjectivity) που απορρέει από τη γενικότερη µεταµοντέρνα 

αντίληψη ότι κάποιος µπορεί να επιλέξει «ποιος θα είναι και πώς θα ζήσει» (Savage 

& Warde, 1993). Σε αυτό το πλαίσιο, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις µεταπηδούν από 

ένα απρόσωπο καθεστώς άκριτης ή επιβεβληµένης υπακοής σε µία κατάσταση 

κριτικής προσέγγισης, συνειδητής επιλογής και τελικά προσωπικής 

συναισθηµατικής δέσµευσης. Έρευνες στις ΗΠΑ, Αυστραλία και Μ. Βρετανία σε 

οµάδες εφήβων, επιβεβαιώνουν τη διάχυτη αντίληψη σχετικά µε τη σηµασία 

συνειδητής επιλογής θρησκεύµατος, αντίληψη που τοποθετεί το άτοµο στο κέντρο 

ως ενεργό θρησκευτικό υποκείµενο  (βλέπε σχετικές έρευνες Mason et al, 2007; 

Smith & Denton, 2005; Smith et al, 2003 κ.ο.κ.). Από τις συζητήσεις µε τους 

έφηβους πληροφορητές µας -αν και όλοι δηλώνουν είτε ουσιαστικά είτε ονοµαστικά 

ορθόδοξοι- επιβεβαιώνεται η στροφή στην ατοµικότητα σε σχέση µε τις πεποιθήσεις 

και τις επιλογές. Ο Λάµπρος αποφαίνεται τόσο σε σχέση µε αυτό όσο και 

γενικότερα µε την έννοια της ατοµικής ελευθερίας: 

 

«∆εν έχω κανένα πρόβληµα µε τις επιλογές του καθενός θρησκευτικές, 

σεξουαλικές κτλ. Επειδή έχω ζήσει το ρατσισµό και δεν µου αρέσει να κάνω ό,τι 

µου έκαναν εµένα, πιστεύω ότι πρέπει να επιλέγουµε οι ίδιοι τί πιστεύουµε, τί 

δεχόµαστε… Σηµασία έχει το άτοµο αν είναι καλός άνθρωπος, καλός στη δουλειά 

του… όχι τί λένε οι άλλοι, τί ταµπέλα βάζουν.»  

 

Σε κάθε περίπτωση, η σχέση των εφήβων αλβανικής καταγωγής µε τη θρησκεία 

ακολουθεί κυρίως το µοτίβο της σχέσης των γηγενών εφήβων µε την Εκκλησία. 

Όπως επισηµαίνει η Vathi, η θρησκευτικότητα της δεύτερης γενιάς Αλβανών 

προσδιορίζεται από τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα υποδοχής σε σχέση µε τη 

θρησκεία, τη σηµασία µε την οποία περιβάλλεται η θρησκεία, τις πολιτικές 
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ταυτότητας, τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης σε µίκρο και µέσο-επίπεδο (Vathi, 

2011). H προσαρµογή της αλβανικής οικογένειας στο θρησκευτικό πρότυπο της 

ελληνικής κοινωνίας, αποτελεί προσαρµογή στο πολιτισµικό κεφάλαιο της χώρας 

υποδοχής και συνεκδοχικά, µετασχηµατισµό του πολιτισµικού κεφαλαίου που φέρει η 

οικογένεια πριν τη µετανάστευση σε σχέση µε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Η 

συζήτηση που µας µετέφερε η Άντζελα µε τη µητέρα της σχετικά µε τη θρησκευτικές 

επιλογές της καθεµιάς, συµπυκνώνει την επιδίωξη σύγκλισης της δεύτερης γενιάς µε 

το πολιτισµικό κεφάλαιο της χώρας υποδοχής αλλά και τη συναίνεση της πρώτης 

γενιάς στην ενδεχόµενη µετατόπιση ταυτότητας: 

  

«Εγώ µαµά», της κάνω, «είµαι χριστιανή και δεν πιστεύω αυτά που πιστεύεις 

εσύ». «Πιστεύω ό,τι πιστεύουν όλοι οι άλλοι εδώ». «Εντάξει» µου είπε… 

τίποτ’άλλο».    

 

Αν και αίτηµα της νεωτερικότητας υπήρξε ο περιορισµός των θρησκευτικών 

πεποιθήσεων στη σφαίρα του ιδιωτικού, σε πολλές περιπτώσεις στην Ευρώπη, οι 

εκπαιδευτικοί θεσµοί παγιώνουν την κυρίαρχη θέση της θρησκείας στη δηµόσια 

σφαίρα. Τα  τελευταία χρόνια, η πολύπλοκη σχέση θρησκευτικών και εκπαιδευτικών 

θεσµών βρίσκεται στην επικαιρότητα, ενώ έχει ανοίξει ο διάλογος ως προς τη 

µονοφωνική θρησκευτική εκπαίδευση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και 

κατά πόσο συµπιέζει ή όχι τη θρησκευτική ελευθερία και τις δυνατότητες 

θρησκευτικής ετερότητας (Μαντζούφας, 2011).  Σε κάθε περίπτωση, το εκπαιδευτικό 

σύστηµα στην Ελλάδα περιλαµβάνει τη θρησκευτικότητα και συγκεκριµένα την 

ελληνορθόδοξη πίστη στο πολιτισµικό κεφάλαιο που µεταδίδει.  Σε αυτό το πλαίσιο 

ένταξης και κοινωνικοποίησης, οι µετανάστες δεύτερης γενιάς ασπάζονται τις 

θρησκευτικές αξίες που προβάλλονται και συµµετέχουν σε όλες τις εκφράσεις αυτής 

της θρησκευτικότητας και γενικότερα προσαρµόζονται, «όπως επιθυµούν οι 

Έλληνες» (Χατζηπροκοπίου 2003, Lymperaki and Maroukis, 2004). Σε αντίστοιχη 

ερώτηση για τη συµµετοχή σε εκδηλώσεις µε θρησκευτικές αναφορές, η Ιωάννα  (16)  

προσθέτει:  

 

«Είµαστε χριστιανοί, και εγώ και η αδερφή µου έχουµε βαπτιστεί και στο σχολείο 

λέµε την προσευχή αν µας φωνάξουν και πηγαίνουµε στην Εκκλησία µε το σχολείο 

στις γιορτές…» 
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Σε γενικές γραµµές, συµπεραίνουµε  ότι οι  πληροφορητές της έρευνάς µας 

συµπλέουν στο σύνολό τους µε τις θρησκευτικές αντιλήψεις των γηγενών 

συνοµηλίκων τους στα πλαίσια της συστηµατικής συµµετοχής στο κυρίαρχο 

πολιτισµικό κεφάλαιο. Ωστόσο, οι ίδιοι παρουσιάζουν τη θρησκευτικότητά τους ως 

προϊόν ελεύθερης επιλογής και βούλησης. Εντούτοις, δε θα πρέπει να δοθεί η 

λανθασµένη εντύπωση ότι οι έφηβοι της έρευνάς µας τοποθετούν τη θρησκεία στις 

προτεραιότητές τους. Όπως οι υπόλοιποι συµµαθητές τους, δηλώνουν θρησκευόµενοι 

χωρίς όµως η θρησκεία να υπαγορεύει τις επιλογές ή τον τρόπο ζωής τους. 

Αντίστοιχες έρευνες (Madge & Hemming, 2017) δείχνουν ότι η  στροφή προς το 

θρησκευτικό υποκειµενισµό που προαναφέρθηκε, είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί το 

ποσοστό των εφήβων εκείνων που ναι µεν δηλώνουν ότι ανήκουν σε µία θρησκεία, 

τοποθετούν δε τη θρησκευτικότητα και τις εκδηλώσεις λατρείας σε δεύτερο πλάνο 

καθώς βασικές έννοιες που θεµελιώνουν τη θρησκεία όπως η πίστη, η αγάπη ή η 

ισότητα έχουν µεγαλύτερη βαρύτητα στο αξιακό τους σύστηµα χωρίς όµως να 

προβάλλονται απαραίτητα µέσα από κάποιο θρησκευτικό πλαίσιο. Η Άννα που είναι 

επίσης βαπτισµένη δηλώνει σε σχετική ερώτηση για την ατοµική της ταυτότητα:  

 

«∆εν αισθάνοµαι ότι είµαι Αλβανίδα, Ελληνίδα, χριστιανή, µουσουλµάνα ή κάτι 

άλλο. Αγαπώ πάνω απ΄ όλα τους ανθρώπους, όπου και αν ανήκουν. Είµαστε όλοι 

άνθρωποι πάνω απ’ όλα…»  

 

Αντίστοιχα, η Τζοάννα (16), επιβεβαιώνει την ονοµαστική της σχέση µε τη θρησκεία 

 

 

 «Ναι βαπτισµένες είµαστε αλλά εντάξει περισσότερο η σχέση µε τη θρησκεία 

είναι τυπική. Λέµε πιστεύουµε αλλά µέχρι εκεί. Η µητέρα µας έχει λίγο 

περισσότερη σχέση, ίσως µε τις γυναίκες που δουλεύει (έµµισθη οικιακή βοηθός) 

την επηρεάζουν κάπως. Ο πατέρας µας έχει τελείως τυπική σχέση, σχεδόν 

καθόλου. Εµείς είµαστε στη µέση. Η θρησκεία δεν επηρεάζει τη ζωή µας. Πάσχα, 

Χριστούγεννα και τέτοια».  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η σχέση της θρησκείας και των έµφυλων ρόλων. Οι 

περισσότεροι µαθητές ταυτίζουν τη µουσουλµανική θρησκεία µε την υποβαθµισµένη 
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θέση των γυναικών στην Αλβανία. Για τις πληροφορήτριες µας, το παραπάνω 

αποτελεί βασικό λόγο απόρριψης του Ισλάµ. Η Ελένη (17) καταθέτει την εµπειρία 

της από το χωριό των γονιών της:  

 

«Στην Αλβανία δε θα πήγαινα ποτέ να ζήσω… Είναι πολύ στενόµυαλοι εκεί οι 

άνθρωποι. Πολύ περίεργοι. Φταίει και η θρησκεία, όχι ακριβώς ίσως. Αλλά είναι 

περιοριστική η θρησκεία, και αυτό φταίει γιατί έχουν άλλες αντιλήψεις. Εδώ είναι 

χριστιανοί είναι πιο ελεύθερες οι γυναίκες».  

 

Η Χρυσάνθη έχει παρόµοια άποψη µε τη συµµαθήτριά της. Από τα λεγόµενά της 

φαίνεται ότι θεωρεί το Ισλάµ ανασταλτικό παράγοντα για την επαγγελµατική και 

κοινωνική ζωή των γυναικών :  

 

 «Με τίποτα δε θα γυρνούσα στην Αλβανία. Εκεί είναι οπισθοδροµικοί… µε τις 

γυναίκες ειδικά. Εντάξει να πας να ζήσεις στις Σαράντα και πάλι δύσκολα… αλλά 

στα χωριά; Με τους µουσουλµάνους κιόλας; Εκεί η γυναίκα µόλις τελειώσει το 

σχολείο παντρεύεται… Αν µιλήσεις µε ένα αγόρι αµέσως αρχίζουν το 

κουτσοµπολιό…»  

  

 Από τις αφηγήσεις των πληροφορητών µας, υπονοείται εµµέσως η ταύτιση του 

Ισλάµ µε την Ανατολή, τον οριενταλισµό και την οπισθοδρόµηση όχι µόνο σε σχέση 

µε την ισότητα των φύλων αλλά γενικότερα σαν στάση ζωής. Εν αντιθέσει, η 

χριστιανική πίστη αποτελεί σύµβολο του ευρωπαϊκού κόσµου, του δυτικού τρόπου 

ζωής, των δυνάµει ευκαιριών που απορρέουν από την καπιταλιστική οργάνωση. 

Ενδιαφέρον έχει η ανθρωπολογική µελέτη του Gilles de Rapper στην επαρχία Devoll 

της Νότιας Αλβανίας (de Rapper, 2008)  γύρω από τις σχέσεις Χριστιανών και 

Μουσουλµάνων καθώς και τη χρήση της λέξης «κουλτούρας» (Kulture), ως δείκτη 

του επιπέδου πολιτισµού ενός ατόµου. Κατά τον de Rapper, προκύπτει ότι η 

κουλτούρα χρησιµοποιείται ως ταυτόσηµη έννοια της προόδου και του  

εκσυγχρονισµού που συνδέεται µε το χριστιανικό κόσµο. Οµοίως, κατά τον Fatjos 

Lubonja (2002; 2004),το αντιθετικό αυτό σχήµα βρίσκεται στον πυρήνα του µύθου 

της ∆ύσης, όπως καλλιεργήθηκε στο συλλογικό φαντασιακό των Αλβανών στις αρχές 

της δεκαετίας του ενενήντα: Από τη µία, η εξιδανίκευση της ∆ύσης ως «Γη της 

Επαγγελίας» που τροφοδοτήθηκε από προ-κοµµουνιστικές µνήµες µετανάστευσης 
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Αλβανών κυρίως στην Αµερική, από την άλλη, η ταύτιση των µουσουλµάνων µε την 

Οθωµανική κατάκτηση, είχε σαν αποτέλεσµα την παραπάνω σύνδεση της 

«κουλτούρας» µε το χριστιανισµό και επί τη βάσει αυτή, την αναγόρευση του 

χριστιανισµού ως κύριο χαρακτηριστικό της δυτικής, ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η 

αντίληψη αυτή δροµολόγησε σε µεγάλο βαθµό την κατασκευή της νέας ταυτότητας 

της πρώτης γενιάς που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και κληροδοτήθηκε στη δεύτερη 

γενιά. Σε αυτή τη βάση, οι νεαροί και νεαρές αλβανικής καταγωγής που συχνά 

φαντάζονται τις τροχιές ζωής τους και εκτός Ελλάδας, φιλοδοξούν να εγκατασταθούν 

σε άλλες χώρες της ∆ύσης και επιδιώκουν να αφοµοιώσουν τα πολιτιστικά 

γνωρίσµατα της ευρωπαϊκής ταυτότητας προκειµένου να υλοποιήσουν τα σχέδιά 

ζωής τους. 

Τα σχέδια αυτά που θέτουν στο κέντρο το άτοµο, συνοδεύονται από µια ρητορική 

σκληρού εργασιακού ήθους που καλλιεργήθηκε από τους πρώτους µετανάστες 

Αλβανούς και στοχεύουν στην κοινωνική και επαγγελµατική καταξίωση του 

υποκειµένου µε βάση τις προσωπικές δεξιότητες. Σε επίπεδο ταυτίσεων, η πίστη των 

Αλβανών µεταναστών στη σκληρή εργασία του υποκειµένου ακολουθεί ένα 

βεµπεριανό µοτίβο εργασιακής ηθικής και ασκητισµού, βάσει του οποίου η πρώτη 

γενιά αυτοπροσδιορίζεται εντός του καπιταλιστικού κόσµου. Η πίστη αυτή στην  

ατοµικότητα και στην ανταπόδοση της εργασίας κυριαρχεί εξίσου στο αξιακό 

σύστηµα των νεαρών αλβανικής καταγωγής που φαίνεται να έχουν εµπεδώσει ως 

βίωµα µία χριστιανική εργασιακή ηθική, βάση της οποίας διαµορφώνουν τους όρους 

της κοινωνικής τους αναπαραγωγής.   

 

7. Συμπεράσματα      

Η έρευνα και ανάλυση µας σχετικά µε τη θρησκευτικότητα της πρώτης και δεύτερης 

γενιάς Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα, εξέβαλε στο βασικό συµπέρασµα ότι οι 

συγκεκριµένοι  µετανάστες, διαγενεακά, προτάσσουν την ένταξη τους στην κοινωνία 

υποδοχής σε σχέση µε τη διατήρηση διακριτικών πολιτιστικών στοιχείων της χώρας 

προέλευσης, όπως η θρησκεία. Χαράσσοντας τις πορείες ζωής τους και 

καταστρώνοντας µελλοντικά σχέδια, οι Αλβανοί µετανάστες διαµορφώνουν τη νέα 

τους ταυτότητά, επιδιώκοντας να αφοµοιώσουν σύµβολα οµοιότητας και 

εγκαταλείποντας αρκετά πρόθυµα διακριτικά στοιχεία που προδίδουν το αλβανικό τους 

παρελθόν. Επί τη βάσει αυτή, η θρησκευτική ταυτότητα του µετανάστη προσεγγίζεται 
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και ερµηνεύεται µε όρους κοινωνικής ταυτότητας, εφόσον θέτει ζητήµατα οµοιότητας 

και διαφοράς, ατοµικότητας και συλλογικότητας, αντιλήψεις του εαυτού και της 

δηµόσιας εικόνας. 

Εντός αυτού του πλαισίου της διαλεκτικής σχέσης ατοµικότητας και δηµόσιας 

εικόνας, η θρησκεία και η αλλαγή ονόµατος λειτούργησε για τους πρώτους µετανάστες 

ως «πολιορκητικός κριός» προκειµένου να γίνουν αποδεκτοί σε µια κοινωνία που 

κυριαρχούσε η «αλβανοφοβία». ∆ιαχειριζόµενη την ευάλωτη δηµόσια εικόνα της, η 

πρώτη γενιά, υιοθέτησε τις παραπάνω στρατηγικές ένταξης στην ελληνική κοινωνία, 

µεθοδεύοντας µια πειστική εντύπωση ότι τα πολιτισµικά πρότυπα που εκτελεί ως 

ρόλους, όντως πραγµατώνονται. Η αποστασιοποίηση από την αρνητική εικόνα του 

Αλβανού, έθεσε ως προϋπόθεση από τους µετανάστες πρώτης γενιάς µια σειρά 

επιτελεστικών πρακτικών όπως η αλλαγή ονόµατος και θρησκείας, προκειµένου να  

θεµελιώσουν τη νέα τους ταυτότητα.   

Για τους µετανάστες δεύτερης γενιάς, η χριστιανική οµολογία αποτελεί κεκτηµένο και 

συστατικό στοιχείο  του κυρίαρχου πολιτισµικού κεφαλαίου µε το οποίο έχουν 

εξοικειωθεί στις δηµόσιες συναναστροφές τους. Από τις συνεντεύξεις µας προκύπτει 

ότι η θρησκεία δεν αποτελεί ρυθµιστικό παράγοντα στην καθηµερινότητά των νέων 

αλβανικής καταγωγής, ωστόσο, όπως υποστηρίξαµε στην ανάλυσή µας, η 

θρησκευτικότητα της δεύτερης γενιάς διαµεσολαβεί κυρίως τη συµµετοχή της στην 

κυρίαρχη πολιτισµική συλλογική ταυτότητα, το κυρίαρχο πολιτισµικό κεφάλαιο, όπως 

προβάλλεται τόσο από τους επίσηµους φορείς όσο και από την ελληνική κοινωνία. 

Υπό αυτούς τους όρους, η βάπτιση λειτουργεί επίσης ως επιτελεστική πράξη 

ενσωµάτωσης, έµπρακτη απόδειξη της αποδοχής των κυρίαρχων εθνικών συµβόλων 

και εν τέλει, αποταύτισης από την αλβανικότητα και παράλληλης θεµελίωσης µιας 

νέας ταυτότητας πάνω στη  βάση της οµοιότητας. Εντούτοις οι ίδιοι, προσεγγίζουν τις 

θρησκευτικές επιλογές µε όρους ατοµικότητας, παρουσιάζοντας τη χριστιανική τους 

πίστη ως αποτέλεσµα ελεύθερης βούλησης και αναµενόµενης σύγκλισης µε το γενικό 

πρότυπο της κοινωνίας υποδοχής. Επιπλέον, τόσο στο φαντασιακό της πρώτης όσο και 

της δεύτερης γενιάς, δεσπόζει ο µύθος της χριστιανικής ∆ύσης ως συνώνυµο της 

προόδου και της ευηµερίας. Η ταύτισή τους µε το χριστιανισµό σηµατοδοτεί τη 

συµµετοχή των νεαρών αυτών σε µια νέα ευρωπαϊκή ταυτότητα που θεµελιώνεται στην 

αντίθεση «εµείς και οι άλλοι».  Καταστρώνοντας σχέδια και δράσεις ζωής εκτός 

συνόρων και µε στραµµένο το βλέµµα πάντα στη ∆ύση, η δεύτερη γενιά οικοδοµεί 

συνειδητά την ταυτότητα και το κεφάλαιό της µε όρους οµοιότητας, εµµένοντας στην 
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ουσιαστική ενσωµάτωσή της και διαµορφώνοντας τους όρους της κοινωνικής της 

αναπαραγωγής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΜΦΥΛΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ . 

 

1.Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσεγγίσω τις αναπαραστάσεις και αντιλήψεις των 

µεταναστών δεύτερης γενιάς αλβανικής καταγωγής σε σχέση µε το φύλο. Στόχος 

είναι να διερευνήσω τις διεργασίες κατασκευής έµφυλης ταυτότητας των παιδιών των 

µεταναστών, ως αποτέλεσµα µιας δυναµικής ισορροπίας µεταξύ του συµβολικού 

κόσµου που έχουν κληρονοµήσει από την πρώτη γενιά και του πραγµατικού κόσµου 

στον οποίο βιώνουν την καθηµερινότητά τους. Αρκετά συχνά, οι έφηβοι αυτοί 

καλούνται να διαχειριστούν τις αντιθέσεις των δύο αυτών κόσµων, όχι µόνο ως 

αντιθέσεις έµφυλων αναπαραστάσεων, αλλά ως αντιθέσεις ενός συνολικού 

πολιτισµικού κεφαλαίου που συντίθεται τόσο από το  οικογενειακό όσο και από το 

κυρίαρχο κεφαλαίο της χώρας υποδοχής. Οι αφηγήσεις των υποκειµένων 
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αποκαλύπτουν τη σηµασία του φύλου ως ενεργή κοινωνική διαδικασία στη 

συγκρότηση, διαχείριση και διαπραγµάτευση της ταυτότητας τους, καθώς η 

µεταναστευτική εµπειρία διαµορφώνει νέες, υβριδικές αλλά πάντα έµφυλες 

υποκειµενικότητες (Μπούσχοτεν, 2006). Όπως σηµειώνει η Segal, αν η µελέτη της 

ταυτότητας είναι ζωτικής σηµασίας για την διεπιστηµονική έρευνα στις κοινωνικές 

και ανθρωπιστικές επιστήµες, το φύλο αναδύεται ως η πλέον ζωτική παράµετρος 

στην µελέτη των ταυτοτήτων, µε τον συνεχή επανακαθορισµό και ανα-

νοηµατοδότηση των πλαισίων, των κατηγοριών και των σχηµατισµών που συνιστούν 

το φύλο, το γένος και τη σεξουαλικότητα. 

Προκειµένου να κατανοήσουµε τις αναπαραστάσεις της δεύτερης γενιάς σε σχέση µε 

το φύλο, θα πρέπει καταρχάς, να λάβουµε υπ’ όψιν µας τους όρους και τις συνθήκες 

διαµόρφωσης των αντιλήψεων και των στάσεων αυτών. Για τον λόγο αυτό θέτουµε 

ως αφετηρία της προσέγγισής µας τη µελέτη της βαθιά πατριαρχικής δοµής της 

αλβανικής οικογένειας, όπως αναβίωσε στην µετα-κοµµουνιστική Αλβανία και 

µεταφέρθηκε µέσω της µεταναστευτικής διαδικασίας στην ελληνική κοινωνία. Στη 

συνέχεια, εστιάζουµε στο ίδιο το  µεταναστευτικό επεισόδιο ως έµφυλη εµπειρία, 

καθώς οι ροές από την Αλβανία ξεκίνησαν ακολουθώντας το µοτίβο της ανδρικής 

κυριαρχίας -µε τις γυναίκες να αποτελούν «συνδεόµενους» µετανάστες-και 

ολοκληρώθηκαν µε την επανένωση των οικογενειών στη χώρα υποδοχής (Stecklov, 

Carletto, Azzari and Davis, 2010). Στο τέταρτο µέρος του κεφαλαίου, θα 

επικεντρωθούµε στον επαναπροσδιορισµό των έµφυλων ταυτοτήτων ανδρών και 

γυναικών µεταναστών πρώτης γενιάς, µέσα από το πρίσµα της εµπειρίας του 

µεταναστευτικού επεισοδίου, του γάµου, των οικογενειακών σχέσεων και της 

εργασίας στο νέο περιβάλλον εγκατάστασης. Η προσέγγιση των παραπάνω 

ζητηµάτων κρίθηκε απαραίτητη προκειµένου να διερευνηθούν οι διαγενεακές 

επιρροές στη συγκρότηση έµφυλης ταυτότητας της δεύτερης γενιάς. Ως εκ τούτου, η 

ανάλυση που αφορά στην πρώτη γενιά, εκβάλλει στην κύρια συζήτηση του 

κεφαλαίου γύρω από τις αναπαραστάσεις των νέων µεταναστών δεύτερης γενιάς 

σχετικά µε την έµφυλη ταυτότητα, τόσο ως βίωµα όσο και ως µοχλό διαµόρφωσης 

των µελλοντικών σχεδίων ζωής τους.   
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2.Η πατριαρχική δομή της αλβανικής οικογένειας:  μια σύντομη 

προσέγγιση 

 

Η αλβανική κοινωνία φέρει έντονα τα στοιχεία της πατριαρχικής συνθήκης καθώς 

διαχρονικά η θέση των γυναικών υπαγορεύονταν από την παράδοση (Μάνος, 

Παπαδοπούλου και Μακρυγιάννη, 2017). Έως και το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου, το κράτος καθόριζε την παρουσία των γυναικών στη δηµόσια σφαίρα, ενώ 

στην ιδιωτική ζωή, οι οικογένειες, λειτουργούσαν βάσει ενός αυστηρού εθιµοτυπικού 

δικαίου (Caro, Bailey and Wissen, 2012). Η συντηρητική πατριαρχική δοµή και ο 

ηµι-φεουδαλικός τρόπος οργάνωσης της αλβανικής κοινωνίας είχαν ως αποτέλεσµα 

τη διαρκή περιθωριοποίηση των γυναικών σε κάθε έκφανση της ζωής τους.   

Η κατάσταση αυτή διαφοροποιήθηκε σε κάποιο βαθµό κατά τη µακρά διάρκεια του 

καθεστώτος Χότζα, καθώς µία από τις διακηρύξεις της σοσιαλιστικής διακυβέρνησης 

υπήρξε η γυναικεία χειραφέτηση και η επίτευξη της ισότητας (Fullani, 2000). Η 

µεταπολεµική περίοδος απαιτούσε «έναν νέο τύπο ηρωίδας» που θα συνέβαλε στην 

επανίδρυση του κράτους, σύµφωνα µε τις επιταγές του κοµµουνισµού (Mustafaraj, 

2017). Κατά την κοµµουνιστική περίοδο, οι γυναίκες απέκτησαν το δικαίωµα του 

εκλέγειν, της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, της φοίτησης στην ανώτατη 

εκπαίδευση, της διεκδίκησης ίσων αµοιβών µε τους άντρες (Gjonka, Wilson and 

Falkingham, 1997). Ωστόσο, κατά την Occhipinthi (1996), η έννοια της γυναικείας 

χειραφέτησης στα σοσιαλιστικά καθεστώτα, εκφράστηκε περισσότερο ως µια νέου 

τύπου «σοσιαλιστική πατριαρχία» βασισµένη στον κολλεκτιβισµό, σε αντιδιαστολή 

µε το βίωµα της χειραφέτησης στη ∆ύση, ως ατοµική και υποκειµενική εµπειρία. Στις 

χώρες του πρώην Ανατολικού µπλοκ, η παραδοσιακή θρησκευτική πατριαρχία 

αντικαταστάθηκε από την «κρατική πατριαρχία», καθώς ο κοµµουνισµός σταδιακά 

παρήγαγε τις δικές του έµφυλες ιεραρχίες και ανδρικά προνόµια εις βάρος των 

γυναικών (Miroiu, 2007). Σε αυτό το πλαίσιο, το Κόµµα, υποκατέστησε σε µεγάλο 

βαθµό το ρόλο του πατριάρχη στα εξαρτώµενα µέλη του, ασκώντας πατερναλιστικές 

πολιτικές και ορίζοντας τις ζωές ανδρών και γυναικών (Boeschoten, 2015).  

Παρά τις όποιες διαπιστώσεις προόδου, η πατριαρχία συνέχισε να διαπερνά την 

αλβανική κοινωνία και να ορίζει καθ’ ολοκληρίαν την ιδιωτική ζωή, σε όλη τη 

διάρκεια του κοµµουνιστικού καθεστώτος (Nixon, 2009). Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει η Kushi (2015), οι µαρξιστικές πολιτικές του Χότζα απέτυχαν να αλλάξουν 
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τις παραδοσιακές αντιλήψεις: µπορεί οι Αλβανίδες να φοιτούσαν πλέον σε όλες τις 

βαθµίδες εκπαίδευσης και να εργάζονταν µαζικάστην παραγωγική διαδικασία, 

ωστόσο είχαν το µονοπώλιο των οικογενειακών υποχρεώσεων. Εντός της 

οικογένειας, η ανδρική εξουσία ήταν αδιαµφισβήτητη και η ενδοοικογενειακή βία 

θεωρείτο φυσιολογική εκδήλωση της εξουσίας αυτής. Όπως αναφέρει η Calloni 

(2002), η περίοδος Χότζα, παρότρυνε τις Αλβανίδες να διεκδικήσουν οικονοµική 

ανεξαρτησία και  πολιτική εκπροσώπηση,  αλλά δεν συνέβαλε στη δηµιουργία 

συµµετρικών σχέσεων µεταξύ των δύο φύλων. 

 Ο εκδηµοκρατισµός της Αλβανίας που επήλθε στις αρχές του ενενήντα, επηρέασε σε 

µεγάλο βαθµό τις έµφυλες σχέσεις: Η εκτεταµένη αστικοποίηση, η οικονοµία της 

αγοράς και οι πολιτικές ελευθερίες έθεσαν τα ζητήµατα των φύλων σε νέα βάση (La 

Cava and Nanetti, 2002: 22). Ωστόσο, αντίθετα ίσως µε τις εύλογες προσδοκίες για 

εντατικοποίηση των προσπαθειών σε ζητήµατα ισότητας και πολιτικής συµµετοχής, η 

κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων, σηµατοδότησε την επιστροφή των 

γυναικών στην ιδιωτική σφαίρα, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση τους εντός 

οικογένειας και εγκαθιστώντας ένα είδος «νεοπατριαρχίας» (Moghadam, 1996). 

Ερµηνεύοντας αυτή την τροπή, η Occhipinti (1996) αναφέρει ότι στη µετά-

κοµµουνιστική Νοτιοανατολική Ευρώπη, κυριάρχησε ένα ισχυρό αντί-φεµινιστικό 

ρεύµα ως απάντηση στη φεµινιστική ρητορική και πρακτική που είχαν εφαρµόσει τα 

καθεστώτα τις προηγούµενες δεκαετίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η µετάβαση από τον 

κοµµουνισµό µε όρους φύλου, εκδηλώθηκε ως µετάβαση από το σοσιαλιστικό 

πρότυπο της χειραφετηµένης και αρρενωπής γυναίκας, στο παλινορθωµένο µοντέλο 

των παραδοσιακών έµφυλων ρόλων (Ibroscheva, 2015: 161). Η  Calloni, ερµηνεύει 

την εκ νέου εγκατάσταση των πατριαρχικών δοµών στα πλαίσια µιας συνολικότερης 

συναισθηµατικής αντίδρασης της κοινωνίας απέναντι στην κοµµουνιστική µνήµη. Σε 

αυτή τη συνάρτηση, η σταδιακή αποστασιοποίηση της γυναίκας από τη «φύση» της, 

θεωρήθηκε ως η βασική αιτία διάλυσης της οικογένειας, που υπήρξε διαχρονικά το 

θεµέλιο της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής στην προ-κοµµουνιστική Αλβανία. Η 

υπαναχώρηση των γυναικών στο σπίτι (patriarchal backlash), νοµιµοποιήθηκε στο 

δηµόσιο λόγο, καθώς η έννοια της µητρότητας υπερθεµατίστηκε, ενώ η 

κοµµουνιστική εµπειρία συνδέθηκε αρνητικά µε το διπλό βάρος της έξω-οικιακής 

εργασίας και των  οικογενειακών ευθυνών, όπως επίσης και µε την απώλεια της 

θηλυκότητας (Dascalova, 2000; Petrova, 1993).  
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Η ανεξέλεγκτη ελεύθερη οικονοµία, σε συνάρτηση µε την απουσία κοινωνικής 

πρόνοιας των όψιµων καπιταλιστικών κρατών, κατέστησε τις γυναίκες ακόµα 

περισσότερο ευάλωτες, εµβαθύνοντας το χάσµα όχι µόνο ανάµεσα στις τάξεις αλλά 

και ανάµεσα στα φύλα. Καθώς οι πρώην σοσιαλιστικές κοινωνίες 

συντηρητικοποιήθηκαν, ακολουθώντας νέο-παραδοσιακά µοντέλα, οι γυναίκες 

αποµακρύνθηκαν όλο και περισσότερο από τον εργασιακό στίβο και τη δηµόσια ζωή 

εν γένει. Η δραµατική µετάβαση των κοινωνιών αυτών διαµόρφωσε νέους όρους και 

συνθήκες ζωής σε µάκρο και µίκρο επίπεδο, επηρεάζοντας αντίστοιχα τις έµφυλες 

αναπαραστάσεις (Nicolic-Ristanocic, 2004). Όπως εύστοχα παρατηρεί η Watson, η 

λειτουργία ελεύθερων οικονοµιών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

«συνεπάγεται την ταυτόχρονη λειτουργία ανδροκρατούµενων κοινωνιών, τη διαρκή 

προβολή του ανδρισµού στο δηµόσιο λόγο και την αποµάκρυνση των γυναικών στην 

ιδιωτική ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο, η υποτίµηση της γυναικείας ταυτότητας αποτέλεσε 

αναπόφευκτη συνέπεια  της µετάβασης προς το µοντερνισµό (1993:472)».  

Παροµοίως στην Αλβανία, την πιο αποµονωµένη χώρα του υπαρκτού σοσιαλισµού µε 

την απαρχαιωµένη οικονοµία και στατική κοινωνία, ο εκδηµοκρατισµός δεν οδήγησε 

στη µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, αλλά, αντίθετα, 

στον συστηµατικότερο αποκλεισµό τους από τη δηµόσια σφαίρα και την πολιτική 

ζωή (UNDP, 1996:6-7). Παρά τη θεσµοθέτηση των ατοµικών ελευθεριών, οι 

Αλβανίδες βρέθηκαν «απροστάτευτες» από το κράτος, αποπροσανατολισµένες και 

εξαρτώµενες όλο και πιο στενά από τους συζύγους τους, ελλείψει εργασιακών 

προοπτικών. Η αλβανική περίπτωση παρουσιάζει, ωστόσο, µια ακόµη ιδιαιτερότητα 

συγκριτικά µε τα υπόλοιπα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: τη µεγάλη 

ανθρωπογεωγραφική απόκλιση µεταξύ βόρειου και νότιου τµήµατος, περιφέρειας και 

αστικών κέντρων, που περιπλέκει περισσότερο την κατάσταση: Στη Βόρεια Αλβανία 

οι αντιλήψεις είναι βαθιά συντηρητικές, βασισµένες στο εθιµοτυπικό δίκαιο του 

Κανόνα (Kanun) και στο παραδοσιακό σύστηµα κοινωνικής οργάνωσης µε βάση τη 

φυλή και τη συγγένεια (INSTAT 2004a;INSTAT 2004b; King et al 2006; Smith, 

2009):  Οι άνδρες ασκούν απόλυτη εξουσία και οι γυναίκες περιορίζονται στο 

καθήκον της αναπαραγωγής και της φροντίδας των υπολοίπων µελών της 

οικογένειας8
 (Post, 1998). Οι πατριαρχικές δοµές στις αγροτικές αυτές περιοχές 

                                                           
8
 Η φράση “Une jam Zot I shtepise” που σημαίνει «Είμαι ο θεός του σπιτιού»  χρησιμοποιείται στη Βόρεια Αλβανία από τους 

άνδρες για να δηλώσουν τη θέση τους μέσα στο σπίτι (Caro, 2017:474, Caro,2018, Vulnettari and King, 2009)  
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ενισχύθηκαν περισσότερο µετά την πτώση του κοµµουνισµού (Young and Twigg, 

2009).  Στην κεντρική και νότια Αλβανία από την άλλη, διαπιστώνεται µεγαλύτερη 

ευελιξία στη τήρηση των παραδόσεων, καθώς οι έµφυλοι ρόλοι δεν ρυθµίζονται 

αυστηρά από τον Κανόνα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει πιο πρόσφορο έδαφος τόσο για 

την καλλιέργεια αντιλήψεων, όσο και για την εφαρµογή πολιτικών ισότητας. Ωστόσο, 

παρά τις αποκλίσεις η αλβανική κοινωνία αποτελεί -όπως χαρακτηριστικά την 

περιέγραψε στα µέσα της δεκαετίας του εβδοµήντα η Νορβηγίδα ανθρωπολόγος Berit 

Becker- «µία από τις πλέον βαθιά πατριαρχικές κοινωνίες του κόσµου» (2003:197). 

Επί τη βάσει αυτή και παρά τη συνεχή κοινωνικοοικονοµική ρευστότητα των 

τελευταίων δεκαετιών, η οικογένεια στην Αλβανία είναι ο πιο σταθερός και 

αµετάβλητος θεσµός, µε ρόλους σαφώς οριοθετηµένους. Έχοντας ως κύρια 

χαρακτηριστικά την οργάνωση βάσει της πατρογονικής συγγένειας, τους ισχυρούς 

δεσµούς αίµατος, το σεβασµό στους προγόνους, την έννοια της πατρικής γης, την 

προίκα, τη βεντέτα και πάνω απ΄ όλα την τιµή, η αλβανική οικογένεια εµπίπτει στην 

ευρύτερη «Βαλκανική πατριαρχία», όπως την περιέγραψε ο Kaser (1992). Εντός 

αυτής της δυναµικής, η ανδρική ταυτότητα, παραµένει αδιαπραγµάτευτη. Η έννοια 

του ανδρισµού στην Αλβανία είναι αρχετυπική, προβάλλοντας τη δύναµη, τη 

σκληρότητα, την απουσία εκδήλωσης συναισθηµάτων, την απόκτηση πλούτου 

(Disdari, 2016). Η αναβίωση των παραδόσεων που ακολούθησε την κατάρρευση του 

καθεστώτος ισχυροποίησε ακόµα περισσότερο την εικόνα του Αλβανού άνδρα ως 

pater familias και «κουβαλητή του σπιτιού» (Boeschoten, 2015). Έρευνες σε σχέση 

µε το φύλο σε οµάδες εφήβων που ζουν στην Αλβανία, επιβεβαιώνουν την ισχύ της 

«ηγεµονικής αρρενωπότητας» όσον αφορά το ρόλο και τη θέση του άνδρα σε όλα τα 

επίπεδα (Disdari, 2016). Ωστόσο, τα µαζικά µεταναστευτικά ρεύµατα στην Ευρώπη 

κλυδώνισαν την παντοδυναµία των παραδοσιακών νοηµατοδοτήσεων, ανοίγοντας 

δρόµο για νέες, έµφυλες υποκειµενικότητες. Η µεταναστευτική εµπειρία ως έµφυλο 

βίωµα, έδωσε τη δυνατότητα για τη συνύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων των 

ανδρικών και γυναικείων προτύπων πολλές φορές αντιτιθέµενων µεταξύ τους.   

 

3. Η μετανάστευση ως έμφυλο βίωμα. Θεωρητικές Αποσαφηνίσεις.   

Η έµφυλη διάσταση του µεταναστευτικού φαινοµένου αποτελεί σχετικά πρόσφατο 

πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος. Από τα µέσα της δεκαετίας του εβδοµήντα, οι 

ανδροκρατικές προσεγγίσεις της µετανάστευσης άρχισαν να αµφισβητούνται υπό την 
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πίεση των γυναικείων σπουδών και κινηµάτων, αναδεικνύοντας τις γυναίκες ως 

αυτόνοµα υποκείµενα των µεταναστευτικών ροών: η µελέτη της µετανάστευσης που 

δεν συµπεριλάµβανε έµφυλα κριτήρια, κατέληγε σε γενικές θεωρήσεις, που σε καµία 

περίπτωση δεν απέδιδαν µε ακρίβεια τις διαφοροποιηµένες εµπειρίες των φύλων 

(Hondagneu-Sotelo, 2000). ∆οµικές και νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις, υπέθεταν ότι 

το υποκείµενο που µεταναστεύει είναι αρσενικό και η γυναικεία παρουσία 

εκλαµβανόταν ως συµπληρωµατική. Ωστόσο, όπως επισηµαίνει η Χαντζαρούλα 

(2007), η εισαγωγή της κατηγορίας του φύλου ως συστατικού στοιχείου των 

κοινωνικών σχέσεων και αρχής οργάνωσης της κοινωνικής δοµής στη διαδικασία της 

µετανάστευσης, «αποτελεί ερµηνευτικό κλειδί για την κατανόηση µιας σύνθετης και 

δυναµικής διαδικασίας (2007:1)». Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι η 

βαρύτητα και η σηµασία των έµφυλων διαφορών, πολύ συχνά υπέκυπτε µπροστά 

στην εστίαση σε άλλες διαφορές που αντιµετώπιζαν τα φύλα εντός κοινών πλαισίων 

δύναµης και ευαλωτότητας ( Mohanty, 1991). 

 Σε αυτή τη συνάρτηση, καταγράφεται η «θηλυκοποίηση της µετανάστευσης», όρος 

που αποδίδει έµφαση στην ποιοτική διαφοροποίηση της σύγχρονης µετανάστευσης 

συγκριτικά µε το παρελθόν (Castles and Miller, 1998, 2009) και συνδέεται στενά µε 

τις διεργασίες της παγκοσµιοποίησης. Τα µεταβαλλόµενα δηµογραφικά δεδοµένα και 

η µεταβιοµηχανική οικονοµία της ∆ύσης, µε την παράλληλη ανάπτυξη στο πεδίο των 

υπηρεσιών, προκάλεσε αλλεπάλληλα κύµατα µετανάστευσης γυναικών από 

περιφερειακές χώρες, συγκροτώντας µια νέα, ευέλικτη πηγή εργατικού δυναµικού, 

κυρίως στον τοµέα της έµµισθης οικιακής εργασίας. Ως εκ τούτου, προέκυψε ένα 

ετερογενές γυναικείο πλήθος, που τέµνει τα εθνικά σύνορα, σφυρηλατώντας 

διεθνικούς δεσµούς και δίκτυα  (Παπαταξιάρχης, 2008). 

 Οι σύγχρονες µετανάστριες καλούνται να καλύψουν το «έλλειµµα φροντίδας» που 

διαπιστώθηκε στα νοικοκυριά του προηγµένου κόσµου, ως αποτέλεσµα της µαζικής 

εξόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά και της κατάρρευσης του κράτους 

πρόνοιας (Andall & Sarti 2004). Σε αυτή τη βάση, οι νέες µορφές παγκόσµιας 

µετανάστευσης και η διασταύρωση της έρευνας µε τις φεµινιστικές σπουδές, 

οδήγησαν στην αναζήτηση και ανάπτυξη ενός αναλυτικού πλαισίου που προσεγγίζει 

τις µετανάστριες ως απασχολούµενες σε αναπαραγωγικές εργασίες, σε µια δυναµική 

διαδικασία διεθνικής µεταφοράς εργασίας (transfer of labour).  

Ως κυρίαρχη πλέον αναλυτική κατηγορία, το φύλο, αποκαλύπτει ποικίλες πτυχές της 

µεταναστευτικής εµπειρίας (Anthias and Lazaridis, 2000; Kofman et al, 2000; Pessar 
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and Mahler 2003; Silvey, 2006). Οι γυναικείοι και ανδρικοί «κόσµοι της εργασίας» 

των µεταναστών, η αµειβόµενη και µη αµειβόµενη εργασία, η νέα δυναµική των 

σχέσεων εξουσίας εντός της οικογένειας στο νέο περιβάλλον εγκατάστασης, 

αποτελούν καίρια ζητήµατα έµφυλης διερεύνησης που συµβάλουν στην πολύπλευρη 

απεικόνιση της σύγχρονης µετανάστευσης (Cavounidis, 2003). Οι µαζικές 

µετακινήσεις των γυναικών, όπως επίσης και ο καταλυτικός τους ρόλος σε δίκτυα 

ροών εργατικού δυναµικού, αποκατέστησε την αυτόνοµη παρουσία τους ως 

υποκείµενα µε εµπρόθετη δράση, αποκαλύπτοντας ότι τις τελευταίες δεκαετίες, οι 

γυναίκες εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους µε δική τους πρωτοβουλία και σκοπό σε 

σχέση µε τους άνδρες. Συνεκδοχικά, η έµφυλη ερµηνεία της µετανάστευσης, 

επαναπροσδιορίζει τον οικονοµικό ρόλο που αναλαµβάνουν οι γυναίκες στη 

διαδικασία αυτή: Το εισόδηµα των µεταναστριών, δεν εκλαµβάνεται πια ως 

συµπλήρωµα του οικογενειακού προϋπολογισµού, αλλά ως βασικό µέσο επιβίωσης, 

καθώς ειδικά σε περιόδους κρίσεων, οι γυναίκες, συχνά, επωµίζονται τον ρόλο του 

κύριου βιοποριστή της οικογένειας (breadwinner) τόσο στη χώρα υποδοχής όσο και 

στη χώρα προέλευσης µε την αποστολή εµβασµάτων (Gamburd, 2002).   

 Στην ίδια κατεύθυνση, η εστίαση της ανάλυσης στην κατηγορία της «θηλυκότητας», 

εξέβαλε στο συµπέρασµα ότι η απασχόληση των µεταναστριών στις χώρες υποδοχής, 

υπόκειται σε ένα διπολικό ερµηνευτικό µοντέλο (Morokvasic, 1984; King 2009): Από 

τη µία, η γυναικεία µετανάστευση µπορεί να αποτελέσει την απαρχή µιας διαδικασίας 

χειραφέτησης παρέχοντας τη δυνατότητα -ακόµα και εντός του ευρύτερου πλαισίου 

της πατριαρχίας-να διεκδικήσουν ως ένα βαθµό τον έλεγχο της ζωής τους και να 

επαναδιαπραγµατευτούν τις σχέσεις µε τους άνδρες και την οικογένεια τους. Από την 

άλλη, η µεταναστευτική διαδικασία µπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, ως ένα 

πρόσθετο βάρος για τις ήδη επιβαρυµένες µετανάστριες, οι οποίες αν και διαθέτουν 

υψηλότερη µόρφωση και είναι περισσότερο αστικοποιηµένες σε σχέση µε τις 

µετανάστριες του παρελθόντος, συνήθως, οδηγούνται αναγκαστικά στην 

αποειδίκευση, απασχολούµενες στους χειρότερα αµειβόµενους και πιο ευάλωτους 

τοµείς της ελεύθερης οικονοµίας (Parrenas, 2001; Piper,2005). Ευρισκόµενες στις 

παρυφές ενός σύγχρονου προλεταριάτου, καλούνται να διαχειριστούν την ταυτότητα 

τους ως γυναίκες και ως µετανάστριες και εντέλει, να αποδεχτούν πολλαπλές µορφές 

ένδο και έξω οικογενειακής καταπίεσης.  

 Ωστόσο, η φεµινιστική προσέγγιση τονίζει ότι η ερευνητική εστίαση στις γυναίκες 

και στην κατηγορία της «θηλυκότητας», αποκτά ουσιαστικό νόηµα τιθέµενο εντός 
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ευρύτερων συσχετισµών: στα πλαίσια της λειτουργίας των διαφυλικών σχέσεων και 

συµπεριφορών µεταξύ ανδρών και γυναικών µεταναστών, στη σύνδεση των σχέσεων 

εξουσίας που αναπτύσσονται εντός οικογένειας µε τις αναλυτικές κατηγορίες της 

φυλής, της τάξης και της εθνικότητας, στη θεώρηση του φύλου ως κοινωνικής 

κατασκευής που διαµορφώνεται τόσο από τα υποκείµενα της δράσης όσο και από τις 

δοµικές σχέσεις ανδρών και γυναικών. (Donatto et al 2006; Kofman et al 2000). 

Επί τη βάσει αυτή, το ανδρικό φύλο αποτελεί µια ξεχωριστή κατηγορία ανάλυσης των 

έµφυλων υποκειµενικοτήτων. Η «µεταβαλλόµενη αρρενωπότητα» ως αποτέλεσµα της 

γενικότερης ρευστότητας που προκαλείται από τις µεταναστευτικές ροές, αναδεικνύει 

ζητήµατα διαµόρφωσης της ανδρικής ταυτότητας του µετανάστη σε σχέση µε τη 

δυναµική της οικογένειας, την οικονοµική κρίση και µια ενδεχόµενη καθοδική 

κοινωνική κινητικότητα, το γάµο και την εθνικότητα, την επιστροφή στη χώρα 

προέλευσης (Boeschoten, 2015). Η σχετική έρευνα επιβεβαιώνει ότι ο ανδρισµός των 

µεταναστών δεν αποτελεί µια µονοσήµαντη, οµοιογενή κατηγορία. Αντιθέτως, 

καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες όπως, η φυλή, η εθνικότητα, το πολιτισµικό 

κεφάλαιο, µε αποτέλεσµα διαφορετικές ή και διαµετρικά αντίθετες προσεγγίσεις της 

αρρενωπότητας να συνυπάρχουν στην ίδια µεταναστευτική οµάδα. Σε αυτό το 

πλαίσιο, θα πρέπει να λάβουµε υπ’όψιν, ότι όταν ο µετανάστης «αποτυγχάνει» να 

ενσαρκώσει τα ηγεµονικά πρότυπα αρρενωπότητας της οµάδας του, παρατηρείται 

κρίση της ανδρικής ταυτότητας (masculinity crisis), την οποία ενδεχοµένως, να 

αντισταθµίζει µε την εκδήλωση ενός επιτελεστικού υπερανδρισµού (Boeschoten, 

2015).  

Πέρα από τις αναλυτικές κατηγορίες του φύλου, µια σηµαντική παράµετρος στη 

µελέτη της µετανάστευσης είναι η οικογένεια. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η Kofman 

(2004), η έρευνα έχει δυσανάλογα εστιάσει στο άτοµο – µετανάστη ως αυτόνοµο 

υποκείµενο. Η οικογενειακή µετανάστευση, εντούτοις, συνδέεται άρρηκτα µε τον 

κύκλο ζωής των µεταναστευτικών υποκειµένων: Γεγονότα όπως η οικογενειακή 

επανασύνδεση, ο γάµος στα πλαίσια της µεταναστευτικής διαδικασίας, η επιστροφή 

στη χώρα προέλευσης, σφραγίζουν τις µεταβάσεις της ζωής των υποκειµένων και 

καταµαρτυρούν τον σηµαίνοντα ρόλο της οικογένειας στην οργάνωση της ζωής. Σε 

αυτό το πλαίσιο, ο µεταβαλλόµενος χαρακτήρας της έµφυλης ιεραρχίας πριν και µετά 

το µεταναστευτικό επεισόδιο, επηρεάζεται άµεσα από τους συγγενικούς και 

οικογενειακούς δεσµούς. 
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Το φύλο αποτελεί «κατηγοριακό καθορισµό συλλογικής ταυτότητας» και παρά τον 

ατοµικό του χαρακτήρα, όλες οι ανθρώπινες κοινότητες και τοπικές θεωρήσεις περί 

κόσµου, οργανώνονται σε µεγάλο βαθµό σε σχέση µε αυτό. Αποτελεί µια από τις 

κυριότερες, ταυτοποιητικές θεµατικές κατηγορίες στην ανθρώπινη ιστορία και µία 

από τις πιο διαδεδοµένες ταξινοµικές αρχές, µε τεράστιες επιπτώσεις στις ευκαιρίες 

ζωής και στα βιώµατα ολόκληρων κατηγοριών ανθρώπων (Jenkins, 2004). 

Ευρισκόµενο στο κέντρο της ενσώµατης σκοπιάς της ατοµικότητας, το φύλο την ίδια 

στιγµή, καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό εξωτερικά και πραγµατώνεται 

αλληλοδραστικά, εξαιτίας του ότι ανήκει σε µια συλλογική κατηγορία. Η 

µετανάστευση από την άλλη, ως καθολικό φαινόµενο (Mauss, 1966), θέτει υπό 

αµφισβήτηση τους κληροδοτηµένους ρόλους του κοινωνικού φύλου των µεταναστών, 

καθώς οι έµφυλες δυναµικές διαφοροποιούνται, συγκροτώντας νέες έµφυλες 

ταυτότητες στο µητροπολιτικό περιβάλλον εγκατάστασης.  

Η «κινητικότητα» ως βασική συνθήκη της σύγχρονης εποχής (Appadurai, 1991) 

ξεπερνάει τα όρια της φυσικής κινητικότητας των υποκειµένων υποδηλώνοντας 

κινητικότητα στις ταυτότητες και τους ρόλους, υπέρβαση των φυσικών συνόρων 

αλλά και των συµβολικών ορίων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δεδοµένες αναλυτικές 

κατηγορίες της θηλυκότητας, του ανδρισµού και της οικογένειας τίθενται υπό 

διαπραγµάτευση. Εν µέσω ισχυρών δεσµών δύο πεδίων δράσης που διαµεσολαβείται 

από την εύκολη, αµφίδροµη κίνηση µεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας 

εγκατάστασης, οι νέοι, διεθνικοί µετανάστες αξιολογούν και αναπροσαρµόζουν το 

έµφυλο πολιτισµικό τους κεφάλαιο, κατασκευάζοντας νέους πολιτισµικούς και 

κοινωνικούς «τόπους». Ο τρόπος µε τον οποίο κατασκευάζεται ο «τόπος» από τους 

µετανάστες, µας αποµακρύνει από την µονοσήµαντη εννοιολόγηση του πολιτισµού 

ως ενός και µοναδικού, που εξισώνεται µε το εθνικό κράτος και στο οποίο ο 

µετανάστης πρέπει να ενσωµατωθεί.  

Οι σύγχρονοι µετανάστες «δοµούν και διατηρούν πολυεπίπεδους συνδέσµους µεταξύ 

κοινωνίας προέλευσης και εγκατάστασης» (Basch et al, 1994:6) επιδεικνύοντας 

ταυτόχρονη προσήλωση και στους δύο χώρους (Levitt et al, 2004). Η µελέτη της 

µετανάστευσης δίνει πλέον έµφαση στις υπερτοπικές και υπερεθνικές συνδέσεις των 

µεταναστών ως άτοµα, µέλη οικογενειών, συγγενικών δικτύων (Παπαγεωργίου, 

2005). Η παραπάνω προσέγγιση της «διεθνικότητας», η συγχρονία συστηµατικών 

σχέσεων του µετανάστη µε το «εδώ» και το «εκεί», δηµιουργεί νέα βάση για τη 

διερεύνηση των µεταναστευτικών ταυτοτήτων ως ρευστές και συνεχόµενες 
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κοινωνικές και πολιτισµικές κατασκευές.  Όπως εύστοχα επισηµαίνουν οι Βαΐου-

Στρατηγάκη (2008), µια αντίληψη του «τόπου» ως κάτι σταθερό, πάγιο και 

γεωγραφικά οριοθετηµένο, ενισχύει αντίστοιχα µια στρεβλή αντίληψη του φύλου ως 

παγιωµένου, οριστικού και αµετάκλητου και αντίστροφα. Αντιθέτως, µια διεθνική 

θεώρηση των πεδίων δράσης των µεταναστών (transnational fields), εστιάζει στην 

υπέρβαση των ορίων όχι µόνο εθνικών και πολιτικών αλλά συνάµα πολιτισµικών και 

ταυτοτικών (Καραγιάννης, 2006).   

Σε αυτή τη συνάρτηση, οι ανθρωπολόγοι Mahler και Pessar (2001) εισάγουν το 

αναλυτικό πλαίσιο των «έµφυλων γεωγραφιών της δύναµης» (gendered geographies 

of  power) προκειµένου να περιγράψουν τη διαµόρφωση των έµφυλων ταυτοτήτων 

στο σύγχρονο περιβάλλον µετανάστευσης. Το φύλο, ως βιολογική διάκριση 

εµποτισµένη µε πολιτισµικές νοηµατοδοτήσεις, αποτελεί µια µεταβαλλόµενη έννοια 

που φωτίζεται στην ολότητά της, όταν συνεξετάζεται µε άλλες κατηγορίες (Mahler 

and Pessar, 2001:442). Οι «έµφυλες γεωγραφίες της δύναµης», αποκαλύπτουν την 

ταυτόχρονη λειτουργία του φύλου σε πολλαπλές χωρικές και κοινωνικές κλίµακες, 

όπως ο εαυτός, η οικογένεια, οι θεσµοί, το κράτος, εντός πάντα ενός αµφίδροµου 

διεθνικού πεδίου. Παρά το γεγονός ότι οι τα υποκείµενα τοποθετούνται σε κοινωνικά 

ιεραρχηµένες θέσεις, οι Mahler και Pessar δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στις «γεωµετρίες 

της εξουσίας», στη δράση δηλαδή των έµφυλων υποκειµένων ως δρώντων, καθώς 

επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν τον κοινωνικό τους χώρο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

επιχειρείται η ανάδειξη πολλαπλών τρόπων σύνδεσης µε διαφορετικούς «τόπους» 

καταγωγής,  µετανάστευσης ή φαντασιακής πρόσδεσης, ώστε να καταδεικνύεται η 

ενεργός πολιτισµική δράση των υποκειµένων και όχι η υπαγωγή τους στο 

καθορισµένο µοντέλο δράσης του οικονοµικού ανθρώπου ή µιας παθητικής 

προσαρµογής στην κοινωνία υποδοχής (Παπαγεωργίου, 2005).  

Ολοκληρώνοντας τη σχετική θεωρητική συζήτηση, έχουµε ως αφετηρία µας την 

κοινή παραδοχή της έρευνας ότι τα έµφυλα χαρακτηριστικά είναι καθορισµένες, 

αντικρουόµενες και µεταβαλλόµενες  διαδικασίες του «γίγνεσθαι» στα πλαίσια των 

οποίων οι έµφυλες πρακτικές αλλάζουν συνεχώς. Η παραπάνω παραδοχή της 

µεταβλητότητας µας βοηθάει να κατανοήσουµε τις οποιεσδήποτε ασυνέχειες στη  

συναφή βιβλιογραφία των δυτικών µητροπολιτικών έµφυλων ταυτοτήτων. 

Με βάση τα παραπάνω, σκοπός µου, στις ενότητες που ακολουθούν και αφορούν 

στην πρώτη και δεύτερη γενιά, είναι να αποτυπώσω το µεταβαλλόµενο έµφυλο πεδίο 

σε µια διαδικασία επανανοηµατοδότησης της αλβανικής πατριαρχίας υπό το βάρος 
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των διεθνικών ροών. Το καινούριο σε µια τέτοια συζήτηση, είναι η εισαγωγή της 

διαγενεακής προσέγγισης καθώς εξετάζουµε παράλληλα τη δυναµική του φύλου τόσο 

στους µετανάστες όσο και στα παιδιά τους. Όπως εύστοχα επισήµανε ο Skeldon 

(1994), η ένταξη του φύλου και της διαγενεακότητας σε ένα ενιαίο ερευνητικό 

µοντέλο, αποτελεί ένα από τα ζητούµενα στις σπουδές της µετανάστευσης και της 

ανθρωπογεωγραφίας. Με αφετηρία την παραπάνω παραδοχή, διερευνώ πώς τα 

παγιωµένα έµφυλα στερεότυπα της πρώτης γενιάς επαναξιολογούνται, πώς 

αναπτύσσεται η δυναµική της αλβανικής οικογένειας στη χώρα υποδοχής και πώς 

διαµεσολαβούνται και προσλαµβάνονται οι έµφυλες αυτές νοηµατοδοτήσεις από τη 

δεύτερη γενιά µεταναστών.  

 

4.Η πρώτη γενιά Αλβανών μεταναστών και ο επαναπροσδιορισμός 

των έμφυλων ταυτοτήτων.  

Η αλβανική µετανάστευση και εγκατάσταση στην Ελλάδα έχει έντονο έµφυλο 

πρόσηµο σε όλες τις φάσεις και σε όλες τις εκφάνσεις της.  Αρχικά, ως καθαρά 

ανδρική υπόθεση, στα πλαίσια των παράνοµων και επικίνδυνων µετακινήσεων, 

βιώνεται ως εκδήλωση της αλβανικής αρρενωπότητας. Εν συνεχεία, ως οικογενειακή 

επανένωση στα πλαίσια της νόµιµης και µακροπρόθεσµης παραµονής, εκδηλώνεται 

ως αναπροσαρµογή του αλβανικού πατριαρχικού µοντέλου στα νέα  δεδοµένα της 

κοινωνίας υποδοχής.  

Οι προκοµµουνιστικές µνήµες της µετανάστευσης από την Αλβανία, συνθέτουν µία 

σχεδόν αποκλειστικά ανδρική παράδοση. Το φαινόµενο της µετανάστευσης των 

ανδρών, ερµηνεύεται ως µία αδιάρρηκτη «συνέχεια» στο ιστορικό βάθος των 

Αλβανών, µε µοναδική περίοδο «ρήξης» τη διακυβέρνηση Χότζα (Pistrick, 2016).  

Ήδη από την εποχή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, οι άνδρες αναζητούσαν την 

τύχη τους σε άλλες χώρες (Kurbet), ενώ οι γυναίκες παρέµεναν στον τόπο τους 

θρηνώντας για τον αποχωρισµό των συζύγων τους και άλλων αρρένων συγγενών 

(Vulnettari and King, 2009). Η µετανάστευση αποτελούσε για τους Αλβανούς µία 

επιβιωτική πράξη από τη σκληρή αγροτοποιµενική καθηµερινότητα (Olsen, 2000), 

µία διέλευση στις ευκαιρίες που παρουσιαζόντουσαν εκτός των συνόρων της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Οι περίοδοι των µεγάλων µεταναστευτικών ροών 

θεωρούνταν περίοδοι ευµάρειας εξαιτίας του πλούτου που επέστρεφε στη χώρα µέσω 

των οικονοµιών και των εµβασµάτων των µεταναστών (de Rapper, 2005). 
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Παροµοίως, µετά την κατάρρευση του κοµµουνισµού, τα πρώτα άναρχα κύµατα 

µετανάστευσης της δεκαετίας του ενενήντα είναι σχεδόν αποκλειστικά 

ανδροκρατούµενα.  Η παράνοµη είσοδος στις γειτονικές χώρες της Ελλάδας και της 

Ιταλίας και οι πολλαπλοί κίνδυνοι που ενείχαν τα ταξίδια αυτά (παράνοµη διάβαση 

των ορεινών συνόρων µε την Ελλάδα, βίαιες αντιπαραθέσεις µε τους 

συνοριοφύλακες, δύσκολες καιρικές συνθήκες, επικίνδυνη επιβίβαση σε βάρκες µε 

προορισµό την Ιταλία κτλ) ενδυνάµωσαν το στερεότυπο του «ήρωα µετανάστη» 

(Papailias, 2003) στα πλαίσια της αναβίωσης του παραδοσιακού καταµερισµού της 

εργασίας που ακολούθησε την κατάρρευση του καθεστώτος.9 Η ανδρική 

µετανάστευση είναι συνυφασµένη µε ένα ισχυρό πλέγµα αξιών που συνέθεταν την 

αλβανική αρρενωπότητα, όπως η ανδρική τιµή, το θάρρος, η αυτοθυσία για την 

οικογένεια και η ανάληψη κινδύνων (Barjaba and King, 2005).  

  Σταδιακά, στα χρόνια που ακολούθησαν παρατηρείται µία δηµογραφική 

εξοµάλυνση στις µεταναστευτικές ροές από την Αλβανία, καθώς την έλευση των 

ανδρών ακολούθησαν γυναίκες και παιδιά στα πλαίσια της επανασύνδεσης της 

αλβανικής οικογένειας στις χώρες υποδοχής (Bonifazi and Sabatino, 2003). Τα 

στατιστικά στοιχεία της Ιταλίας αποκαλύπτουν το µοντέλο µιας αρχικά παράνοµης 

µετανάστευσης νέων ανδρών, µε τις συζύγους να έπονται, συνήθως, αφού αποκτηθεί 

καθεστώς νόµιµης παραµονής (ο.π.). Παροµοίως, η αλβανική απογραφή του 2001 

(INSTAT, 2002) καταγράφει την πληθυσµιακή αιµορραγία της Αλβανίας στο 

συνολικό πληθυσµό, επιβεβαιώνοντας την παραπάνω λειτουργία ενός χωροχρονικού 

µοτίβου σταδιακής µετακίνησης της αλβανικής οικογένειας. Το µοτίβο αυτό 

αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην αφήγηση της Σύλβια:   

 

«Πρώτα ήρθε ο µπαµπάς στην Ελλάδα. Είχε έρθει να µείνει µε τα ξαδέλφια του 

από το χωριό  που ήταν ήδη σε δουλειά εδώ. ∆ουλεύανε σε µαρµαράδικο και 

πήραν και το µπαµπά που ήταν καλός. Μετά από αυτόν ήρθαν και τα άλλα δύο 

αδέρφια του και οι δύο αδερφές του αφού παντρεύτηκαν, ήρθαν µε τους άντρες 

τους. Έµεναν όλοι κοντά. Τώρα έχει µείνει η µία αδερφή και ο ένας αδερφός, η 

                                                           
9
 Η αλβανική παροιμία «Οι άνδρες γίνονται άνδρες στον έξω κόσμο και οι γυναίκες γίνονται γυναίκες 

κουνώντας το λίκνο των βρεφών» συμπυκνώνει τον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας και της 

μετανάστευσης ως μια καθαρά ανδρική υπόθεση (King, 2006).  
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άλλη αδερφή γύρισε στο χωριό όταν πέθανε η γιαγιά µας. Ο άλλος αδερφός είναι 

στο Βέλγιο µε την οικογένειά του. Έφυγε πριν την κρίση, το 2009».  

   

Η µαζική νοµιµοποίηση των Αλβανών στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 

ενενήντα, µετέβαλε τον χαρακτήρα της ευκαιριακής, ανδρικής µετανάστευσης σε 

µόνιµη και οικογενειακή. Εκτός από την επανένωση των οικογενειών, την περίοδο 

αυτή παρατηρείται ένα αντίθετο κύµα βραχείας παλιννόστησης νέων ανδρών στην 

Αλβανία µε σκοπό το γάµο µε οµοεθνή τους και την άµεση επιστροφή τους στην 

Ελλάδα. Οι περισσότεροι πληροφορητές, αφηγούµενοι τις ιστορίες ζωής τους, 

ξεκινούν τις διηγήσεις τους µε κοινή αφετηρία ένα σηµείο καµπής της ζωής των 

γονέων τους: το γάµο και την απόφαση για µόνιµη οικογενειακή εγκατάσταση στην 

Ελλάδα. Η Άντζελα εξιστορεί:  

 

«Ο πατέρας µου έχει έρθει στη Ελλάδα το 90, πολύ µικρός και έπιασε αµέσως 

δουλειά, γύρναγε όλη την Ελλάδα, ήταν πολύ καλός. Μετά από λίγα χρόνια, ήρθε 

ο καιρός να παντρευτεί,  επέστρεψε για λίγο καιρό στην Αλβανία… για να 

παντρευτεί… Αρραβωνιάστηκε τη µαµά µου το ’95 και παντρευτήκανε µετά από 

λίγο. Εµένα η µαµά µε γέννησε στην Αλβανία γιατί δεν είχε ακόµα κάνει τα 

χαρτιά. Μόλις τα έκανε και τακτοποιηθήκαµε, φύγαµε για Ελλάδα για να τον 

βρούµε και ο µπαµπάς σταµάτησε να ταξιδεύει τόσο πολύ, για να είναι κοντά µας 

και άρχισε να δουλεύει πιο σταθερά στην οικοδοµή». 

  

Οµοίως, η Ιωάννα αναφέρει:  

«Ο πατέρας µου ήρθε στην Ελλάδα το 91. Άλλαξε διάφορες δουλειές στην αρχή 

και µετά ασχολήθηκε αποκλειστικά µε την οικοδοµή. Το 96 έφυγε για την 

Γκορυτσά για να βρει µια κοπέλα να παντρευτεί. Ξαναγύρισε πρώτα αυτός για να 

βρει σπίτι και να ξαναµπεί στη δουλειά και όταν ήταν όλα έτοιµα, ήρθε και η 

µάνα µου για να µείνει. Εγώ και η αδερφή µου γεννηθήκαµε εδώ».  

 

  Η παραπάνω τάση επιδέχεται διαφορετικές ερµηνείες. Η αλβανική µετανάστευση 

πυροδοτήθηκε όχι µόνο από  οικονοµικά αλλά και από κοινωνικά κίνητρα. Ζώντας 

στην απόλυτη αποµόνωση για δεκαετίες, οι Αλβανοί µετανάστες εµφορούνται από 

την έντονη επιθυµία να ανακαλύψουν τον κόσµο από τον οποίο υπήρξαν 

αποκοµµένοι. Η δυνατότητα της διεθνικής µετακίνησης, τους επέτρεψε να γνωρίσουν 
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µία νέα οικονοµική, πολιτική και κοινωνική πραγµατικότητα αλλά και σταδιακά να 

εξοικειωθούν µε ένα διαφορετικό πολιτισµικό κεφάλαιο το οποίο υπαγόρευε ένα 

διαφορετικό πλαίσιο διαπροσωπικών σχέσεων (Siotou, 2013). Συνεκδοχικά, οι 

Αλβανοί άνδρες που διασχίζουν τα σύνορα µε την Ελλάδα, διασχίζουν ταυτόχρονα τα 

όρια των ερωτικών κοσµολογιών τους και διαφυλικών συµπεριφορών τους (Nagel, 

2003). Περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά, οι πρώτοι άνδρες µετανάστες καλούνται 

να συµµορφωθούν µε τα σεξουαλικά πρότυπα της κυρίαρχης κοινωνίας, 

αµφισβητώντας και επαναξιολογώντας τις παραδοχές τους γύρω από τις ερωτικές 

σχέσεις.  

Ωστόσο, η εµπειρική έρευνα γύρω από τις διαµόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων 

των νεαρών Αλβανών µεταναστών στις αρχές του ενενήντα, αποκαλύπτει µια 

δυστοκία στη σύναψη ερωτικών σχέσεων µε Ελληνίδες. Η αλβανική ταυτότητα και το 

στερεότυπο του µετανάστη, περιχαρακώνει το ερωτικό βίωµα των ανδρών αυτών: 

σωµατοποιώντας τον «ερωτικό Άλλο», περιθωριοποιούνται από τους δυνάµει 

συντρόφους στη χώρα υποδοχής. Ο σεξουαλικός τους αποκλεισµός, υποσκάπτει την 

αρρενωπότητά τους και την ανδρική τους ταυτότητα καθώς εγείρει ζητήµατα 

αµφισβήτησης έµφυλων ηγεµονικών στερεοτύπων και σχέσεων εξουσίας. Ωστόσο, 

σταδιακά, η εξοικείωση των µεταναστών µε το κυρίαρχο πολιτισµικό κεφάλαιο, η 

συστηµατικότερη ενσωµάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία και η υιοθέτηση του 

ελληνικού τρόπου ζωής, ήρε σε µεγάλο βαθµό τα όρια ως προς τη σύναψη ερωτικών 

δεσµών µε γηγενείς, αποκαθιστώντας εν µέρει την τραυµατισµένη αρρενωπότητα των 

πρώτων µεταναστών.  

Παρά την προοδευτική ένταξη, οι σχέσεις αυτές σπάνια καταλήγουν σε γάµο. Η  

συντριπτική πλειοψηφία των πληροφορητών αναφέρει ότι και οι δύο γονείς τους είναι 

Αλβανοί εκτός από δύο περιπτώσεις που οι Αλβανίδες µητέρες βρίσκονται σε 

δεύτερο γάµο µε Έλληνα. Οι περισσότεροι Αλβανοί πρώτης γενιάς που βρέθηκαν σε 

ηλικία γάµου, όντας µετανάστες στην Ελλάδα, προτίµησαν να επιστρέψουν στη 

γενέτειρά τους προς αναζήτηση συντρόφου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή την 

περίπτωση οι µετανάστες είναι αυτοί που δηµιουργούν κατά τη Nagel 

«εθνοσεξουαλικά σύνορα» (ethnosexual frontiers), αντιστρέφοντας τις σχέσεις 

εξουσίας. Η απόρριψη των Ελληνίδων αυτή τη φορά, ως ανάρµοστων συζύγων, 

λειτουργεί αντισταθµιστικά για τον ταπεινωµένο ανδρισµό των πρώτων µεταναστών, 

επαναφέροντας σε ένα βαθµό τη χαµένη τους εξουσία.  
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Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόσταση παίζει καθοριστικό ρόλο για την τέλεση 

συνοπτικών διαδικασιών γάµου. Λαµβάνοντας υπ’όψιν ότι οι σύζυγοι µπορούν να 

προσκληθούν για νόµιµη εγκατάσταση στη χώρα ύστερα από έξι µήνες, ο γάµος κατά 

τη Siotou (2013), σταδιακά µετατρέπεται σε προϊόν του ίδιου του συνόρου. Επί τη 

βάσει αυτή, ο γάµος βιώθηκε από τις µετανάστριες περισσότερο σαν µια 

γραφειοκρατική διαδικασία που διαµεσολαβεί το πέρασµά τους στην Ελλάδα παρά 

σαν πραγµάτωση ροµαντικών προσδοκιών. Αυτή τη φορά, οι µετανάστριες διέσχισαν 

φυσικά και συµβολικά όρια, προκειµένου να εγκατασταθούν σε µια νέα πατρίδα και 

να ενσαρκώσουν το συζυγικό τους ρόλο. Όπως αναφέρει η Vulnettari (2012) η 

προσωπική πρόοδος, οι επαγγελµατικές προοπτικές αλλά και η «δραπέτευση» από 

την ασφυκτική επιτήρηση των γυναικών στην αλβανική κοινωνία, αποτέλεσαν ισχυρά 

κίνητρα εξόδου από τη χώρα για τις µετανάστριες. Κατά τα πρώτα χρόνια των 

µεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα, η περίπτωση του επιτυχηµένου µετανάστη 

που µπορεί να προσφέρει ένα νοικοκυριό σε µια προηγµένη κοινωνία και 

συνακόλουθα ένα πολλά υποσχόµενο µέλλον, δεσπόζει στο φαντασιακό των 

υποψήφιων συζύγων που βρίσκονται στην Αλβανία. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγµα των γονέων της Λετίσια: 

  

«Όταν ο πατέρας ξαναγύρισε στο χωριό (Πισκάς-Βόρεια Αλβανία) για να 

παντρευτεί και να ξαναφύγει είχε αρκετές προτάσεις από διάφορους συγγενείς. 

Στην Αλβανία ακόµα και σήµερα στα χωριά, σου βρίσκουν κάποιον για να 

παντρευτείς… Οι οικογένειες τα κανονίζουν… Η οικογένεια του µπαµπά είχε 

καλό όνοµα, τους σέβονταν και ο ίδιος έστελνε πίσω αρκετά χρήµατα στους 

γονείς του. Η µητέρα µου δέχτηκε αµέσως να τον παντρευτεί και ας τον είχε δει 

µόνο δυο φορές».  

 

Οµοίως, η ∆έσποινα αναφέρει για την περίπτωση της µητέρας της: 

 

«Η µαµά είχε πάρει υποτροφία για να σπουδάσει κτηνίατρος. Όµως ο παππούς 

δεν την άφησε γιατί έπρεπε να πάει στα Τίρανα- εκεί ήταν το µόνο Πανεπιστήµιο-

και δεν ήταν εύκολο για τα κορίτσια τότε να φύγουν και να ζήσουν αλλού. Η άλλη 

επιλογή ήταν να παντρευτείς. Η µαµά µας λέει πως η Ελλάδα ήταν όνειρο για τις 

κοπέλες στο χωριό γιατί ήταν ένας άλλος κόσµος, σύγχρονος -όχι µόνο για τα  

χρήµατα-γιατί ήταν πολύ φτωχοί…  και πολλές φίλες στο σχολείο της θέλανε να 
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παντρευτούνε και να φύγουνε για εδώ. Ο µπαµπάς που είναι Βορειοηπειρώτης 

απ’ τη µάνα του, έφυγε κι αυτός για Ελλάδα. Και ήταν πιο εύκολο γι’ αυτόν 

επειδή πήγε νόµιµος και όχι µέσα από τα βουνά. Τη γνωριµία την έκανε ένας 

θείος της µαµάς. Ήταν µαζί στη φυλακή για πολιτικούς λόγους και όταν έπεσε η 

δικτατορία τους βγάλανε. Η µαµά ήταν πολύ όµορφη και από καλό σπίτι, δέχτηκε 

αµέσως, παντρευτήκανε µόλις τελείωσε το σχολείο και φύγανε».  

 

Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος, η  προοπτική της µετανάστευσης αποτελεί το 

βασικό κίνητρο γάµου για τις Αλβανίδες. Σπανίως, στις διηγήσεις εµφιλοχωρεί η 

έννοια του έρωτα. Από το δείγµα των πληροφορητών µας, µόνο σε µία περίπτωση 

(Λάµπρος, 17) αναφέρεται ρητά η ύπαρξη πρότερης σχέσης των γονέων και η κοινή 

απόφαση για µετοίκηση στην Ελλάδα:  

 

«Η µητέρα µου πήγαινε για αστυνοµικός αλλά εγκατέλειψε τη σχολή της για να 

έρθει στην Ελλάδα µε τον πατέρα µου… Ήταν πολύ ερωτευµένοι και οι καιροί 

ήταν δύσκολοι. Παντρευτήκανε λίγο αργότερα. Φύγανε για µια καλύτερη ζωή… 

τότε όλοι φεύγανε χωρίς δεύτερη σκέψη…»  

   

Στην χώρα εγκατάστασης οι παραδοσιακοί ρόλοι του ανδρισµού και της θηλυκότητας 

επανεξετάζονται µέσα από το πρίσµα της εργασίας και της οικογένειας. Ως προς τους 

άνδρες µετανάστες, η σχετική έρευνα συνηγορεί στην ύπαρξη διαφόρων τύπων 

αλβανικού ανδρισµού, κάποιες φορές αντιτιθέµενων µεταξύ τους (Boeschoten, 2015). 

Στις ιστορίες ζωής των Αλβανών ανδρών που πρωτοήρθαν στην Ελλάδα, κυριαρχεί η 

έννοια της ανεξαρτησίας και της τόλµης. Σε αυτή τη συνάρτηση,  το ανδρικό σώµα 

και η αντίστοιχη σωµατική ρώµη αποτελούν σηµεία αναφοράς των διηγήσεων τους 

που λαµβάνουν τη µορφή ηρωικών εξιστορήσεων. Στην περιπετειώδη πορεία 

ανακάλυψης και κατάκτησης της ελληνικής κοινωνίας, µακριά από τους ασφυκτικούς 

περιορισµούς του καθεστώτος και της παραδοσιακής οικογένειας, η υπέρβαση των 

εµποδίων, η γενναιότητα και η ανδρική συντροφικότητα εξυµνούνται.  Στη συνέχεια, 

η ρητορική αυτή του ανδρισµού διοχετεύεται στο εργασιακό πεδίο συνθέτοντας µια 

ανάλογα ισχυρή ανδρική ταυτότητα που στηρίζεται στη σωµατική ρώµη, την αντοχή 

και τις εργασιακές δεξιότητες. Το βίωµα του ανδρισµού που διαµεσολαβείται από την 

εργασία, δοµείται πάνω στη γραµµική πρόοδο από τη µαθητεία στην εξειδίκευση και 

την προσωπική προκοπή. Η εξειδίκευση των ανδρών µεταναστών σε ένα τοµέα 
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χειρωνακτικής εργασίας και συνακόλουθα η εµπιστοσύνη που κερδίζουν, λειτουργεί 

ως συµβολικό κεφάλαιο, ως ηθική καταξίωση που ενδυναµώνει τους δεσµούς µε την 

ελληνική κοινωνία, ενώ την ίδια στιγµή επιβεβαιώνει την ανδρική τους ταυτότητα. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, σταδιακά οι περισσότεροι Αλβανοί µετακινούνται από 

την ανειδίκευτη αγροτική εργασία στην οικοδοµή και την ηµιειδικευµένη εργασία, 

γεγονός που συµβάλλει στην οικονοµική και κοινωνική ώθηση των ανδρών και τη 

συστηµατικότερη ενσωµάτωσή τους (Βαλασσά, Γιαννέλη, Κουβέλη και Λάσδα  

2010).   

Ωστόσο, η προσέγγιση των παραπάνω διηγήσεων ως µία επιβεβαίωση της ηγεµονικής 

αλβανικής αρρενωπότητας στους νέους τόπους εγκατάστασης δεν αποτυπώνει την 

ουσία των πολύπλοκών διεργασιών, όσον αφορά στη διαπραγµάτευση της νέας 

έµφυλης ταυτότητας τους. Η είσοδος των Αλβανών στη χώρα και αντίστοιχα η 

συνδιαλλαγή τους µε το γηγενή πληθυσµό δεν έγινε «αναίµακτα». Στην καθηµερινή 

συναναστροφή τους µε Έλληνες, η παραδοσιακή αλβανική αρρενωπότητα 

τραυµατίζεται διαρκώς, εκπίπτοντας σε ένα status «υποταγµένης αρρενωπότητας» 

(subordinated masculinity). Οι αναλυτικές κατηγορίες της κοινωνικής τάξης και της 

εθνικότητας καθώς διαπλέκονται µε έµφυλα στερεότυπα, πλήττουν τις 

αδιαµφισβήτητες, κληροδοτηµένες παραδοχές για την εκδήλωση του ανδρισµού που 

ίσχυαν προ µεταναστευτικού επεισοδίου. Η ευάλωτη θέση των πρώτων µεταναστών 

λόγω παράνοµης παραµονής, δηµιουργεί ένα καθεστώς ανοχής απέναντι σε 

προσβολές και περεταίρω αµφισβήτησης της ανδρικής τους τιµής. Σε αυτή τη 

συνάρτηση, πολλοί Αλβανοί άνδρες αντισταθµίζουν την πληγωµένο ανδρισµό τους 

µε την εκδήλωση ενός «υπερανδρισµού» ή φαντασιώνονται αντίστοιχα τη συµµετοχή 

τους σε µια ανώτερη ηθικά κοινότητα που βασίζεται σε πατριαρχικές αξίες και 

απορρίπτει τους ντόπιους ως «τεµπέληδες και θηλυπρεπείς». Μιλώντας για την 

εργασιακή εµπειρία του πατέρα του, ο Κωνσταντίνος απηχεί τις αντιλήψεις της 

πρώτης γενιάς για την ηθική της εργασίας: 

  

«Ο πατέρας µου λέει  ότι οι Έλληνες είναι βολεµένοι στηρίζονται µόνο στα λεφτά 

της οικογένειάς τους. ∆εν προσπαθούν.  ∆εν είναι αυτοδηµιούργητοι. Ο µπαµπάς 

έχει άλλη νοοτροπία, την αλβανική. Αν νευριάζει λέει «τί περιµένεις; Eδώ κάνουν 

κουµάντο οι γυναίκες στα σπίτια».  
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Στην ίδια κατεύθυνση, ο ανδρισµός του Αλβανού µετανάστη εκδηλώνεται µε τη 

µορφή του  «υπερπροστατευτικού» pater familias που διαφυλάττει την ακεραιότητα 

της οικογένειας από την ηθική παρακµή του έξω κόσµου. Πολλοί Αλβανοί 

οικογενειάρχες οικοδοµούν την εύθραυστη ισορροπία του νοικοκυριού τους πάνω 

στην αντίθεση του έσω-κόσµου που λειτουργεί µε ασφάλεια, ακολουθώντας τις αρχές 

της παραδοσιακής αλβανικής νεοπατριαρχίας και του έξω-κόσµου που βρίθει 

κινδύνων ηθικής παρακµής, ειδικά για τις νεαρές γυναίκες. Η Άντζελα βιώνει µια 

παρόµοια κατάσταση: 

  

«Για να πάω εκδροµή  µε το σχολείο έγινε χαµός στο σπίτι. Ο πατέρας µου 

πιστεύει ότι όλοι θέλουν να µας βλάψουν. Με εκνευρίζει, δεν µου έχει 

εµπιστοσύνη, αν µπορούσε θα µε κλείδωνε και θα µε έβγαζε για να µε παντρέψει. 

Ευτυχώς έχω τη µάνα µου τα τελευταία χρόνια και µεσολαβεί και έχει κάπως 

µαλακώσει… Βλέπει και άλλους, και Έλληνες και Αλβανούς του λένε πώς κάνεις 

έτσι, ενώ είναι χρυσή κοπέλα…». 

  

Οµοίως, η Λετίσια αναφέρεται µε παράπονο στην παρέµβαση του πατέρα της στις 

σχέσεις της µε τους ντόπιους.  

 

«Ο µπαµπάς µου είναι πολύ αυστηρός και δε θέλει να κάνω πολύ παρέα µε 

Ελληνίδες γιατί πιστεύει ότι µπορεί να µε χαλάσουν. Συµπαθεί τις φίλες µου 

αλλά είµαι σίγουρη ότι τις κριτικάρει στη µάνα µου… Φταίει ο τρόπος  που 

µεγάλωσε… Εγώ προτιµώ να κάνω παρέα µε Ελληνίδες όχι λόγω εθνικότητας 

αλλά γιατί ταιριάζω περισσότερο». 

 

Από την άλλη, δεν είναι λίγες οι φορές που ο συγχρωτισµός µε τους γηγενείς 

λειτουργεί µετασχηµατιστικά στις αντιλήψεις των Αλβανών ανδρών σε σχέση µε το 

φύλο. Η ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία απαιτεί από µέρους τους την υιοθέτηση 

πιο µετριοπαθών  στάσεων. Η Τζοάνα αναφέρει:  

 

       «Ο µπαµπάς µερικές φορές κοροϊδεύει τα ξαδέρφια του στην Αλβανία για τις 

αντιλήψεις τους. Η µία ξαδέρφη µου παντρεύτηκε 16 χρονών και τώρα έχει δύο 

παιδιά. Ο µπαµπάς είπε στον ξάδερφό του ότι βιάστηκε. Γενικά ο µπαµπάς έχει 

άλλες αντιλήψεις σαν των Ελλήνων και τα πάµε καλά στην οικογένεια». 
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Ως προς τις Αλβανίδες µετανάστριες, ο γάµος και η εγκατάσταση σε άλλη χώρα 

αποτέλεσε «σηµείο καµπής» (turning point) καθώς διαµόρφωσε δραµατικά τις 

τροχιές της ζωής τους. Οι πρώτες Αλβανίδες, έφτασαν στην Ελλάδα, είτε 

συνοδεύοντας τους συζύγους τους, είτε αργότερα, στα πλαίσια της επανένωσης των 

οικογενειών και πολύ σπανιότερα µόνες τους αναζητώντας εργασία (ΚΕΘΙ, 2007). 

Καθώς η αρχική πρόθεση ήταν η οικογενειακή εγκατάσταση µε κύριο οικογενειακό 

εισόδηµα αυτό του συζύγου, οι περισσότερες Αλβανίδες εξήλθαν σταδιακά στην 

άτυπη αγορά εργασίας. Η έµµισθη οικιακή εργασία και γενικότερα ο τοµέας της 

καθαριότητας, αποτέλεσαν το κύριο πεδίο απασχόλησης για τις µετανάστριες της 

πρώτης γενιάς.  

Κατά τον Παπαταξιάρχη, η εννοιολόγηση της εργασίας και η συγκρότηση των 

εργασιακών στρατηγικών των Αλβανίδων, συνδιαµορφώνονται στη βάση των 

πολιτισµικών αντιλήψεων που φέρνουν τα σηµάδια µια διπλής εµπειρίας:  τόσο της 

εµπειρίας διακυβέρνησης  από το κοµµουνιστικό κόµµα, όπου η εργασία µε στόχο τη 

συλλογική ευηµερία θεµελίωσε τη σοσιαλιστική ρητορική, όσο και της 

µεταναστευτικής εµπειρίας στην Ελλάδα  ως ατοµικής πια στρατηγικής µε στόχο την 

οικογενειακή ευηµερία των µεταναστών (Παπαταξιάρχης, 2008: 291). Στη νέα 

πραγµατικότητα της Αλβανίας, όπως διαµορφώνεται στη δεκαετία του ενενήντα, η 

εργασία ταυτίζεται µε τη µετανάστευση. Ωστόσο, ο τοµέας της έµµισθης οικιακής 

εργασίας των µεταναστριών χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες, καθώς στην 

κοµµουνιστική Αλβανία συνδεόταν αποκλειστικά µε τα γυναικεία καθήκοντα εντός 

του οικιακού χώρου και δεν υφίστατο ως αυτόνοµος εργασιακός κλάδος. Πρόκειται 

λοιπόν, όπως εύστοχα σηµειώνει ο Παπαταξιάρχης (2008), για την «επινόηση ενός 

επαγγέλµατος», το οποίο άνθισε παράλληλα µε τα πρώτα κύµατα µετανάστευσης, 

αφού τα φθηνά εργατικά χέρια, έδιναν τη δυνατότητα ακόµα και στα µικροαστικά 

στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας να προσλαµβάνουν µετανάστριες για τις εργασίες 

του νοικοκυριού. Οι έµµισθες υπηρεσίες στα ιδιωτικά πλαίσια του οίκου αποτέλεσαν 

µια πρωτόγνωρη εµπειρία, όπως διηγείται η Ειρήνη (16): 

 

«Όταν ήρθανε εδώ η µητέρα µου δε δούλεψε αµέσως, όταν ήταν στο Βόλο. Μετά  

όµως φύγανε µε το µπαµπά για Αθήνα και αυτή άρχισε να δουλεύει σε σπίτια 

όπως κάνανε και άλλες γιατί θέλανε γυναίκες για καθαριότητα … Στην αρχή µας 

έχει πει δεν ήξερε και όλες τις δουλειές, σιγά-σιγά άρχισε να µαθαίνει και τα 
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έκανε όπως ήθελαν οι Ελληνίδες. Στην Ελλάδα τα σπίτια ήταν πολύ καλύτερα και 

αυτοί στην Αλβανία ξέρανε µόνο το σαπούνι, ούτε χλωρίνη, ούτε σκούπες 

ηλεκτρικές, τα βασικά αλλά τα έµαθε όλα πολύ γρήγορα και τη ζητάγανε από 

πολλά σπίτια».  

  

Σε αυτά τα πλαίσια, η έµµισθη εργασία των γυναικών υπηρέτησε τη συνολική 

οικογενειακή στρατηγική για µια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα.  

Η έµµισθη οικιακή εργασία στηρίζεται στη σωµατική προσπάθεια των εργαζοµένων 

και σε αυτή τη συνάρτηση το σώµα αποτελεί το µόνο αξιόπιστο κεφάλαιο που 

διαθέτουν -τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες µετανάστριες- για την απόκτηση 

εισοδήµατος. Το σώµα αποτελεί το όχηµα των έντιµων στρατηγικών επιβίωσης και 

ευηµερίας, είτε συλλογικών στα πλαίσια του σοσιαλισµού, είτε ατοµικών στην εποχή 

του εκδηµοκρατισµού. Κατά τον Sayad (2004:213), η µετανάστευση «δεν είναι άλλο 

από µια εµπειρία κυρίως σωµατική, καθώς ο µετανάστης είναι πάνω απ’ όλα το 

φυσικό του σώµα που µετουσιώνεται πρώτα ως εργασία και εν συνεχεία ως έκφραση 

του εαυτού». Παράλληλα, η έντιµη σωµατική εργασία αντιπαραβάλλεται προς την 

«ανέντιµη» διάθεση του σώµατος ως απόκλιση από το σκληρό εργασιακό έθος. Σε 

αυτή την κατεύθυνση, ο Λάµπρος αναφέρει για την προηγούµενη γενιά: 

 

«Πολλοί έχουν κακή αντίληψη για τους Αλβανούς γιατί στην αρχή που ήρθαν 

κάποιοι «καλοί» Αλβανοί αντί να δουλέψουν σκληρά στην οικοδοµή όπως οι 

γονείς µας, κλέβανε και κάνανε γενικά παρανοµίες. Και λίγες γυναίκες Αλβανίδες 

τις εκµεταλλευτήκανε πάλι Αλβανοί και βγήκανε στο πεζοδρόµιο. Αυτές δε 

φταίνε… τις εκµεταλλευτήκανε». 

 

Στο ίδιο µήκος κύµατος, η Βενίσα, αναφέρεται στις γυναίκες που δεν εκπλήρωσαν το 

έµφυλο εργασιακό πεπρωµένο των πρώτων Αλβανίδων µεταναστριών:  

 

«Μία από το χωριό του πατέρα µου ήρθε στην Ελλάδα... Με τον αδερφό της στην 

αρχή. Αυτόν τον πιάσανε και γύρισε πίσω µετά από έξι µήνες . Αυτή όµως, µου 

λέει η θεία µου που την ήξερε γιατί πηγαίνανε µαζί σχολείο… είχε το µυαλό της 

αλλού από µικρή, νόµιζε κάποια ήταν… ∆εν πήγαινε ούτε σε σπίτια ούτε ήθελε να 

καθαρίζει γιατί θεωρούσε ότι την υποτιµούσαν …Κατέληξε πολύ άσχηµα αν µε 

καταλαβαίνετε… Φταίει και η οικογένεια όµως…» 
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      Η σκληρή σωµατική εργασία ανδρών και γυναικών γίνεται αντιληπτή ως «το 

πεπρωµένο των Αλβανών» διαχρονικά. Η πρώτη γενιά εµφορείται από µια διάχυτη 

παραδοχή της «µοίρας» του Αλβανού που κοπιάζει σωµατικά. Η Άννα, µεταφέρει τα 

λόγια της µητέρας της όταν διαπληκτίζονται, που αντανακλούν αυτή τη νοοτροπία:  

 

        Μου λέει όταν τσακωνόµαστε: «Εµείς από παιδιά δουλεύαµε είτε στα χωράφια είτε 

στα εργοστάσια. Και µετά στην Αθήνα σε άλλο σπίτι κάθε µέρα για να σας 

προσφέρουµε τα πάντα».  

 

 Το σώµα, ανάλογα µε τη λειτουργία και τη χρήση του, σηµειώνει ο Αλεξίου (2005),  

αποκτά «διαφορετικό νόηµα και διαφορετικά ανακλαστικά». Στο ατοµικό σώµα 

αφενός, αποτυπώνονται οι προδιαθέσεις του συλλογικού σώµατος ανάλογα µε την 

πολιτισµική και ταξική καταγωγή, αφετέρου, εγγράφονται οι διαχωρισµοί όπως 

προκύπτουν από τον καταµερισµό εργασίας και την εξατοµίκευση. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο η πολιτισµική καταγωγή και ταξική θέση των Αλβανών µεταναστών, 

αντανακλά την προσδοκία του συλλογικού σώµατος για παραγωγή χειρωνακτικής 

εργασίας. Ως δύναµη παραγωγής, το σώµα περιβάλλεται µε σκέσεις εξουσίας και 

κυριαρχίας και µετατρέπεται, κατά τον Foucault, σε χρήσιµη δύναµη µόνο αν γίνει 

σώµα «παραγωγικό και καθυποταγµένο» (Foucault, 1976). Σε αυτή τη συνάρτηση, η 

γυναικεία µετανάστευση από την Αλβανία είναι συνυφασµένη µε την σκληρή 

έµµισθη οικιακή εργασία.  

Αξίζει να σηµειωθούν δύο παρατηρήσεις που φωτίζουν την έµφυλη διάσταση της 

εργασίας των Αλβανίδων: Κατά πρώτον, οι µετανάστριες προτιµούν την εξωτερική 

εργασία σε διαφορετικά σπίτια και όχι την αποκλειστική εσωτερική εργασία σε ένα 

σπίτι. Η σηµασία της παρατήρησης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι οι γυναίκες αυτές, 

επιδιώκουν µακροπρόθεσµα την «επαγγελµατοποίηση» ενός «επινοηµένου 

επαγγέλµατος»: η εξωτερική εργασία οριοθετεί χρονικά την ηµέρα τους σε εργάσιµη 

και µη, προσδίδει µεγαλύτερη αυτονοµία και ευελιξία ως προς τη διαχείριση του 

χρόνου και των εισοδηµάτων, οριοθετεί τα πεδία οικιακής ευθύνης µεταξύ 

εργοδότριας και οικιακής βοηθού (Παπαταξιάρχης, 2008). Η παραπάνω 

«επαγγελµατοποίηση» αποτυπώνεται στα λόγια της Μαρκέλλας.  
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«Η µαµά δούλευε όλη µέρα µερικές φορές και το βράδυ ερχόταν σπίτι και έκανε 

πάλι δουλειές» 

 

 Η µητέρα της Μαρκέλλας επιτελεί τις ίδιες εργασίες, ωστόσο, το πέρασµά της σε 

διαφορετικούς οικιακούς µικρόκοσµους διαφοροποιείται καθώς στη µία περίπτωση 

πληρώνεται, ενώ στην άλλη εκτελεί τα «έµφυλα  καθήκοντα» της. Κατά τον 

Παπαταξιάρχη, στο ελληνικό νοικοκυριό διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις για τον 

αυτοπροσδιορισµό της εργαζόµενης οικιακής βοηθού ως ένα προσωρινό 

υποκατάστατο της εργοδότριας, το οποίο καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την 

παράµετρο της εθνικότητας της οικιακής βοηθού. Σε αυτό το κλίµα, ο 

«επαγγελµατισµός» και η αυτονοµία των Αλβανίδων αναπαράγει µε το δικό του 

τρόπο την οικιακή ιδεολογία µέσα από την έµµισθη οικιακή εργασία, πλάθοντας το 

εργασιακό τους προφίλ και τονίζοντας µια διάσταση της «υπερ-θηλυκότητας»  ως 

αντισταθµιστική της υπάλληλης σχέσης τους (Παπαταξιάρχης, 2008: 337-339). Όπως 

και στην περίπτωση των ανδρών που αντισταθµιστικά προβάλλουν µια διάσταση του 

υπερ-ανδρισµού, οι γυναίκες αντίστοιχα προβάλλουν την παραπάνω υπερ-

θηλυκότητα προκειµένου να  κατασκευάσουν αντίστοιχα µια σχέση έµφυλης 

υπεροχής απέναντι στις εργοδότριες.   

Το δεύτερο στοιχείο που υπογραµµίζεται είναι η έµφυλη αναδιάταξη των ρόλων σε 

εποχή οικονοµικής κρίσης. Καθώς η ανεργία έπληξε ανεπανόρθωτα τον τοµέα των 

κατασκευών, πολλοί Αλβανοί µετανάστες που εργάζονταν στην οικοδοµή έµειναν 

χωρίς δουλειά. Σε αυτές τις συνθήκες, δεδοµένου ότι η έµµισθη οικιακή εργασία 

επλήγη λιγότερο, οι Αλβανίδες οικιακές βοηθοί επωµίζονται την επιβίωση της 

οικογένειας, γίνονται αυτές οι «κουβαλητές» του σπιτιού σε αντίθεση µε τα 

πατριαρχικά στερεότυπα. Από συµπληρωµατικό, το εισόδηµά τους γίνεται το κύριο 

εισόδηµα της οικογένειας.  

Ωστόσο, οι µεταβαλλόµενοι ρόλοι και η επαναδιαπραγµάτευση των ισορροπιών στο 

αλβανικό νοικοκυριό,  έχει συνέπειες για τις µετανάστριες. Σε αρκετές περιπτώσεις 

αυτή η αλλαγή των έµφυλων ρόλων προκαλεί επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας σε 

βάρος των γυναικών προκειµένου να «αποκατασταθούν» οι διασαλευµένοι ρόλοι. H 

κρίση δυσχεραίνει την εκπλήρωση της πολιτισµικά επιβεβληµένης προσδοκίας του 

άνδρα µετανάστη ως προστάτη της οικογένειας ώστε η ενδοοικογενειακή βία να 

λειτουργεί ως µέσον συµµόρφωσης των γυναικών. Η Ειρήνη, καταθέτει τη δική της 

εµπειρία : 
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«Όταν άρχισε η κρίση ο πατέρας µου έµενε πολλές βδοµάδες χωρίς δουλειά. Η 

σχέση των γονιών µου πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Ο πατέρας µου 

φώναζε για το παραµικρό και χτύπαγε τη µάνα µας πολύ άσχηµα. Αυτή έφευγε 

από το σπίτι και γύρναγε στους δρόµους κλαίγοντας όλη τη νύχτα. Μετά από 

τέσσερα χρόνια  οι γονείς µου χώρισαν… Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος για 

όλους, ειδικά τη µαµά. «Οι Αλβανοί δε χωρίζουν!» µας έλεγε µια ανιψιά της, 

δικηγόρος στην Αλβανία που είχε αναλάβει το διαζύγιο και η µάνα µου έκλαιγε 

συνέχεια από ντροπή. Ήταν η µόνη στην οικογένειά της που είχε χωρίσει αλλά και 

τι να έκανε. Στην Ελλάδα το διαζύγιο είναι πολύ εύκολο για τους ανθρώπους 

όπως σε όλη την Ευρώπη. Καµία σχέση µε πάνω (Αλβανία). Καλά έκανε η 

µαµά». 

  

 Ακόµα και να µην φτάσουν στο διαζύγιο, η κρίση διατάραξε θεµελιωδώς τους 

ρυθµούς στην Αλβανική οικογένεια. Η Μαριάννα περιγράφει την ένταση που 

προκλήθηκε στην οικογένεια λόγω κρίσης:  

  

«Όταν ο πατέρας µου έµεινε άνεργος, καθόταν όλη µέρα σπίτι και δεν έκανε 

τίποτα. Μου φώναζε µε το παραµικρό κι εγώ έπαιρνα τη µάνα µου τηλέφωνο στη 

δουλειά και έκλαιγα. Η µάνα µου φοβόταν να του αντιµιλήσει, µου έλεγε «κάνε 

υποµονή». Μετά µε συνεχείς τσακωµούς αφού µας ζούσε η µαµά, βρήκε δουλειά 

σε µια καφετέρια, δέκα ώρες κάθε µέρα στην κουζίνα, έκανε λάντζα. Μια µέρα ο 

εργοδότης του είπε θα κάνει καφέδες και τόστ. Ο µπαµπάς συµφώνησε αλλά όταν 

ήρθε σπίτι έγινε χαµός. Άρχισε να πετάει πράγµατα και χτύπησε τη µητέρα µου. 

Έλεγε ότι αυτός είναι άντρας και δεν µπορεί να πλένει πιάτα και να µαγειρεύει. 

Ήθελε να φύγουµε για την Αλβανία. Η µαµά δε συµφωνούσε γιατί εκεί πρέπει να 

µείνει µε την πεθερά της και δεν τη συµπαθεί καθόλου. Ούτε εµείς θέλαµε να 

φύγουµε. Εγώ έφαγα µια σφαλιάρα και µου άφησε µια µελανιά. ∆εν πήγα σχολείο 

την άλλη µέρα ντρεπόµουνα για το σηµάδι. Μετά από λίγο καιρό ο µπαµπάς 

συνήθισε και δεν το ανέφερε ξανά. Όµως και πάλι δεν φέρνει λεφτά γιατί ό,τι 

βγάζει τα παίζει σε ηλεκτρονικό στοίχηµα. Η µαµά δε λέει τίποτα γιατί φοβάται 

και για τα χαρτιά και µην τη χτυπήσει. Μια φορά έχασε 500 ευρώ στο στοίχηµα, η 

µαµά του είπε κάτι και πάλι έγινε χαµός.  Στεναχωριέµαι πολύ για τη µάνα µου.  

Η ίδια λέει ότι ο µπαµπάς τουλάχιστον δουλεύει. Έχει µια αδερφή στην Κρήτη και 
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ο άντρας της -Αλβανός κι αυτός-  όλη µέρα πίνει. ∆εν τη βαράει όµως. Μου 

φέρνει αυτόν για παράδειγµα». 

  

Η εθνογραφική µας µελέτη συνηγορεί υπέρ της γενικότερης ερευνητικής διαπίστωσης 

ότι η µετανάστευση ενδέχεται να έχει τελείως διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες 

µετανάστριες. Στην πρώτη περίπτωση, η οικονοµική αυτονοµία της µητέρας της 

Ειρήνης λειτούργησε ως µέσο χειραφέτησης προκειµένου να αποµακρυνθεί από το 

βίαιο σύζυγό της, οικοδοµώντας τη ζωή της εκ νέου µε τους δικούς της όρους. Στη 

δεύτερη περίπτωση, η µεταναστευτική εµπειρία προσέθεσε άλλο ένα βάρος στη 

µητέρα της Μαριάννας, καθώς εγκλωβίστηκε µεταξύ ενός εξουθενωτικού εργασιακού 

προγράµµατος και ενός βίαιου συζύγου. Και δεν είναι σπάνιο, η µετανάστρια να 

καθίσταται ακόµα πιο ευάλωτη καθώς καλείται να διαχειριστεί έξω και έσω-

οικογενειακές καταστάσεις κρίσης.  

Η µετανάστευση ως µία καθολική εµπειρία έχει σαφή αντίκτυπο στους έµφυλους 

προσδιορισµούς των µεταναστών πρώτης γενιάς. Οι ρόλοι τίθενται υπό 

διαπραγµάτευση, υπό το βάρος τόσο του δυναµικού οικονοµικού πεδίου που 

διαµορφώνει νέα δεδοµένα για άνδρες και γυναίκες, όσο και του ηγεµονικού 

πολιτισµικού κεφαλαίου που διαµεσολαβεί την ένταξη των ανθρώπων αυτών σε µια 

διαφορετική κοινωνία όσον αφορά τις έµφυλες ιεραρχίες. Σε αυτή τη δυναµική που 

αµφισβητεί τις νοηµατοδοτήσεις της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας της 

αλβανικής νεοπατριαρχίας, οι µετανάστες είτε αναπτύσσουν αντισταθµιστικά µια 

υπερ-αρρενωπότητα ή µια υπερ-θηλυκότητα, ώστε να βρουν το βηµατισµό τους,  είτε 

προσαρµόζονται εξατοµικευµένα στα νέα κοινωνικά δεδοµένα.  

Στην επόµενη ενότητα θα επικεντρωθώ στην έµφυλες ταυτότητες της δεύτερης 

γενιάς, όπως προκύπτουν από τις αφηγήσεις των υποκειµένων.  

 

 

5.Δεύτερη γενιά μεταναστών, νέα έμφυλα πρότυπα;  

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η προσέγγιση και ανάλυση των έµφυλων 

ταυτοτήτων των µεταναστών δεύτερης γενιάς, όπως αυτές διαµορφώνονται τόσο στη 

δυναµική της οικογένειας όσο και στη συναναστροφή µε την κοινωνία υποδοχής. 

Όπως πολύ εύστοχα παρατηρούν οι Vulnettari and King (2009), το ερευνητικό 

ζητούµενο στην έµφυλη διερεύνηση της µεταναστευτικής διαδικασίας είναι η 
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συνάντηση του φύλου και της γενιάς (gender and generation), καθώς οι 

νοηµατοδοτήσεις του φύλου δεν είναι αχρονικές και στατικές αλλά δυναµικές και 

µεταβαλλόµενες.  Σε αυτή την κατεύθυνση, θα εξετάσουµε τις έµφυλες στάσεις της 

δεύτερης γενιάς Αλβανών µεταναστών, όπως προκύπτουν από τις αφηγήσεις τους, 

θέτοντας ως σηµεία αναφοράς τις οικογενειακές σχέσεις, την προοπτική γάµου, την 

επαγγελµατική αποκατάσταση και το ενδεχόµενο επιστροφής στην Αλβανία.   

α. Σχέσεις εξουσίας στην οικογένεια. 

Αν και µεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας αναλώνεται στη σχέση των συζύγων, ωστόσο 

τα έµφυλα ζητήµατα εντός του µεταναστευτικού νοικοκυριού οφείλουν να εστιάζουν 

εξίσου στις σχέσεις γονέων και παιδιών και κυρίως στους όρους της 

διαπραγµάτευσης των έµφυλων ιδεολογιών και πρακτικών στο νέο περιβάλλον 

µετανάστευσης (Styliou, 2006). Όπως εύστοχα υπογραµµίζει η Foner (1997), «η 

οικογένεια αποτελεί το δυναµικό πεδίο µεταξύ δοµής, δράσης και κουλτούρας, όπου 

η δηµιουργική πολιτισµική εποικοδόµηση λαµβάνει χώρα ως αποτέλεσµα της 

σύζευξης των εξωτερικών κοινωνικών και οικονοµικών δυνάµεων της χώρας 

υποδοχής και του προ-µεταναστευτικού πολιτισµικού πλαισίου των υποκειµένων». 

Υπό αυτό το πρίσµα, οι σχέσεις γονέων και παιδιών είναι αυτές που αποτυπώνουν την 

ουσία της διαπραγµάτευσης της µεταναστευτικής οικογένειας µε την κοινωνία 

υποδοχής. 

 Η διαµόρφωση των έµφυλων στάσεων της δεύτερης γενιάς είναι το αποτέλεσµα µιας 

δυναµικής διαδικασίας εξισορρόπησης αντίθετων πολιτιστικών προταγµάτων που 

εκπορεύονται ταυτόχρονα από την οικογένεια και την κοινωνία. Στις αφηγήσεις των 

πληροφορητών µας αντανακλάται αυτή η προσπάθεια επαναδιαπραγµάτευσης του 

νεοπατριαρχικού πλαισίου δόµησης των οικογενειακών σχέσεων. Για να 

κατανοήσουµε πώς η έµφυλη ταυτότητα οικοδοµείται, µεταδίδεται διαγενεακά και 

τίθεται υπό αµφισβήτηση, θα πρέπει να λάβουµε υπ’όψιν µας, ότι, πρώτον, η 

κοινωνική έµφυλη ταυτότητα αποκτιέται µέσα από τη διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης του υποκειµένου (Montero, 2007; Bhavnani and Haraway 1994), 

όπως επίσης, ότι η δεύτερη γενιά µεταναστών αλληλεπιδρά µε δύο διαφορετικά 

συστήµατα έµφυλων αναπαραστάσεων (Lloyd and Duveen 1992). Μέσα από τη 

διαδικασία της κοινωνικοποίησης εντός και εκτός οικογένειας, το υποκείµενο 

υιοθετεί µια στάση που οριοθετείται από το διαφορετικό βαθµό ταύτισης και 

συµµόρφωσης µε το δεδοµένο πλαίσιο των έµφυλων αναπαραστάσεων (Bauer and 
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Gaskel, 1999; Duveen, 2001). Καθώς οι έµφυλες ταυτότητες µπορεί, είτε να γίνουν 

αποδεκτές, είτε να απορριφθούν από τα υποκείµενα, διαφαίνεται η δυναµική 

διαδικασία µεταξύ της δράσης του υποκειµένου και των κοινωνικών περιορισµών που 

του επιβάλλονται. Σε αυτή τη διαδικασία δόµησης έµφυλης ταυτότητας, το άτοµο 

λειτουργεί ως ενεργό υποκείµενο το οποίο όµως περιορίζεται από προϋπάρχουσες 

επιβεβληµένες έµφυλες ιεραρχίες (Howarth, 2010) και παρά το γεγονός ότι δεν 

µπορεί να αποφύγει τη συγκεκριµένη διαδικασία κοινωνικοποίησης, ωστόσο, µπορεί 

να συµµετέχει ενεργά µε την υιοθέτηση ή αµφισβήτηση συγκεκριµένων έµφυλων 

αναπαραστάσεων.   

Η έννοια της καθολικής µετάβασης που συνεπάγεται η µετανάστευση, πυροδοτεί 

αντίστοιχα θεµελιώδεις διαπραγµατεύσεις της ταυτότητας και των νοηµατοδοτήσεων 

των µεταναστών (Zittoun, 2006). Τοιουτοτρόπως, κατά τον Benslama (2009), η 

µετανάστευση πυροδοτεί την επαναδιαπραγµάτευση του δεσµού γονέων και παιδιών 

µεταναστών. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικές έµφυλες ταυτότητες δοµούνται από την ίδια 

την  µεταναστευτική διαδικασία. Οι µετανάστες γονείς, µέσω της «ρήξης» που 

εκφράζει η γεωγραφική τους µετακίνηση, αποτελούν τους τελευταίους 

«εκπροσώπους» του  κληροδοτηµένου πολιτισµικού κεφαλαίου της χώρας καταγωγής 

τους και ταυτόχρονα τους εισηγητές ενός νέου πολιτισµικού κεφαλαίου στη χώρα 

υποδοχής. Σε αυτή τη συνάρτηση, η έµφυλη αυτοεικόνα των µεταναστών δεύτερης 

γενιάς συγκροτείται στο χωροχρόνο της διάδρασης του προ-µεταναστευτικού 

παρελθόντος, όπως προβάλλεται από τους γονείς, του µεταναστευτικού παρόντος, 

όπως βιώνεται από την αλβανική οικογένεια συνολικά, και των µελλοντικών σχεδίων 

ζωής, όπως δοµούνται στο φαντασιακό των µεταναστών δεύτερης γενιάς.  

Η έννοια της επαναδιαπραγµάτευσης των σχέσεων εξουσίας εντός του οικογενειακού 

πλαισίου είναι έκδηλη σε όλες τις αφηγήσεις των πληροφορητών µας. Ειδικά τα 

κορίτσια που έλαβαν µέρος στις συνεντεύξεις επανέρχονται συχνά στα ζητήµατα των 

έµφυλων ρόλων εντός των οικογενειών τους. Η πλειοψηφία των κοριτσιών συχνά 

διατυπώνει παράπονα για την αυστηρή επιτήρηση των γονέων τους και κυρίως του 

πατέρα. Τυπικό παράδειγµα είναι η Μαριάννα (16):  

 

«Ο µπαµπάς µου είναι αυστηρός µαζί µου. Όχι µόνο µε τους βαθµούς αλλά και µε 

τους φίλους µου. ∆ε θέλει να κάνω πολύ παρέα µε αγόρια, φοβάται µήπως βρω 

κάποιον και µου πάρει τα µυαλά. Αυτοί µεγάλωσαν διαφορετικά στην Αλβανία 

και νοµίζουν ότι κι εδώ έτσι είναι. Τρώνε πολλά κολλήµατα…» 
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Οµοίως η Καρολίνα (16) αντιµετωπίζει την ίδια κατάσταση: 

 

«Όταν θέλω να βγω έξω µε φίλους µου τα Σαββατοκύριακα οι γονείς µου, µου 

κρατάνε µούτρα. Με ρωτάνε συνέχεια ποιοι θα είναι µαζί µου, τί ώρα θα γυρίσω. 

Αν δεν έχω γυρίσει µέχρι τις δώδεκα φωνάζουν. Παλιά ήταν ακόµα χειρότερα. 

Πέρσι στην Α΄Λυκείου δε µε αφήσανε να πάω τριήµερη. ∆εν ξέρω τι πιστεύουν. 

Εγώ τσαντίζοµαι. Για την αδερφή µου τα πράγµατα είναι πιο εύκολα. Κάνει 

πράγµατα που εγώ δε θα µπορούσα να κάνω στο Γυµνάσιο, όταν ήµουν στη 

ηλικία της και αυτό µε εκνευρίζει πολύ». 

  

Η διασκέδαση αποτελεί πεδίο έµφυλων διαπραγµατεύσεων για γονείς και παιδιά. Από 

τη µία, η έννοια της διασκέδασης πρωταγωνιστεί στα αφηγήµατα των παιδιών ως 

κατεξοχήν µέσο ένταξης και σύµπλευσης µε την «κανονικότητα» και τον ελληνικό 

τρόπο ζωής. Η καταναλωτική κοινωνία του θεάµατος ασκεί έντονη επιρροή στους 

νεαρούς µετανάστες και οι δραστηριότητες της σχόλης δεν διαφέρουν από αυτές των 

νεαρών Ελλήνων συνοµηλίκων τους (Κορωναίου, 2016). Κατά τη Siotou (2013), η 

υιοθέτηση του ελληνικού τρόπου διασκέδασης σηµατοδοτεί για τους νεαρούς 

Αλβανούς την πολιτισµική µετάβαση σε ένα άλλο γεωγραφικό χώρο, αυτόν της 

Ευρώπης και ευρύτερα σε µια άλλη πολιτισµική πραγµατικότητα (2013:4). Η ταύτιση 

µε τη νοοτροπία διασκέδασης των Ελλήνων θα µπορούσε να  ερµηνευτεί ως 

κατάκτηση ενός συγκεκριµένου κοινωνικού χώρου, εντός του οποίου τα παιδιά των 

µεταναστών εξισώνονται µε τους γηγενείς, αποτινάσσουν το στίγµα της φτηνής 

εργατικής δύναµης και επαναπροσδιορίζουν τις σχέσεις εξουσίας. Η διασκέδαση δεν 

αποτελεί µόνο πεδίο διαπραγµάτευσης των σχέσεων εξουσίας αλλά και συνολικά της 

ταυτότητας τους νεαρού µετανάστη. Ωστόσο, η υιοθέτηση του ελληνικού τρόπου 

διασκέδασης αποτελεί και έναν από τους συνηθέστερους λόγους αντιπαράθεσης µε 

την πρώτη γενιά.  

 Εξοικειωµένοι µε έναν άλλο τρόπο ζωής, οι πρώτοι µετανάστες φέρουν ακόµα τις 

έµφυλες αναπαραστάσεις του νεοπατριαρχικού µοντέλου που άφησαν στη γενέτειρά 

τους. Ο ελληνικός τρόπος διασκέδασης, ενώ για τις περισσότερες περιπτώσεις των 

αγοριών είναι επιθυµητός, καθίσταται επικίνδυνος για τα κορίτσια. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, όπως της Καρολίνας και της Μαριάννας, οι Αλβανοί γονείς περιορίζουν 

και ελέγχουν τις εξόδους των θυγατέρων τους, µε σκοπό να ελέγξουν τη 
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σεξουαλικότητά τους. Σε αρκετές αφηγήσεις κοριτσιών, η  εναλλαγή συντρόφων 

ταυτίζεται µε την ηθική τους πτώση, προµηνύοντας δυσοίωνο µέλλον. Η Σύλβια 

παρατηρεί:  

 

«Έχω µια ξαδέρφη που έβγαινε µία µε τον έναν µία µε τον άλλον. Η µάνα µου τα 

έλεγε στη θεία µου. Στο τέλος δεν την ήθελε κανείς, παντρεύτηκε µε έναν πολύ 

µεγαλύτερο».  

 

∆εν ισχύει όµως το ίδιο µε τα αγόρια. Σύµφωνα µε το Μάριο: 

  

 «Καµία σχέση…Ναι οι γονείς µου είναι πολύ πιο αυστηροί µε την αδερφή µου. 

Εµένα δε µου λένε τίποτα, δε ρωτάνε πού πάω και µε ποιον βγαίνω. Ο πατέρας 

µου µε ρωτάει αν έχω κορίτσι. Αυτά ποτέ δε θα γινόταν µε την Μαρτίνα, ποτέ 

(µικρότερη αδερφή).Κι εγώ είµαι πολύ πιο αυστηρός ως µεγάλος αδερφός».  

 

Ο Λάµπρος δεν έχει αδερφή αλλά θεωρεί ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι γονείς του θα 

επέτρεπαν τις ίδιες ελευθερίες µε εκείνον. 

 

«Αν είχαµε µια αδερφή, οι γονείς µου και ο αδερφός µου ειδικά, θα ήταν πολύ πιο 

αυστηροί, νοµίζω και εγώ θα ήµουν. Από τη δική µου την πλευρά, νοµίζω µέχρι 

κάποια ηλικία δε θα είχε τον ίδιο σεβασµό, την ίδια ελευθερία µε µένα  αλλά 

τώρα που βλέπω τα πράγµατα πιο ξεκάθαρα σκέφτοµαι ότι όπως οι άλλοι έχουν 

τις αδερφές τους και τις αφήνουνε, όπως κι εγώ µπορεί να έχω µια σχέση, θα 

µπορούσε και η αδερφή µου να είχε µια σχέση. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποια 

όρια»! 

  

 Η Άννα βιώνει µε παράπονο αυτή τη διαφορά στην αντιµετώπιση:  

 

«Στον αδερφό µου, οι γονείς µας έδιναν πάντα πολύ περισσότερες ελευθερίες. 

Πάρα πολύ…Κατά κάποιο τρόπο οι γυναίκες είναι γι αυτούς κάπως 

«κατώτερες»…» 

 

 Στο ίδιο µήκος κύµατος και η Ελένη: 
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Είµαστε τέσσερα αδέρφια, τρία κορίτσια κι ένα αγόρι…Ο αδερφός µου είναι στη 

µέση. Ο αδερφός µου παρόλο που είναι µικρότερος έχει περισσότερες ελευθερίες, 

οι γονείς µου είναι πιο ελαστικοί. 

 

Το καθεστώς επιτήρησης των κοριτσιών δηµιουργεί εντάσεις στο σπίτι καθώς σε 

πολλές περιπτώσεις, τα κορίτσια προσπαθούν να επιβάλουν τους δικούς τους όρους. 

Οι συγκρούσεις γίνονται ιδιαιτέρως εµφανείς στις δραστηριότητες της σχόλης και στη 

διεκδίκηση του ελεύθερου χρόνου καθώς πάνω στην αυτονοµία του τελευταίου, η 

παραδοσιακή κοινότητα που συνήθως εκπροσωπείται από τον πατέρα, επιχειρεί να 

ασκήσει το µεγαλύτερο έλεγχο (Κορωναίου, 2016). Αρκετές φορές η µητέρα 

λειτουργεί ως διαµεσολαβητής στην τεταµένη σχέση µε τον πατέρα από τον οποίο 

εκπορεύονται οι περιορισµοί. Η Άντζελα αναφέρει:   

 

«Ο µπαµπάς είναι πολύ αυστηρός. Εγώ όµως είµαι σαν κι εκείνον δεν υποχωρώ αν 

δε γίνει το δικό µου.  Μερικές φορές αν θέλω να βγω µέχρι αργά βάζω τη µάνα µου 

να του το πει πρώτα. Και εκείνη όµως το αποφεύγει γενικά η µαµά είναι πολύ 

απόµακρη»..  

 

Ένα ποσοστό του δείγµατος αποδέχεται και επικροτεί, εν µέρει, την επιτήρηση των 

γονιών τους. Τα κορίτσια αυτά διατυπώνουν προβληµατισµούς γύρω από την  

κατάρρευση των ηθικών αξιών, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο το 

δυτικό κόσµο. Η κοινωνία υποδοχής σκιαγραφείται ως ένα ναρκοπέδιο, το οποίο 

πρέπει να διαβούν προσεκτικά. Η αντίδραση αυτή τοποθετείται σε µια αντίληψη 

συµµετοχής σε µια ανώτερη ηθικά φαντασιακή κοινότητα που διαφυλάσσει αξίες και 

ήθη, χωρίς, ωστόσο να ζει σε πρωτόγονες συνθήκες ζωής. Έστω και άρρητα, 

διαφαίνεται µια απόπειρα σύγκρισης στην οποία αναδεικνύεται η ηθική τους 

υπεροχή.  Κατά την Κλάρα: 

 

«Μερικοί γονείς είναι τελείως αλλού. ∆εν αφήνουν τα κορίτσια να πάνε ούτε µια 

µονοήµερη. ∆εν πετυχαίνουν κάτι. Όταν παίζει τόση καταπίεση ο άλλος θα κάνει 

τα πάντα από αντίδραση. Ο µπαµπάς µου είναι αυστηρός αλλά καλά κάνει. Με 

µέτρο όλα. Όταν θέλω να βγω θα µου πει «Κλάρα έκανες όλα τα µαθήµατα;» Και 

µε αφήνει. Αλλά να του πω ότι έχω αγόρι, µε τίποτα! ∆ε θα ξαναβγώ από το σπίτι. 

Αλλά δεν µε πειράζει γιατί καλό είναι να µην ανοίγεσαι και πολύ στα αγόρια. Αν 
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δεν ήταν ο πατέρας µου, µπορεί να είχα κάνει ανεπανόρθωτα λάθη. Και να µην 

µου µιλήσουν, καταλαβαίνω ποιο είναι το σωστό. ∆εν µου αρέσει που πρέπει από 

τα 13 να πας στο club. Στα 13 πια τα ΄χεις ζήσει όλα… να πιείς , να καπνίσεις, να 

έχεις σεξουαλικές επαφές. ∆εν είναι ακόµα η ώρα. Εγώ µε τη κολλητή µου  

κάνουµε ακόµα σαχλά πράγµατα, χαζοµάρες και γελάµε. Και µας λένε µερικές τι 

κάνετε; Γιατί, τι πειράζει ενώ εµείς είµαστε ακόµη παιδιά…» 

 

Ένα µικρότερο ποσοστό του δείγµατός µας καταθέτει ότι δεν υφίσταται έµφυλες 

διακρίσεις στα πλαίσια της οικογένειας. Συνήθως, πρόκειται για οικογένειες που δεν 

υπάρχουν αγόρια εποµένως δεν υπάρχει αντίστοιχο µέτρο σύγκρισης. Κατά τη Ζωή: 

 

«∆ε θεωρώ ότι οι γονείς µου θα είχαν άλλη συµπεριφορά αν είχανε και αγόρι 

στην οικογένεια. Και εγώ και η αδερφή µου είµαστε ελεύθερες. ∆εν έχουµε τέτοια 

προβλήµατα µε τους γονείς µας όπως άλλοι». 

  

Η Ιωάννα, που επίσης έχει µόνο µία αδερφή, θεωρεί ότι απολαµβάνει αρκετές 

ελευθερίες από τους γονείς της καθώς αυτοί έχουν ενστερνιστεί την ελληνική 

νοοτροπία. 

 

«Όχι, δεν είναι αυστηροί οι γονείς µου, µάλλον χαλαροί είναι θα έλεγα γιατί 

έχουν την ελληνική νοοτροπία. Αν είχαµε αδερφό µπορεί σε κάποια θέµατα να 

ήταν ακόµα πιο χαλαροί αλλά όχι σε όλα. ∆ηλαδή αν θα γυρίσει µόνος το βράδυ. 

Το αγόρι µπορεί και να το αφήνανε να γυρίσει µόνο του το βράδυ, εµάς θα 

έρθουν να µας πάρουν γιατί φοβούνται για την ασφάλειά µας, όχι γιατί είναι 

κολληµένοι…» 

    

 Παροµοίως, η Ειρήνη που οι γονείς της έχουν χωρίσει και έχει και αυτή µία 

µεγαλύτερη αδερφή καταθέτει τη δική της άποψη:  

 

«Η αδερφή µου είναι 24 χρονών, είναι αισθητικός και δουλεύει µέχρι αργά .Τα 

βράδια βγαίνει συχνά… Μερικές φορές γυρνάει το πρωί. Οι γονείς µου έχουν 

χωρίσει εδώ και 4 χρόνια και ο πατριός µου είναι Έλληνας. Αυτός έχει άλλες 

απόψεις. ∆εν είναι όπως ο µπαµπάς. Λέει ότι πρέπει να ζήσουµε τη ζωή µας. Αν η 

∆έσποινα για παράδειγµα ήταν στην Αλβανία δε θα µπορούσε να έχει αυτή τη 
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συµπεριφορά, θα την είχανε παντρέψει αµέσως. Έχω 17 ξαδέρφια και µόνο εγώ 

και η αδερφή µου είµαστε ανύπαντρες. Η µαµά µου πάντα ήταν ελαστική είχε 

άλλες απόψεις πιο προχωρηµένες, δεν είναι σαν τη θείες µου».  

 

β. Γάμος.   

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναπαραστάσεις των νεαρών πληροφορητών σε σχέση 

µε το γάµο και την οικογένεια, καθώς παρατηρείται µια ποιοτική διαφοροποίηση της 

δεύτερης γενιάς συγκριτικά µε την πρώτη ως προς τις αξίες που συνοδεύουν τους 

παραπάνω θεσµούς. Αντίθετα µε τους γονείς τους, οι περισσότεροι έφηβοι 

καταδικάζουν τα συνοικέσια και απορρίπτουν την συνήθη -για την προηγούµενη 

γενιά- πρακτική των συµφωνηµένων γάµων. Τα λεγόµενα της Άντζελας 

συµπυκνώνουν τη σύγκρουση νοοτροπίας δύο διαφορετικών κόσµων :  

 

 «Αυτοί (εννοεί γονείς) µου έχουν πει -έµµεσα όχι άµεσα-ή σχολείο και βαθµοί ή 

σου βρίσκουµε εµείς ένα ωραίο, έναν καλό Αλβανό και τέλος…Ελπίζω ότι δεν το 

εννοούν, εγώ δεν έχω κανένα σκοπό να παντρευτώ αυτόν που θέλουν και µάλιστα 

Αλβανό. Θέλω να γνωρίσω κάποιον και να τον ερωτευτώ, να κάνουµε 

οικογένεια.  Να πάρω Αλβανό ούτε που το συζητάω». 

  

 Οι γονείς της Άντζελας επιδιώκουν να προδιαγράψουν το µέλλον της ανάµεσα σε 

δύο εναλλακτικές: σπουδές ή γάµος. Για την Άντζελα, οι σπουδές είναι πολύ 

σηµαντικές, όπως εξίσου σηµαντική είναι η ελευθερία στην προσωπική της ζωή. Το 

βίωµά της αντικατοπτρίζει τη σύγκρουση δύο αξιακών συστηµάτων που αποτελούν 

εκδήλωση της σύγκρουσης δύο διαφορετικών κουλτούρων.  Ο «µύθος» του γάµου- 

σύµφωνα µε εµπειρικά ευρήµατα- και η δυναµική των οικογενειακών σχέσεων 

γενικότερα, διαφέρουν στις ατοµικιστικές και κολεκτιβιστικές κουλτούρες (Storry 

and Childs, 2002; Kuijsten, 1996). Στις ατοµικιστικές κουλτούρες ο γάµος συνδέεται 

µε την αµοιβαιότητα, την προσωπική ικανοποίηση και επίτευξη ατοµικών στόχων, 

αντίθετα µε τις κολλεκτιβιστικές κουλτούρες, όπου υπηρετεί περισσότερο την 

αίσθηση του «ανήκειν» σε µία ευρύτερη οικογένεια, όπως επίσης την εξισορρόπηση 

προσωπικών στόχων και οικογενειακών αναγκών. Επιγραµµατικά, κατά τους Kim 

and Hatfield (2004), στις κολλεκτιβιστικές κουλτούρες, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα 

συγγενικά δίκτυα, ενώ στις ατοµικιστικές κουλτούρες, η βαρύτητα µετατοπίζεται 
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στην ερωτική σχέση του ζευγαριού. Στην Ελλάδα, η ατοµικιστική κουλτούρα που 

κυριάρχησε, όπως και στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο τις τελευταίες δεκαετίες, θέτει 

την ουσία του γάµου σε διαφορετική βάση από ό,τι η παραδοσιακή κολλεκτιβιστική 

κουλτούρα της αλβανικής κοινωνίας.  Σε αυτό το πλαίσιο,  η µεταναστευτική 

αλβανική οικογένεια προσπαθεί να βρει το βηµατισµό της, ανάµεσα στο σύγχρονο 

και το παραδοσιακό, την πατριαρχία και την αυτονοµία, την εξάρτηση και τη 

χειραφέτηση (Μπεζεβέγκης, 2010). Οι µετανάστες γονείς βιώνουν την εµπειρία του 

γάµου µε όρους αλβανικής νοοτροπίας, σε αντίθεση µε τα παιδιά τους που 

εναρµονίζονται µε τις «κανονικότητες» της χώρας υποδοχής, όπου η ερωτική σχέση 

βρίσκεται στο επίκεντρο.  

Όσον αφορά στην εθνικότητα του ερωτικού συντρόφου οι απόψεις των 

πληροφορητών ποικίλουν. Στην πλειοψηφία τους τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 

δηλώνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει η εθνική καταγωγή των ερωτικών συντρόφων ή και 

µελλοντικών συζύγων. Οι περισσότεροι δίνουν προτεραιότητα σε άλλα 

χαρακτηριστικά όπως καλοσύνη, εργατικότητα, ευγένεια, εξωτερική εµφάνιση. Η 

Σύλβια που έχει στενή επαφή µε την οικογένειά της στην Αλβανία δηλώνει:  

 

           «∆εν έχει σηµασία από πού είναι αυτός που θα αγαπήσω απλά να ταιριάζουµε 

και να περνάω καλά. Και οι γονείς µου αυτό θέλουν για εµένα» 

.  

Σε ερώτηση για την εθνική καταγωγή ενός πιθανού συντρόφου η Ελένη απαντά: 

 

 «Να είναι Αλβανός; ∆εν ξέρω, δεν µε νοιάζει καν …Ποτέ δε µε έχει 

απασχολήσει από πού µπορεί να είναι αρκεί να είµαστε καλά µαζί».  

 

 Παρόµοιες απαντήσεις έδωσαν και τα περισσότερα αγόρια. Έτσι, ο Αντώνης, στο 

ίδιο µήκος κύµατος, αναφέρει:  

 

«∆εν µε ενδιαφέρει από πού θα είναι η κοπέλα µου ή η γυναίκα µου. Θέλω να 

είναι καλό κορίτσι, όµορφη από καλή οικογένεια. Η εθνικότητα είναι άσχετη». 

  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις αφηγήσεις των εφήβων αποτυπώνονται δύο 

ασθενέστερες τάσεις: Αυτοί που θέλουν οπωσδήποτε να παντρευτούν µε οµοεθνή και 

αυτοί που απορρίπτουν εντελώς ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Η Βενίσσα διατηρεί αρκετά 
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χρόνια σχέση µε νεαρό αλβανικής καταγωγής. Οι γονείς της είναι γνώστες και 

επικροτούν το δεσµό κυρίως λόγω κοινής εθνικής καταγωγής: 

«∆εν µου αρέσει η Αλβανία καθόλου και δεν θα πήγαινα να µείνω εκεί, ούτε 

µιλάω καλά αλβανικά. Όµως θέλω  να παντρευτώ ένα παιδί να είναι όπως κι εγώ 

από την χώρα (εννοεί Αλβανία), να έχουν έρθει οι γονείς του. Γιατί; Θα µε 

καταλαβαίνει καλύτερα… Εµείς έχουµε διαφορετικό πολιτισµό, διαφορετικά 

έθιµα  και καταλαβαίνουµε πιο πολύ ο ένας τον άλλον. Οι γονείς µου ασφαλώς το 

εγκρίνουν, αυτοί µε έχουν επηρεάσει. Θέλω να σπουδάσω και να µείνω µαζί του 

στη Σουηδία». 

    

 Η Λετίσια, οµοίως. έχει την ίδια άποψη:  

 

«Εδώ και έναν χρόνο έχω µία σχέση µε ένα παιδί. Οι γονείς του είναι Αλβανοί, 

αυτός µένει τώρα στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Είναι µεγαλύτερος και παίζει 

ποδόσφαιρο αλλά δεν έχει τελειώσει το σχολείο. Πήγαινε στο ΕΠΑΛ. Η µαµά το 

ξέρει και µε υποστηρίζει γιατί ο µπαµπάς είναι αυστηρός και δεν του έχω πει κάτι 

ακόµα. Με βοηθάει να του µιλάω κρυφά στο skype και το  facebook για να µην 

καταλάβει τίποτα ο µπαµπάς. Πιστεύω όµως ότι αν µάθει ότι είναι από την 

Αλβανία θα χαρεί. Το όνειρό του είναι να βρω Αλβανό να παντρευτώ.  Η µαµά 

του φίλου µου συνάντησε τη µαµά µου τυχαία στο σούπερ µάρκετ και της είπε ότι 

ο γιος µας αγαπά τη Λετίσια και το βλέπει σοβαρά. Η µαµά χάρηκε πολύ αλλά 

µου είπε να έχω το νου µου, πρώτα το σχολείο».  

 

 Από την άλλη, υπάρχουν και αυτοί που απορρίπτουν οποιοδήποτε ενδεχόµενο 

σύναψης σχέσης µε άτοµο αλβανικής καταγωγής. Ο Κωνσταντίνος εξηγεί : 

  

«∆ε νοµίζω να µου άρεσε ποτέ κάποια από την Αλβανία… ∆εν το βλέπω καθόλου 

έτσι. ∆εν έχω καθόλου το θέµα ότι θα ήταν οικείο το περιβάλλον αν είχε τα ίδια 

βιώµατα µε εµένα. Θα ήταν λίγο βαρετό και δεν είµαι καθόλου του τύπου 

«παπούτσι από τον τόπο σου»…. Θα προτιµούσα µία γαζέλα σαν τον David 

Bowie!» 

   

Η Άντζελα είναι απόλυτη απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Σε αντίθεση µε τη 

Βενίσσα για την οποία είναι βασικό ζητούµενο, για την Άντζελα η αλβανική 
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καταγωγή λειτουργεί τελείως απωθητικά, υποδηλώνοντας την επιθυµία της να 

απεκδυθεί πλήρως την αλβανική της ταυτότητα: 

«∆εν µου αρέσουν (τα αγόρια αλβανικής καταγωγής) …δε θέλω να έχω καµία 

σχέση… δηλαδή, δεν ξέρω γιατί είµαι τόσο …∆εν µου αρέσει, δεν µου αρέσει 

καθόλου . ∆ε θα µου  άρεσε ποτέ κάποιος που είναι από εκεί. Το ξέρω, όταν 

βλέπω κάποιον από εκεί το καταλαβαίνω αµέσως. Το νιώθω ότι είναι από εκεί, 

το αναγνωρίζω γιατί το ζω και δεν τους θέλω καθόλου. Έχω δει πράγµατα και 

έχω σιχαθεί τους Αλβανούς. Απλά τους σιχαίνοµαι».  

 

Ο Μάριος εκφράζεται µε τον πιο απόλυτο τρόπο: 

 

«Θα παντρευόµουν οποιαδήποτε αρκεί να µην ήταν Αλβανίδα!» 

 

 Η σύναψη σχέσεων και ενδεχοµένως ο γάµος µε ντόπιους αποτελεί ένα 

αµφιλεγόµενο ζήτηµα για την πρώτη και τη δεύτερη γενιά. Έρευνες στην Ιταλία και 

την Ελλάδα αποτυπώνουν µια θετική στάση των Αλβανών γονέων όσον αφορά στον 

γάµο των παιδιών τους µε γηγενείς (Vathi and Duci, 2016 ). Από τη µία η τέλεση 

γάµου µε γηγενή σφραγίζει την πλήρη ένταξη της δεύτερης γενιάς στην κοινωνία 

υποδοχής, καθώς µεταφράζεται σε πολύτιµο κοινωνικό κεφάλαιο για την οικογένεια 

των µεταναστών. Από την άλλη, η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και 

φυσιογνωµίας στο µεταναστευτικό περιβάλλον έχει ακόµα ισχυρά ερείσµατα στο 

συλλογικό φαντασιακό των Αλβανών γονέων έστω και σε µια θεωρητική βάση. 

Σχετική έρευνα της Vathi (2015), που διενεργήθηκε παράλληλα σε τρεις ευρωπαϊκές 

πόλεις (Θεσσαλονίκη, Φλωρεντία και Λονδίνο), καταλήγει στο συµπέρασµα ότι όσο 

πιο υψηλή εργασιακή ειδίκευση και οικονοµική επιφάνεια έχει η αλβανική οικογένεια 

στην Ελλάδα και την Ιταλία, τόσο πιο δεκτικοί είναι οι γονείς στη σύναψη σχέσεων 

και γάµων µε ντόπιους. Αντίθετα, στη Βρετανία, οι µεικτοί γάµοι αποτελούν βασικό 

σηµείο τριβής για την πρώτη και δεύτερη γενιά, καθώς υπεισέρχεται το ζήτηµα της 

διακριτής φυλής απέναντι στο οποίο οι Αλβανοί γονείς είναι απόλυτα αρνητικοί. Οι 

γονείς της Ιωάννας επιθυµούν η κόρες τους να παντρευτούν Έλληνες: 

 

«Πιστεύω ότι οι γονείς µου θα προτιµούσαν να παντρευτώ Έλληνα γιατί οι 

Αλβανοί είναι περίεργοι µε τις γυναίκες. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να 

παντρευτώ καλό παιδί και από καλή οικογένεια. ∆εν πολυθέλουν Αλβανό».  
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Η σύναψη ερωτικών σχέσεων µε τους γηγενείς λειτουργεί ως ένα επιπλέον σύνορο 

που πρέπει να διασχίσουν οι έφηβοι µετανάστες προκειµένου να ενσωµατωθούν 

πλήρως στην ελληνική κοινωνία. Στην προσπάθειά τους αυτή, η συµµετοχή στον 

ελληνικό τρόπο ζωής, η κατάκτηση των κοινωνικών χώρων, η οικειοποίηση του 

προβαλλόµενου πολιτισµικού κεφαλαίου, η ατοµική πρόοδος, λειτουργούν ως 

προαπαιτούµενα που διαµεσολαβούν και εξοµαλύνουν τις σχέσεις αυτές. Ο 

Κωνσταντίνος εξοµολογείται ότι η καταγωγή του υπήρξε λόγος χωρισµού στο 

παρελθόν:  

 

«Συχνά όταν κάνω µια σχέση έρχοµαι αντιµέτωπος µε το ότι είµαι Αλβανός. ∆εν 

λέω ότι είµαι Αλβανός όχι γιατί µε πειράζει αλλά επειδή πάνω απ’ όλα είµαι 

άνθρωπος και δεν έχει σηµασία η καταγωγή µου. Έχει τύχει να χωρίσω γι’ αυτό 

το λόγο. ∆εν µου το είπε κατάµουτρα αλλά το κατάλαβα από τη συµπεριφορά της 

κοπέλας. Γι’ αυτό και θέλω να σπουδάσω γιατί όσο Αλβανός κι αν είσαι, αν έχεις 

σπουδές και πτυχίο, αν έχεις προοδεύσει στη ζωή σου οι γονείς της κοπέλας θα σε 

δούνε αλλιώς. Τους έχει µείνει ότι είµαστε πρωτόγονοι…» 

 

Έχοντας κατά νου το συλλογικό βίωµα της απόρριψης της πρώτης γενιάς και της 

τραυµατισµένης αρρενωπότητας των µεγαλύτερων ανδρών που απέτυχαν να πείσουν 

τις Ελληνίδες ως σύζυγοι, οι Αλβανοί άνδρες της δεύτερης γενιάς επιχειρούν εκ νέου 

και µε εφόδιο τη συστηµατική εναρµόνιση τους µε την ελληνική κοινωνία, τα 

ατοµικά τους χαρίσµατα και την καλή µαρτυρία να γίνουν αποδεκτοί από τις 

ελληνικές οικογένειες. 

Στην ίδια κατεύθυνση οι νεαρές γυναίκες αλβανικής καταγωγής εκδηλώνουν τη δική 

τους δράση ως ενεργά υποκείµενα. ∆εν καθηλώνονται παθητικά, αποδεχόµενες 

πιθανόν κάποιον προκαθορισµένο γάµο, αλλά οικοδοµούν αυτόβουλα τη ζωή τους 

και επεξεργάζονται τους όρους της δικής τους κινητικότητας, που συχνά 

περιλαµβάνει την επιλογή ενός γηγενή συντρόφου. Το να βρίσκονται ταυτόχρονα 

«κοντά και µακριά» από την οικογένειά τους και τη χώρα προέλευσης µε την επιλογή 

ενός «ξένου» για σύντροφο ενέχει εθνικούς και συναισθηµατικούς συνειρµούς που 

πηγάζουν από τη συµµετοχή τους σε µία πραγµατική ή φαντασιακή κοινότητα 

(Mantzos and Peglidou, 2010). Η Άντζελα το θέτει µε τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο 
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          «Να παντρευτώ Αλβανό σηµαίνει πισωγύρισµα. Για τον εαυτό µου. Γιατί αυτοί 

δεν σέβονται καθόλου τις γυναίκες.  Θα σας διηγηθώ ένα περιστατικό που έγινε 

πέρσι στο χωριό µου είχα πάει τρίτη φορά στη ζωή µου… είχα βγει µε τη γιαγιά 

και τη θεία µου. Μας κόζαραν δύο νεαροί σε µια καφετέρια και µας πήραν  από 

πίσω. Πήγαιναν όπου πηγαίναµε, µας ακολουθούσαν για ώρες λέγανε διάφορα, 

δείχνανε. Στο τέλος µου πετούσαν χαρτάκια µα το τηλέφωνό τους. Τι ντροπή! ∆εν 

σεβάστηκαν ούτε τη γιαγιά µου που είναι γριά γυναίκα. Να παντρευτώ δηλαδή 

έναν τέτοιο? Καλύτερα να µην παντρευτώ ποτέ. Εδώ είναι αλλιώς οι σχέσεις δεν 

κάνουν έτσι οι άντρες. Θέλω µια σχέση «κανονική» όπως οι άνθρωποι στην 

Αθήνα.» 

   

Η συµµετοχή στην «κανονικότητα» αποτελεί βασικό ζητούµενο για τις νεαρές 

γυναίκες της έρευνας. Η αφήγηση της Νασίπε συµπυκνώνει τη µετατόπισή της 

δεύτερης γενιάς σε πιο προωθηµένες αντιλήψεις για τις σχέσεις και το γάµο:  

 

«»∆εν υπάρχει κατάλληλη ηλικία γάµου. Εγώ προσωπικά έχω βάλει ένα όριο, 

µετά τα 25. Θέλω να ζήσω τη ζωή µου πρώτα…» 

 

 Σε αυτή την κατεύθυνση, η Νασίπε θέτει τα δικά της όρια, διεκδικώντας  τη ζωή της. 

∆εν παθητικοποιείται αποδεχόµενη ένα προκαθορισµένο πεπρωµένο αλλά η ίδια 

προτάσσει τις επιλογές της, δίνοντας έµφαση στην αποκόµιση εµπειριών. Η έκφραση 

«θέλω να ζήσω πρώτα τη ζωή µου» συµπυκνώνει τη διάσταση βιοθεωρίας πρώτης 

και δεύτερης γενιάς γυναικών µεταναστών από την Αλβανία. Η πρώτη γενιά 

διαµόρφωσε τη ζωή της πάνω σε µια βαθιά αντίληψη για το πεπρωµένο της 

ξενιτεµένης µετανάστριας που θυσιάζεται για το συλλογικό καλό της ευρύτερης 

οικογένειας και σε καµία περίπτωση δε «ζει τη ζωή της». Αντίθετα, η δεύτερη γενιά 

γυναικών, διεκδικεί τη συµµετοχή της στην εντόπια κανονικότητα των γηγενών 

γυναικών και επί τη βάσει αυτή, συγκροτεί την έµφυλη κοινωνική της ταυτότητα 

ανάµεσα σε δύο κόσµους. 

 

γ.Εργασία.  

Ως προς τις έµφυλες νοηµατοδοτήσεις της εργασίας, η πλειοψηφία των κοριτσιών 

θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία επαγγέλµατα. Από τις αφηγήσεις των 
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αγοριών διαπιστώνεται ότι στο µεγαλύτερο ποσοστό έχουν την ίδια άποψη µε τα 

κορίτσια περί µη έµφυλων διαχωριστικών γραµµών στη εργασία, αν και ένας αριθµός 

αγοριών θεωρεί ότι η σωµατική διάπλαση και το µητρικό ένστικτο προσδίδουν 

έµφυλο στίγµα στα επαγγέλµατα. Ο Λάµπρος αναφέρει:   

 

«Ανδρικά και γυναικεία επαγγέλµατα… υπάρχουν µε την έννοια ότι οι άντρες 

λόγω µυϊκής δύναµης µπορούν να κάνουν κάποια επαγγέλµατα που οι γυναίκες 

δεν µπορούν ενώ συµβαίνει κα το αντίθετο. Οι άντρες δεν µπορούν να γίνουν 

νηπιαγωγοί λόγω του µητρικού ενστίκτου, οι γυναίκες είναι καλύτερες.» 

  

Ως προς τις νοηµατοδοτήσεις του ανδρισµού των µεταναστών, παρατηρείται µια 

µετάβαση, όπως τη θέτουν  οι Conell and Messerschmidt (2005) χρησιµοποιώντας 

ταξικούς όρους, από τη φυσική αρρενωπότητα (physical masculinity) στην τεχνική 

αρρενωπότητα (technical masculinity): Η πρώτη γενιά ανδρών µεταναστών 

θεµελίωσε την εικόνα του ανδρισµού της αρχικά µέσα από τις εµπειρίες της 

µεταναστευτικής διαδικασίας και αργότερα  µέσω της επίδειξης φυσικής δύναµης, 

αντοχής και σκληρότητας στη χώρα υποδοχής, επιτελώντας επαγγέλµατα γαλάζιου 

περιλαίµιου. Ο συγκεκριµένος τύπος της αρρενωπότητας των χειρωνακτικών 

επαγγελµάτων αποτέλεσε, τόσο µέσο επιβίωσης για τους νεοφερµένους µετανάστες, 

όσο και σύµβολο επιβεβαίωσης των ιεραρχιών στην οικογένεια. Για τη δεύτερη γενιά, 

η έννοια το ανδρισµού διαµεσολαβείται µέσω της ειδηµοσύνης σε επαγγέλµατα  

λευκού περιλαίµιου, δηλαδή τεχνικές δεξιότητες, εξειδίκευση και εµπειρία στα πεδία 

της πληροφορικής, της τεχνολογίας και της επιστήµης (DuBord,2014). Οι νεαροί 

Αλβανοί δεύτερης γενιάς βιώνουν την έµφυλη διάσταση της εργασίας µέσω της 

καταξίωσης σε εργασιακούς τοµείς υψηλού κοινωνικού προφίλ που συνήθως 

επιτελούνται από τους γηγενείς.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το βίωµα της αρρενωπότητας 

περνάει µέσα από το δρόµο της κοινωνικής τους καταξίωσης και της οικονοµικής 

άνεσης. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι οι νεαροί έφηβοι αξιολογούν υψηλά την 

εκδήλωση της αρρενωπότητας της προηγούµενης γενιάς µέσω των χειρωνακτικών 

επαγγελµάτων.  Συχνά, στις αφηγήσεις τους αναφέρουν το πέρασµά τους από το 

πεδίο της χειρωνακτικής εργασίας -αρκετά συχνά δίπλα στον πατέρα και άλλους 

συγγενείς- ως προαπαιτούµενη εµπειρία για να ενσαρκώσουν τα προβεβληµένα 

έµφυλα πρότυπα. Σε µια τέτοια αφήγηση της ιστορίας του, ο Κωνσταντίνος που 

εργάζεται τις Κυριακές σε µεζεδοπωλείο του κέντρου, εκφράζει την απαξίωση του 
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απέναντι στους ντόπιους έφηβους της ηλικίας του που είναι άπειροι στις 

χειρωνακτικές εργασίες. Την ίδια στιγµή καταθέτει τον προβληµατισµό του για την 

υιοθέτηση της χαλαρής ελληνικής διαπαιδαγώγησης από τις αλβανικές οικογένειες.  

 

           «Να, το βλέπουµε και ρεαλιστικά, στη νεολαία τη δική µας… ένας έφηβος 

Έλληνας, δε θα δούλευε και θα κουραζόταν όπως εγώ… θα ήταν ευχαριστηµένος 

µε το χαρτζιλίκι των γονιών του. ∆ε θα µπορούσε από τις οκτώ το βράδυ µέχρι τις 

πέντε το πρωί να κουβαλάει τόσο βάρος από τους δίσκους και µετά να αντέχει 

ακόµα για να γλύφει τα πατώµατα αφού φύγει ο κόσµος.  Και µετά όχι µόνο… Τη 

∆ευτέρα σχολείο και να’ ναι και σχετικά καλός µαθητής. Αλλά δεν είναι µόνο τα  

ελληνόπουλα έτσι κανακεµένα. Εγώ βλέπω σιγά-σιγά και τους Αλβανούς, πήραν 

από τους Έλληνες και αυτοί και οι µανάδες τους τα κάνουν έτσι…» 

 

Στην ίδια λογική βρίσκεται και ο Κλαούντιο:  

 

«Συχνά πάω µε τον πατέρα µου για δουλειά όταν δεν έχω σχολείο. Είναι 

σηµαντικό να µαθαίνεις και ας µη το χρησιµοποιήσεις και ποτέ. Άλλες φορές µε το 

θείο µου, µου δίνουν και κάτι… Ο πατέρας µου λέει ότι µέσα από τη σκληρή 

δουλεία γίνεσαι άντρας.» 

  

Τα κορίτσια, κατά τον ίδιο τρόπο, στις αφηγήσεις τους απορρίπτουν τη 

«θηλυκοποιηµένη» έµµισθη οικιακή εργασία που αποτέλεσε µονόδροµο για τις 

περισσότερες γυναίκες από την Αλβανία. Για το λόγο αυτό προσανατολίζονται στις 

σπουδές και την εύρεση εργασίας γραφείου, µετατοπίζοντας το γάµο στο απώτερο 

µέλλον και ακολουθώντας έτσι, αντιστρόφως αντίθετη πορεία από αυτή των µητέρων 

τους. Όπως παρατηρεί η Καµπούρη (2013), οι Αλβανίδες µετανάστριες βρίσκονται σε 

διπλά µειονεκτική θέση, όσον αφορά στην έκφραση πνεύµατος και σώµατος µέσω 

της εργασίας, αφενός γιατί προορίζονται µε την ιδιότητα του µετανάστη  

αποκλειστικά για χειρωνακτική εργασία, αφετέρου γιατί περιορίζονται µε την 

ιδιότητα του φύλου τους εντός των οικιακών τειχών. Όλες ανεξαιρέτως οι 

συνοµιλήτριες της έρευνας δήλωσαν ότι δε θα εγκατέλειπαν ποτέ το σχολείο ή τις 

σπουδές για να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια. Αντιθέτως, το σχολείο, η 

εκπαίδευση και η εξειδίκευση διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στις αφηγήσεις τους, 
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αποτυπώνοντας τη σηµασία της επαγγελµατικής αποκατάστασης και όχι του γάµου 

για τα µελλοντικά σχέδια ζωής τους. Η Έρµι σχολιάζει: 

 

«Να παντρευτώ σε τόσο µικρή ηλικία; Ενώ δεν έχω δουλειά, δεν έχω τίποτα; Σε 

καµία περίπτωση. Πρώτα θα σπουδάσω, µετά θα βρω µια καλή δουλειά να ζω 

άνετα, όχι πλούσια και µετά θα παντρευτώ, µόνο όταν γνωρίσω αυτόν που είναι 

κατάλληλος για εµένα».  

  

Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα αγόρια της έρευνας παρουσιάζονται ακόµα πιο αρνητικοί 

ως προς την ενδεχόµενη αποµάκρυνση των κοριτσιών από το σχολείο µε την 

προοπτική του γάµου. Ο Μάριος δεν εγκρίνει σε καµία περίπτωση µια τέτοια 

προοπτική για τη ζωή της αδερφής του:  

 

«Να µου πει ότι παρατάει το σχολείο για να παντρευτεί; ∆ε θα το επέτρεπα ποτέ 

… στην Ελλάδα ζούµε…» 

 

Ο Κωνσταντίνος, αντλώντας από την προσωπική του εµπειρία, καταθέτει µε 

απογοήτευση την ιστορία της αδερφής του: 

 

«Η αδερφή µου έδωσε µια φορά Πανελλαδικές και δεν πέρασε. Πήγαινε για   

δικηγόρος… Παντρεύτηκε ένα χρόνο αφού τελείωσε το σχολείο µε Αλβανό και 

τώρα µένει Αυλώνα µε τον άντρα της έχουν και ένα αγοράκι. ∆εν ενέκρινα 

καθόλου την απόφασή της. Με απογοήτευσε τελείως. Αισθάνοµαι προδοµένος, 

κάναµε άλλα όνειρα…Αυτή ουσιαστικά µε µεγάλωσε… ∆εν ήταν θέµα παράδοσης 

και τέτοια… Ήταν δική της απόφαση καθαρά. Μην το ψάχνεις παιδικά 

βιώµατα… έχω να πω ότι οι γονείς µου δε θέλανε µε τίποτα, µε τίποτα να 

παντρευτεί σε αυτή την ηλικία… αρκεί να σπούδαζε και ας µην παντρευόταν ποτέ. 

Μας έχει απογοητεύσει όλους. Ήταν ο ήρωας µου, το πρότυπο µου… Το µόνο που 

µε καθησυχάζει είναι ότι είναι ευτυχισµένη και σπουδάζει κιόλας, Νοµική όπως 

ήθελε σε ένα ιδιωτικό Πανεπιστήµιο εκεί που µένει. Για να είµαι ειλικρινής όµως, 

όταν έφερε τον ανιψιό µου χάθηκε αυτή η απογοήτευση».  

 

Ο Κωνσταντίνος αισθάνεται προδοµένος από το «πισωγύρισµα» της αδερφής του σε 

µία ζωή που είχαν απορρίψει στην πορεία της ενηλικίωσής τους στην Ελλάδα.  Αν 
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και θεωρεί ότι η αδερφή του λειτούργησε ως ενεργό υποκείµενο, προτάσσοντας τη 

δική της θέληση, ωστόσο, δεν παύει να καταλογίζει ευθύνες στην οικογένειά του για 

λάθος καθοδήγηση:  

 

 «Το ‘χουν µετανιώσει και οι δικοί µου, τώρα βλέπουν το λάθος τους.. αν την 

είχαν αφήσει να ξαναδώσει Πανελλαδικές ή να εργαστεί στην Αθήνα δεν ξέρεις 

πώς θα ήταν τα πράγµατα γι αυτήν…» 

 

 Ανάλογη είναι και η περίπτωση του Βασίλη. Η αδερφή του σταµάτησε το σχολείο 

για να αρραβωνιαστεί και να φύγει στην Αλβανία. Ο ίδιος είναι αντίθετος.  

  

 «Η αδερφή µου αυτή τη στιγµή βρίσκεται στην Αλβανία αρραβωνιασµένη. 

Σταµάτησε το σχολείο για να το κάνει αυτό. Είµαστε όλοι αντίθετοι. Ούτε οι 

γονείς µου το είδαν µε καλό µάτι.  Αλλά αυτή είναι η επιλογή της. Εγώ θέλω να 

φύγω για Αµερική. Αν δεν έχεις τελειώσει το Λύκειο δεν µπορείς να πας στην 

Αµερική. Βασικά πουθενά δεν µπορείς να πας. Τίποτε δεν µπορείς να κάνεις. 

Έκανε βλακεία…»  

  

δ.Η έµφυλη διάσταση της επιστροφής στην Αλβανία. 

 

Το ζήτηµα της ενδεχόµενης επιστροφής στη γενέτειρα που επιτάθηκε από τη 

µακροχρόνια οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, είναι παρόν σε όλες τις αφηγήσεις των 

νεαρών πληροφορητών. Οι οπισθοδροµικές έµφυλες στάσεις και ιεραρχίες στη 

γειτονική χώρα, αποτελούν βασικό ανασταλτικό παράγοντα επιστροφής, καθώς από 

την εµπειρία τους στις σύντοµες επισκέψεις στις διακοπές και τη γενικότερη επαφή 

τους µε την αλβανική κοινωνία, η δεύτερη γενιά δυσκολεύεται να εναρµονιστεί µε τις 

νεοπατριαρχικές αντιλήψεις και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Η Ιωάννα 

υπογραµµίζει το χάσµα µεταξύ των δύο κοινωνιών: 

 

«Οι Έλληνες είναι πολύ ελεύθεροι µε τις γυναίκες. Έχει µεγάλη διαφορά µε τους 

Αλβανούς, πολύ µεγάλη, που θέλουν να τις ελέγχουν. ∆εν µου αρέσει να πηγαίνω 

πίσω, έχουν άλλο τρόπο ζωής άλλη νοοτροπία. Ειδικά όταν είσαι µικρή και 

κοπέλα που θέλεις να βγαίνεις, θέλεις να διασκεδάζεις σε βλέπουν περίεργα. 
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Άλλες αντιλήψεις, εµείς έχουµε τον ελληνικό τρόπο.  Αυτοί είναι στενόµυαλοι…Το 

µυαλό τους πάει συνέχεια πονηρά…» 

 

 Παροµοίως, η Χρυσάνθη δηλώνει ότι δε θα µπορούσε ποτέ να ενσωµατωθεί στην 

αλβανική κοινωνία λόγω των οπισθοδροµικών αντιλήψεων που επικρατούν εκεί εις 

βάρος των γυναικών. Μια ενδεχόµενη επιστροφή θα ισοδυναµούσε µε εγκλεισµό. 

 

«Εντάξει στα Τίρανα και στις Σαράντα που είµαστε εµείς είναι λίγο πιο 

ανοιχτόµυαλοι. Αλλά στα χωριά… Είναι πολύ πίσω… ∆ηλαδή αν η κοπέλα βγει 

έξω θα της βγάλουν το όνοµα κατευθείαν. Θα λένε αυτή πάει µε αυτόν. Είναι 

πολύ κουτσοµπόληδες. Πάρα πολύ… και εµένα δε µου αρέσει καθόλου αυτό. Και 

στο δικό µου το χωρίο έτσι κάνουν… ∆ηλαδή λένε αυτή πάει µε αυτόν… Εγώ δεν 

τα καταλαβαίνω αυτά… Εγώ κάνω παρέα µε αγόρια. Εκεί στην Αλβανία το πάνε 

αλλού, το πάνε πολύ αλλού…Που να γυρίσουµε πίσω θα τρελαθούµε…Θα είναι 

σαν να πάµε φυλακή».     

 

Κατά τη Vathi, η  έµφυλη εµπειρία των νέων που επιστρέφουν στη γενέτειρα των 

γονιών τους επηρεάζει την αντίληψή τους για το νέο χωροκοινωνικό πεδίο 

εγκατάστασης και περαιτέρω θολώνει περισσότερο την αίσθηση του ανήκειν (Vathi, 

2016).  Σύµφωνα µε τον Ansell (2009), η αξιολόγηση του νέου χωρικού πεδίου 

δράσης από τους µετεγκατασταθέντες δεύτερης γενιάς, τροφοδοτείται από τη 

διεθνική τους εµπειρία, εκβάλλοντας συνήθως σε δυσαρέσκεια για τη νέα κατάσταση. 

Η γεωγραφική αποστασιοποίηση όσων επιστρέφουν στην Αλβανία είτε µόνιµα είτε 

για σύντοµο χρονικό διάστηµα, δεν συνίσταται µόνο στη φυσική απόσταση αλλά 

κυρίως στην πολιτισµική και κοινωνικοοικονοµική αποµάκρυνση από τον τρόπο ζωής 

τους, διαδικασία που διαπερνά  το µίκρο, µέσο και µάκρο επίπεδο της ζωής τους 

(Vathi, 2016). Σε αυτό το συµπεριέχον, οι αποκλίσεις  στην ισότιµη αντιµετώπιση 

των φύλων γίνονται αντιληπτές σε κάθε έκφανση της καθηµερινότητας των νεαρών, 

ειδικά, όσον αφορά τη διασκέδαση και τις εξωσχολικές ενασχολήσεις. Η Άντζελα που 

αποφεύγει συστηµατικά ακόµα και τα σύντοµα ταξίδια στην Αλβανία, εκνευρίζεται 

περισσότερο µε τα σχόλια σε σχέση µε το ντύσιµό της.  

 

         « Όταν πάω εκεί µε κοιτάνε τι φοράω. Όλοι λένε να η Ελληνίδα, φαίνεται από τα 

ρούχα της ότι δεν είναι από εδώ. Η µαµά µου λέει να µη φοράω κολλητά τζιν ή 
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κοντές φούστες για να µη µε κουτσοµπολεύουν στο χωριό οι αδερφές του µπαµπά 

µου. Στην αρχή νόµιζα ότι µου το έλεγε για αστείο… Μετά κατάλαβα ότι το 

εννοούσε. Με κοιτάγανε και µιλάγανε µπροστά µου. Κλείστηκα σπίτι και δεν 

βγήκα καθόλου δυο µέρες. Και να έβγαινα δεν έχει και που να πάω. Είναι χάλια».  

   

Εκτός των σχέσεων µε το άλλο φύλο, τη διασκέδαση και τον γάµο, τα κορίτσια του 

δείγµατος καταδικάζουν την ελλιπή εκπαίδευση των γυναικών στην Αλβανία και τον 

εγκλεισµό τους στο σπίτι. Ο αποκλεισµός τους από το εργασιακό πεδίο και τη 

δυνατότητα οικονοµικής ανεξαρτησίας έρχεται σε απόλυτη αντίθεση τόσο µε τα 

οικογενειακά τους βιώµατα και τη ρητορική της εργασιακής ηθικής, όσο και µε το 

πολιτισµικό κεφάλαιο που έχουν οικειοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής τους 

πορείας στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τη Χρυσάνθη: 

 

          «Τα κορίτσια στα χωριά δε διαβάζουν,  έχουν καταδικαστεί να έχουν έναν ρόλο. 

Θα κάνουν όλες τις δουλειές …Είναι πολύ οπισθοδροµικοί δε µου αρέσει 

καθόλου αυτό. Στην κοπέλα, θα της προξενέψουν έναν άντρα και θέλει δε θέλει 

θα παντρευτεί και θα κάνει παιδιά. Και να βρει κάποιον να τον θέλει, πρώτα 

πρέπει να πει ναι η οικογένεια και αν την πιάσουν να είναι µαζί του πέφτει πάρα 

πολύ ξύλο…» 

 

Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο, ότι οι περισσότερες µητέρες των αλβανικών 

οικογενειών του δείγµατός µας, προτιµούν την παραµονή της οικογένειας στην 

Ελλάδα. Το ενδεχόµενο επαναπατρισµού αποτελεί κυρίως πρωτοβουλία του πατέρα 

στην οποία η µητέρα συναινεί αναγκαστικά. Οι δυνατότητες που προσέφερε τόσο η 

εργασία όσο και ο συγχρωτισµός τους µε άλλες αξίες, έδωσε στις Αλβανίδες µητέρες 

µεγαλύτερη αυτονοµία. Παράλληλα, η νέα τους ζωή σε µία κοινωνία πολύ 

διαφορετική από το πατριαρχικό πρότυπο της αλβανικής κοινωνίας λειτούργησε γι’ 

αυτές χειραφετητικά, ως ένας υπαρξιακός χρόνος συγκρότησης της ατοµικής και 

κοινωνικής τους ταυτότητας (Κορωναίου, 2016). Η Λετίσια αναφέρει:  

 

«Να γυρίσουµε πίσω είναι µία σκέψη του µπαµπά. Η µαµά καθόλου δεν θέλει 

αλλά δεν το λέει συχνά στο µπαµπά. Αυτός δεν καταλαβαίνει. Μου λέει δε θα 

αντέξει να γυρίσει πίσω και να µένει στο ίδιο σπίτι µε την πεθερά της, τη γιαγιά 

µου. Προτιµά να καθαρίζει όλη µέρα. Αν πάµε πίσω θα είναι όλη µέρα στο 
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χωράφι και µετά µε τη γιαγιά και τον αδερφό του πατέρα µου. Εδώ, η µαµά, όσο 

και αν δουλεύει, έχει τη δική της ζωή. Έχουµε την ηρεµία µας µου λέει. Όταν 

πάµε πάνω όλη µέρα είναι επισκέψεις στο σπίτι από συγγενείς που µας 

κουτσοµπολεύουν. Με την καµία δε θα γύρναγα».  

   

Η ενδεχόµενη επιστροφή των γονιών διαγράφεται επίσης οδυνηρή για τα αγόρια του 

δείγµατος. Οι περισσότεροι εξηγούν την αρνητική τους στάση, προτάσσοντας την 

έλλειψη ευκαιριών στη γείτονα χώρα, ωστόσο αρκετοί εντοπίζουν τις οπισθοδροµικές 

αντιλήψεις στα ζητήµατα των σχέσεων των δύο φύλων ως βασικό ανασταλτικό 

παράγοντα .Ο Μανώλης αναφέρει:  

  

«Για να βγω µε µια κοπέλα θα πρέπει πρώτα να αρραβωνιαστώ µαζί της (στην 

Αλβανία). Αυτό µας έλειπε. Στο χωριό µου οι κοπέλες δε βγαίνουν έξω αν δεν 

είναι κάποιος από την οικογένεια. Θα βγαίναµε έξω εγώ αυτή και ο αδερφός της 

ή τα ξαδέρφια της. Για την καµία όµως».  

 

Το νεοπατριαρχικό µοντέλο της αλβανικής κοινωνίας λειτουργεί απωθητικά για τους 

περισσότερους νέους που ενηλικιώνονται µε βάση τα ελληνικά πρότυπα. Η δεύτερη 

γενιά δεν επιθυµεί να επιστρέψει στην χώρα καταγωγής, όχι µόνο λόγω του 

περιορισµένου ορίζοντα ευκαιριών αλλά και γιατί στην Αλβανία δεν βρίσκουν τίποτα 

«αξιόλογο» να κάνουν: η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, η έννοια της «σχόλης» 

κατά την Κορωναίου (2016), αποκτά έµφυλο πρόσηµο, καθώς επηρεάζει από τη 

χρήση αυτοκινήτου µέχρι την ελεύθερη έκφραση στις ερωτικές σχέσεις 

σηµατοδοτώντας την εµβάπτιση των νέων αυτών µε τις αξίες της µετανεωτερικής 

εποχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η πιθανότητα του επαναπατρισµού των γονιών τους και 

της δικής τους αναγκαστικής επιστροφής, ισοδυναµεί µε οπισθοδρόµηση καθώς 

έχοντας ενστερνιστεί και προσαρµόσει το habitus της ελληνικής κοινωνίας στο δικό 

τους κεφάλαιο, δηµιουργούν τις συνθήκες για να διαγράψουν τις τροχιές της ζωής 

τους µε τους δικούς τους όρους.  

 

6.Συμπεράσματα. 
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Οι µετακινήσεις πληθυσµών αποτελούν κατεξοχήν δυναµικά φαινόµενα που χρήζουν 

και έµφυλης προσέγγισης προκειµένου να γίνουν κατανοητά. Στο κεφάλαιο αυτό 

έγινε προσπάθεια ανάλυσης της παραµέτρου του φύλου όσον αφορά στην αλβανική 

µετανάστευση προς την Ελλάδα. Η συγκρότηση των έµφυλων ταυτοτήτων της 

πρώτης και δεύτερης γενιάς µεταναστών αποτελεί µια συνεχή διαδικασία που 

προσδιορίζεται από τοπικά, υπερ-τοπικά, εθνικά και διεθνικά συµφραζόµενα 

(Τσιµουρής, 2013).  

Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη γενιά Αλβανών µεταναστών, µε διαφορετική 

προθυµία και πρόθεση, εµπλέκονται συνειδητά και ασυνείδητα σε µια διαδικασία 

επαναδιαπραγµάτευσης της ταυτότητας του φύλου. Οι αδιαφιλονίκητες 

κληροδοτηµένες απόψεις της αρρενωπότητας και τη θηλυκότητας που ταξιδεύουν 

µαζί µε τους µετανάστες, µεταβάλλονται από στατικές και ατοπικές σε χρονικές και 

διεθνικές και προσαρµόζονται στο νέο χώρο δράσης του υποκειµένου. Σε αυτή τη 

συνάρτηση, το νεοπατριαρχικό µοντέλο της αλβανικής κοινωνίας, κύριοι φορείς του 

οποίου είναι οι µετανάστες γονείς, σταδιακά φθείρεται και µεταλλάσσεται, 

ακολουθώντας τις επιταγές της ατοµικιστικής ευρωπαϊκής κουλτούρας.  

Από την άλλη, οι νεαροί και νεαρές της δεύτερης γενιάς υιοθετούν τα πρότυπα των 

ντόπιων συνοµηλίκων τους τα οποία προσπαθούν και να νοµιµοποιήσουν εντός της 

δυναµικής της οικογένειας. Η εµπρόθετη δράση των υποκειµένων, εµπίπτει στη 

συνολική προσπάθεια αποστασιοποίησης από τη διακριτή αλβανική ταυτότητα και 

εκφράζει τη στρατηγική προσπάθεια των νέων αυτών να διαβούν τα όρια που 

εγκλωβίζουν τη ζωή τους,  ταξινοµώντας τους ως «Άλλους». Όπως σηµειώνουν οι 

Αθανασίου και Τσιµουρής, «οι νόρµες της µεταναστευτικής και της έµφυλης 

ιδιότητας, σε αδιάρρηκτη σχέση µε την οικονοµική και ταξική θέση, επιστρατεύονται 

ως τεχνικές χάραξης ορίων  και συνόρων και ταυτόχρονα ως τεχνικές βιοπολιτικής 

ρύθµισής τους» (2013:4). Σε αυτό το πλαίσιο διασταύρωσης έµφυλων και εθνοτικών 

ορίων, η δεύτερη γενιά οικειοποιείται τις κυρίαρχες νόρµες και αρνούµενη να 

ενσαρκώσει το ρόλο του «Άλλου», καταστρώνει και εφαρµόζει ενσυνείδητα τις δικές 

της στρατηγικές υπέρβασης. 

Κλείνοντας την έµφυλη προσέγγιση της ταυτότητας και του κεφαλαίου, γίνεται σαφές 

ότι  το φύλο δεν προσεγγίζεται ως µία µορφή κοινωνικής οργάνωσης ή πολιτισµικής 

σηµειωτικής οριοθέτησης του σώµατος, αλλά µε όρους ταυτότητας: το φύλο 

συγκαταλέγεται  στα ατοµικά χαρακτηριστικά, τις πτυχές της προσωπικότητας, τις 

δοµές της συνείδησης, τις διαφορετικές επιτελεστικότητες που έχουν πολλαπλώς 
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χρησιµοποιηθεί ώστε να θεωρητικοποιήσουν τις σεξουαλικές υποκειµενικότητες. Σε 

κάθε περίπτωση, αυτό που είναι σαφές είναι ότι η κατηγορία του φύλου γενικά αλλά 

και ειδικά στην περίπτωση που µελετάµε, έχει µεταβληθεί από µία πρωταρχικά 

βιολογική κατηγορία σε µία σχεδόν αποκλειστικά πολιτισµική διαδικασία. 

    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΕΣ ΖΩΗΣ :Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ  

ΑΠΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

 

1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό προσεγγίζω τα µελλοντικά σχέδια και τις επιθυµητές 

τροχιές ζωής των µεταναστών δεύτερης γενιάς, εστιάζοντας κυρίως στο ζήτηµα της 

µετάβασης από την εκπαιδευτική διαδικασία στην αγορά εργασίας. Η µετάβαση από 

την εκπαίδευση στην ενήλικη ζωή, είτε αυτή περιλαµβάνει τη συνέχιση των σπουδών 

είτε την άµεση ένταξη στην αγορά εργασίας ή την αναγκαστική συνύπαρξη των 

παραπάνω (White, 2007), αποτελεί µια σύνθετη οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και 

ψυχολογική διαδικασία, σηµατοδοτώντας για το υποκείµενο την ανάληψη νέων 

ρόλων στη δηµόσια και ιδιωτική σφαίρα (Blustein, 1999; Haase- Heckhause-Koller, 

2008; Lent & Worthington, 1999). Μολονότι το εύρος των σχετικών ορισµών και 

προβληµατισµών της µετάβασης ποικίλλει, οι περισσότεροι ερευνητές  υιοθετούν µια 

δυναµική προσέγγιση της επαγγελµατικής ένταξης ως καθολικής διαδικασίας 

(Καραµεσίνη, 2006).  

Έρευνες για τον ευρωπαϊκό και όχι µόνο χώρο που επικεντρώνονται σε ζητήµατα 

µετάβασης, επισηµαίνουν την καθυστερηµένη και προβληµατική ένταξη των νέων 

στον εργασιακό στίβο (Braverman, 1974; Edgell, 2006) σε συνάρτηση µε την 

προοδευτική γήρανση του εργατικού δυναµικού και την όξυνση της ανεργίας, 

(OECD, 1999; Eurofound, 2012). Ειδικότερα στην Ελλάδα, η τρέχουσα ύφεση 

δηµιουργεί όλο και δυσµενέστερες συνθήκες πρόσβασης του συνόλου των νέων στην 

απασχόληση. Υπό το καθεστώς της γενικότερης δυσχέρειας που για αρκετές 
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περιπτώσεις καθίσταται οριακό, ευάλωτες οµάδες όπως οι µετανάστες και τα παιδιά 

τους πλήττονται άµεσα και καίρια (Papadakis, Kyridis and Papargyris, 2015). 

Η ανασφάλεια, η επισφάλεια, ο ελλοχεύων κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού, η ενδυνάµωση των αρνητικών στερεοτύπων για τους µετανάστες, 

αποτελούν τις δοµικές συνθήκες και ως ένα βαθµό τα σηµεία καµπής, υπό το βάρος 

των οποίων οι έφηβοι του δείγµατος λαµβάνουν αποφάσεις για τη ζωή τους, 

χαράσσοντας σχετικές τροχιές δράσης. Σε αυτό το πλαίσιο,  αποκαλυπτικές είναι οι 

αναπαραστάσεις των πληροφορητών για την αγορά εργασίας και οι αντιλήψεις τους 

για το σύγχρονο εργασιακό τοπίο, προσφέροντας πολύτιµα ποιοτικά δεδοµένα από 

την πλευρά των ίδιων των κοινωνικών υποκειµένων. Εξίσου αποκαλυπτικός είναι ο 

τρόπος που φαντασιώνονται το µέλλον τους και συνακόλουθα, οι στρατηγικές που 

καταρτίζουν και επεξεργάζονται προκειµένου ως ενεργά δρώντα υποκείµενα να µην 

εγκλωβιστούν παθητικά στις παραπάνω δοµικές συνθήκες αλλά να διαµορφώσουν µε 

τους δικούς τους όρους το πλαίσιο της κοινωνικής τους αναπαραγωγής.    

Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της κεντρικής ερευνητικής µου θεώρησης, υποστηρίζω  

ότι σε µία περίοδο ευρύτερης κρίσης οι µαθητές αλβανικής καταγωγής συµµετέχουν 

ενεργά στο πολιτισµικό και κοινωνικό κεφάλαιο του σχολείου, διαµορφώνουν τις 

αναπαραστάσεις τους για την εργασία, σχεδιάζουν τις τροχιές ζωής τους µε ορίζοντα 

τη διαγενεακή τους κινητικότητα. Υπό το φως της θεώρησης αυτής, εξετάζω τον 

τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται οι αναπαραστάσεις των µεταναστών δεύτερης 

γενιάς απέναντι στο δίπολο εργασία/ανεργία στο περιβάλλον της αυξανόµενης 

εργασιακής επισφάλειας της κρίσης που λειτουργεί ως σηµείο καµπής για τις 

αποφάσεις τους, τα κριτήρια επιλογής επαγγέλµατος, τις στρατηγικές κεφαλαίου και 

habitus που εφαρµόζουν στο σχολείο προκειµένου να υπερβούν τους αυξηµένους 

κινδύνους και τις νέες συνθήκες ευαλωτότητας που ενέχει γι’ αυτούς η οικονοµική 

ύφεση. Εν τέλει, µελετώ τον τρόπο µε τον οποίο οι Αλβανοί µετανάστες δεύτερης 

γενιάς προσεγγίζουν τη σχέση επαγγελµατικής αποκατάστασης, ατοµικών δεξιοτήτων 

και χαρακτηριστικών και εθνοτικής προέλευσης. 

Έχοντας υπ’όψιν τα παραπάνω, στην επόµενη ενότητα προβαίνω σε µια σύντοµη 

συζήτηση µε άξονες τη µετάβαση, τα σηµεία καµπής και την ευαλωτότητα. Στη 

συνέχεια, µέσα από τη σκοπιά των δρώντων υποκειµένων, ανασυνθέτω τους κόσµους 

της εργασίας και της ανεργίας, ενώ στην τελευταία ενότητα διερευνώ τις στρατηγικές 

κινητικότητας που υιοθετούν οι πληροφορητές µας ανταποκρινόµενοι σε οριακές 
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καταστάσεις, όπως η κρίση και το ενδεχόµενο του επαναπατρισµού στη γενέτειρα 

των γονιών τους. 

 

2. Μετάβαση, οριακά σημεία, ευαλωτότητα. 

Η κοινωνιολογία των τροχιών ζωής ως θεωρητικό παράδειγµα µε στόχο την 

κατανόηση της ανθρώπινης ζωής και δράσης, θεµελιώνεται στην πεποίθηση ότι σε 

διαφορετικές ηλικιακές περιόδους, τα υποκείµενα, διαµορφώνουν τη ζωή τους µε 

βάση τις επιλογές και τις πράξεις τους, πλαισιωµένα από τις δεδοµένες ιστορικές και 

κοινωνικές συνθήκες, αλληλεξαρτώµενα από τα δίκτυα των κοινωνικών τους 

σχέσεων και καθοριζόµενα από τις µεταβάσεις στην πορεία του βίου τους (Carr, 

2014). Οι µεταβάσεις αυτές που τέµνουν τις τροχιές ζωής των υποκειµένων 

καθίστανται νευραλγικές για την ερµηνεία και την κατανόηση των αποφάσεων ζωής 

και των ανάλογων πράξεων υλοποίησής τους.  

H συνθήκη του µετα-νεωτερικού κόσµου, σηµατοδότησε βαθιές αλλαγές στον τρόπο 

µε τον οποίο δοµείται και βιώνεται η ζωή των ανθρώπων και εποµένως, στον τρόπο 

που λαµβάνουν χώρα οι µεταβάσεις, επηρεαζόµενες τόσο από την παρουσία των 

µέσων µαζικής επικοινωνίας και των πολλαπλών εγκλήσεων των υποκειµένων, όσο 

και εξαιτίας της δοµής της αγοράς εργασίας και της εφαρµογής των νέων 

τεχνολογιών στην οικονοµία και τη διοίκηση, βεβαίως δε και εξαιτίας του 

υπερκαταναλωτισµού και της διεύρυνσης των δυνατοτήτων εκπαίδευσης (Buchmann, 

1989; Rindfuss, 1991; Shanahan, 2000). Η µετάβαση στην ενηλικίωση, λαµβάνει 

χώρα σε ένα καθεστώς «παρατεταµένης εφηβείας» (Hayforh and Furstenburg, 2008), 

την επιµήκυνση δηλαδή της χρονικής περιόδου µεταξύ παιδικότητας και ενήλικης 

ζωής και εποµένως την αποσύνδεση της από προδιαγεγραµµένα ηλικιακά όρια. Η 

εφηβεία, πλέον, γίνεται αντιληπτή ως τρόπος ζωής παρά ως χρονο-βιολογική 

οριοθεσία. Στην ίδια κατεύθυνση, οι κοινωνιολόγοι της οικογένειας µιλούν για την 

«αναδυόµενη ενηλικίωση», όταν δηλαδή οι «νεάζοντες πλέον ενήλικες», 

εξακολουθούν να µην εντάσσονται στα παραδοσιακά πρότυπα της ενήλικης ζωής. Οι 

συνέπειες των αλλαγών αυτών δεν είναι ασφαλώς ανέφελες, πόσο µάλλον όταν 

επικαθορίζονται από εξωτερικούς δοµικούς παράγοντες, όπως η οικονοµική κρίση. 

Συνεκδοχικά, οι θεωρίες της µετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία έχουν 

αποµακρυνθεί από την αυστηρά χρονική ακολουθία σχολείο –εκπαίδευση- οικογένεια 

καθώς οι ζωές των νέων ανθρώπων παρουσιάζουν πλέον συχνές ταλαντεύσεις 
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ανάµεσα σε περιόδους εκπαίδευσης, εργασίας και σχέσεων (Walther, 2006).Οι 

µεταβατικές φάσεις έχουν επεκταθεί-µεταβληθεί, όχι µόνο ως προς τον χρόνο 

εξέλιξης αλλά και ως προς τα σηµαντικά ορόσηµα και καταστάσεις. Οι νέοι άνθρωποι 

εµπλέκονται πλέον σε πιο πολύπλοκες τροχιές και µεταβατικές καταστάσεις, όπως 

αυτές της συνεχιζόµενης επισφαλούς απασχόλησης, της ανεργίας µακράς διάρκειας, 

τους επαναλαµβανόµενους κύκλους επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 

καθυστερηµένης ολοκλήρωσης της οικογενειακής ζωής, αλλά και τις νέες µορφές 

σχέσεων και συµβίωσης µε συνοµήλικους, καθώς και βιώµατα που συνδέονται µε την 

απόκτηση πολλαπλών ταυτοτήτων και δικτύων. 

Η αµφισβήτηση των παραδοσιακών µοντέλων µετάβασης έδωσε χώρο σε µια 

ρητορική εξατοµίκευσης και προσωπικών χειρισµών των δρώντων υποκειµένων που 

µεταπηδούν από τη µια χρονική περίοδο της ζωής τους σε µια άλλη. Όπως 

υποστηρίζει ο Ζenderen (2010), σε µια βιογραφία πλέον, µπορεί άνετα να 

συνυπάρχουν η αλληλεξάρτηση µε την αυτονοµία του υποκειµένου. Η µεταβολή που 

υφίσταται η έννοια της µετάβασης είναι συνδεδεµένη µε τις µεταβολές στην αγορά 

εργασίας και συγκεκριµένα τη στροφή της οικονοµίας στις υπηρεσίες και την 

κοινωνία της πληροφορίας, όπως επίσης και τις αυξηµένες ανάγκες για απόκτηση 

προσόντων, τη δια βίου µάθηση, τις ευκαιρίες απασχόλησης και την αυξανόµενη 

δυστοκία στις προοπτικές εργασίας των νέων. 

Οι παραπάνω µεταβολές αντικατοπτρίζονται στο συγκεκριµένο δοµικό, πολιτισµικό 

και θεσµικό περιεχόµενο του κάθε κοινωνικού κράτους ξεχωριστά, µε αποτέλεσµα να 

µπορούµε να διακρίνουµε πλέον µια τυπολογία της µετάβασης (Niemeyer, 2007; 

Walther, 2006). Στη διαµόρφωση αυτής της τυπολογίας, σηµαντικό ρόλο 

διαδραµατίζουν το εκπαιδευτικό σύστηµα κάθε χώρας, το κοινωνικό κράτος, η δοµή 

της οικονοµίας, τα ηγεµονικά πολιτισµικά πρότυπα της νεολαίας (Raffe, 2008; Pohl 

& Walther 2007). Το πλέον σηµαντικό όµως είναι ότι στην τυπολογία αυτή, 

εµφιλοχωρεί ο παράγοντας της ατοµικής επιλογής  χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η 

επιλογή αυτή δεν περιχαρακώνεται από δοµικές συνθήκες και πολιτιστικές νόρµες 

όπως η κοινωνική τάξη, το φύλο και η εθνικότητα που συνδιαµορφώνουν τις 

συνθήκες της κοινωνικής αναπαραγωγής του υποκειµένου.  

Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι Furlong and Cartmel (1999), η πιο σηµαντική 

διαφοροποίηση  που εντοπίζεται στη µετάβαση από την εφηβεία στην αγορά εργασίας 

δεν είναι συστηµική ή δηµογραφική αλλά υποκειµενική, µε την έννοια ότι το 

κοινωνικό τοπίο πλέον διαθέτει λιγότερους διαθέσιµους συλλογικούς σχηµατισµούς 
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που µπορούν να αποτελέσουν σηµείο αναφοράς για τη διαµόρφωση µιας σταθερής 

και ουσιαστικής υποκειµενικότητας. Καθώς η συλλογική παράδοση υπό την µορφή 

της συνδικαλιστικής οργάνωσης και των κοινωνικών κινηµάτων εξασθενεί, ολοένα 

και περισσότεροι νέοι άνθρωποι αντιλαµβάνονται την βιογραφική τους διαδροµή µε 

όρους εξατοµίκευσης. Σε αντίθεση µε το παρελθόν, η σύγχρονη «αναδυόµενη 

νεολαία» διαθέτει περιορισµένες συλλογικές διεξόδους διαµεσολάβησης του 

περάσµατός της στην ενήλικη ζωή, µε αποτέλεσµα η ενηλικίωση να βιώνεται 

αποκλειστικά ως ένας «προσωπικός αγώνας». Η ατοµική διαπραγµάτευση της 

µετάβασης θέτει το υποκείµενο στο επίκεντρο, καθιστώντας το υπεύθυνο για το 

αποτέλεσµα: η επιτυχία ή η αποτυχία εντοπίζεται στο ίδιο το άτοµο και τα 

χαρακτηριστικά του, παρά σε συστηµικούς παράγοντες, καθώς οι δυσκολίες που στο 

παρελθόν ετίθεντο µε πολιτικούς όρους, βιώνονται πλέον στη σφαίρα του ιδιωτικού 

και αντιµετωπίζονται τοιουτοτρόπως.  

Την ίδια στιγµή, όπως επισηµαίνει ο Σπυριδάκης (2018), οι σύγχρονες πολιτικές 

απασχόλησης ενισχύουν ένα είδος νέο-δαρβινικού ατοµικιστικού οικονοµικού 

πλαισίου δράσης, προκειµένου  οι πολίτες να αντιµετωπίσουν το ζέον ζήτηµα της 

κοινωνικής τους αναπαραγωγής στη βάση µιας λογικής όπου ο «ικανότερος θα 

επιβιώσει». Στο πλαίσιο αυτό, η συµπεριφορά, το οικογενειακό ή εθνικό υπόβαθρο 

και η πρόσδεση του ατόµου σε αυτό, όπως βεβαίως και οι προσωπικές προσδοκίες, 

αποτελούν εξατοµικευµένους παράγοντες που προσδιορίζουν αποφασιστικά το 

αποτέλεσµα. Οι νέοι µετανάστες, ευρισκόµενοι ανάµεσα στις συµπληγάδες των 

απρόσωπων δυνάµεων της οικονοµίας, επιχειρούν να βελτιώσουν τη δυσχερή τους 

θέση στην πορεία της κοινωνικής τους αναπαραγωγής, επιστρατεύοντας ατοµικά 

σχέδια που διαµεσολαβούν τις µεταβάσεις τους και περιφρουρούν την υλική τους 

διαβίωση και την κοινωνική τους ύπαρξη.   

Ως προς την συνθήκη της ευαλωτότητας, θα πρέπει να εξετάσουµε τη σχέση της µε 

την µετανάστευση εν γένει, στα πλαίσια της παραδοχής ότι αποτελεί «µία 

απαράκαµπτη επικράτεια στοχασµού και διερώτησης επί τη βάσει της αυξανόµενης 

παρουσίας της» (Σπυριδάκης, 2018). Η ίδια η ευαλωτότητα αποτελεί συστατικό 

στοιχείο της µεταναστευτικής εµπειρίας και καθορίζει τη ζωή και τις αποφάσεις των 

υποκειµένων, όπως επίσης αποτελεί και ένα σηµείο καµπής για τους νεαρούς 

µετανάστες που καλούνται να διαχειριστούν τη ζωή τους. Το βίωµα της 

ευαλωτότητας δεν είναι ένα συµπτωµατικό, αλλά ένα ενδηµικό στοιχείο του 

καπιταλιστικού µηχανισµού, µεταβάλλοντας ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού σε µια 
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ευέλικτη, ανυπεράσπιστη και συνεχώς ανανεώσιµη δεξαµενή εργατικού  δυναµικού 

καθώς οι σύγχρονοι εργαζόµενοι δε διαθέτουν τη δυνατότητα  της σταθερής 

απασχόλησης του παρελθόντος (Lewis, Dwyer, Hodkinson and Waite, 2014). Οι 

αυξανόµενοι δείκτες ανεργίας σε συνάρτηση µε την ανοµοιογένεια του εργατικού 

δυναµικού µε βάση την ηλικία, την εθνικότητα και το φύλο, συνθέτουν ένα εκτενώς 

αποσταθεροποιηµένο εργασιακό τοπίο, φέρνοντας µε ένταση στο προσκήνιο 

διαχρονικά ζητήµατα, όσον αφορά στην άνιση διανοµή του πλούτου και της 

εξουσίας. Η ανισότητα αντανακλάται αντίστοιχα και στην κατανοµή της επισφάλειας. 

Όπως υποστηρίζει η Butler (2015), η ευαλωτότητα της µετα-νεωτερικότητας οξύνεται 

ακόµα περισσότερο σε περιβάλλον αυξηµένης επισφάλειας, µιας επισφάλειας που 

κατανέµεται άνισα, ώστε κάποια σώµατα να καθίστανται περισσότερο τρωτά από 

άλλα και ως εκ τούτου,  η άνιση κατανοµή εκβάλλει στη δηµιουργία «υπερ-

επισφαλών» ζωών, όπως αυτών των µεταναστών και των παιδιών τους (Lewis et al., 

2015).  

Η συστηµατική φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας σε παγκόσµια κλίµακα, έχει ως 

αποτέλεσµα κατά τη Butler (2015), τη θεµελίωση µίας ατοµικιστικής ηθικής που 

προτάσσει πάνω απ΄ όλα την οικονοµική αυτάρκεια του υποκειµένου σε συνθήκες 

όµως που την ίδια στιγµή υπονοµεύουν αυτή την προοπτική, αποδίδοντας σε 

συγκεκριµένους πληθυσµούς αναλωσιµότητα και θεµελιώνοντας µία εξατοµικευµένη 

αίσθηση αγωνίας που οξύνεται από την απίσχναση της κοινωνικής αλληλεξάρτησης. 

Για πολλούς ερευνητές, οι προσεγγίσεις της επισφάλειας υπερβαίνουν τον εργασιακό 

τοµέα, παρεµβαίνοντας καθοριστικά στη ζωή των υποκειµένων (Nielson and Rosiiter, 

2005, Barbier, 2002).  Και αυτό γιατί η εργασιακή επισφάλεια αναδεικνύει µια 

γενικότερη οντολογική ανασφάλεια και αβεβαιότητα, καθιστώντας διάτρητους όλους 

τους τοµείς της ζωής. Αποτελεί µε άλλα λόγια ένα σταθερό χαρακτηριστικό, παρόν 

σε όλες τις µικρο-διαστάσεις της καθηµερινότητας (Ettlinger, 2007).  

Υπό αυτή την προοπτική, οι µεταβάσεις που όφειλαν να ακολουθήσουν ένα 

κανονιστικό σχήµα τίθενται υπό νέα διαπραγµάτευση καθώς οι ασφαλείς σταθερές  

του παρελθόντος πλέον δεν αποδίδουν.  Οι µετανάστες δεύτερης γενιάς της ελληνικής 

κρίσης, κλήθηκαν βίαια να αποδεσµευτούν από το σχετικά «ασφαλές» και σταθερό 

παρελθόν, το οποίο σταδιακά και κοπιωδώς διαµόρφωσαν οι γονείς τους, 

προκειµένου να διαχειριστούν ένα ασαφές, ευέλικτο και επισφαλές µέλλον. Αυτή η 

αυξηµένη ευαλωτότητα που βιώνει σήµερα η µεταναστευτική οικογένεια, καθίσταται 

αυτή καθαυτή ένα σηµείο καµπής, καθώς διακόπτει βίαια την κανονική και 
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προβλεπόµενη ροή των γεγονότων και επιλογών, διαµορφώνοντας νέες συνθήκες 

λήψης αποφάσεων τόσο για τους µετανάστες πρώτης όσο και δεύτερης γενιάς. 

Συνεπώς, η επισφάλεια υπονοµεύει τη προσχεδιασµένη, κανονιστική µετάβαση και 

βιώνεται από τα υποκείµενα ως σηµείο καµπής (turning points).  

 Τα σηµεία καµπής συνδέουν την βιωµένη εµπειρία των µεταναστών µε τις 

υποκειµενικές αποφάσεις της ζωής τους. Αφ’ής στιγµής οι προδιαγεγραµµένες, 

κανονιστικές µεταβάσεις διακόπτονται βίαια λόγω απρόσµενων καταστάσεων, όπως 

η οξεία δηµοσιονοµική κρίση, οι στόχοι και τα σχέδια ζωής των νεαρών µεταναστών  

επανακαθορίζονται υπό το βάρος των νέων δοµικών διακινδυνεύσεων, συνιστώντας 

οριακά σηµεία για τις ζωές των υποκειµένων.  Αξίζει να σηµειωθεί ο αφηγηµατικός 

χαρακτήρας που αποδίδει ο Abbot (2001) στα σηµεία καµπής καθώς και η έννοια της 

εκ των υστέρων συνειδητοποίησής τους που επιβάλλει η παραπάνω 

αφηγηµατικότητα. Σε µία τέτοια θεώρηση, κεντρικό ρόλο διαδραµατίζει η 

χρονικότητα, καθώς το σηµείο καµπής προσδιορίζει και προσδιορίζεται από το 

παρελθόν, το µέλλον και το παρόν του υποκειµένου. Ακριβώς, όπως στις αφηγήσεις, 

τα σηµεία καµπής επιτρέπουν στα άτοµα να βάλουν σε τάξη και να  «συµφιλιωθούν 

µε τη χρονική συνθήκη της ύπαρξής τους και τη χαοτική, άµορφη εµπειρία τους 

(Nünning, 2012:39)». Από την άλλη, η Negroni (2012) συνδέει τα σηµεία καµπής µε 

έναν ταυτοτικό επανακαθορισµό του εαυτού που πυροδοτεί αντίστοιχα και µία νέα 

δράση: τα υποκείµενα σταδιακά αποδεσµεύονται από το πρότερο habitus και 

αποστασιοποιούνται από το κοινωνικό κεφάλαιο της οικογένειας. Το άτοµο 

επαναξιολογεί τους στόχους του την ίδια στιγµή που οι παραδεδεγµένες 

γραµµικότητες καταρρέουν. Η ρήξη αυτή κυριαρχεί ως δύναµη ανασυγκρότησης του 

Εαυτού, ώστε όταν το σηµείο καµπής ολοκληρωθεί ως διαδικασία, το άτοµο να 

µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις  σχετικά µε το µέλλον.   

Βάσει των παραπάνω συλλογισµών σχετικά µε τις µεταβάσεις, την ευαλωτότητα και 

τα σηµεία καµπής, θέτω στο επίκεντρο της µετέπειτα ανάλυσης µου τρία κεντρικά 

χαρακτηριστικά της βιωµένης εµπειρίας των υποκειµένων, α) τη διαγενεακή 

διαλεκτική καθώς οι επιλογές και το πολιτισµικό φορτίο της µιας γενιάς µεταναστών 

επηρεάζει την πορεία και τις επιλογές της δεύτερης, β) την αλληλεξάρτηση του ενός 

τοµέα της ζωής µε τον άλλο (πχ σχολείο και εργασία) σε καθεστώς επισφάλειας, γ) τη 

δράση που αναπτύσσουν τα υποκείµενα υπό το βάρος των κριτικών χρονικών 
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σηµείων καµπής της ζωής τους, σταθµίζοντας και αξιολογώντας τους πόρους που 

διαθέτουν κάθε φορά.  

 

 

 

3.Αναπαραστάσεις Εργασίας/Ανεργίας.  

α. Ο Κόσμος της Εργασίας. 

Σύµφωνα µε τους Anthias & Lazaridis (2000) κύριοι λόγοι που πυροδοτούν τα 

µεταναστευτικά ρεύµατα αποτελούν η φτώχεια, η ανεργία, τα χαµηλά επίπεδα 

διαβίωσης, οι εθνοτικές και πολιτικές εντάσεις, η οικονοµική αναδιάρθρωση, τα 

οικολογικά προβλήµατα. Στην Ελλάδα, η οποία µαζί µε τις υπόλοιπες χώρες της Ν. 

Ευρώπης αναδείχθηκαν σε νέους µεταναστευτικούς προορισµούς, κύριος λόγος 

µετεγκατάστασης -σύµφωνα µε την απογραφή του 2001- ήταν η εργασία και η 

οικογενειακή επανένωση. Ειδικότερα για τους Αλβανούς µετανάστες, καταγράφεται 

ένα µεγάλο φάσµα αιτιών εγκατάλειψης της χώρας τους µε τους οικονοµικούς και 

οικογενειακούς λόγους να υπερτερούν (Παύλου, 2004).  

Η  συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων µαθητών, εντοπίζουν την απόφαση 

µετεγκατάστασης των γονιών τους στην κακή οικονοµική κατάσταση της µετα-

σοσιαλιστικής Αλβανίας, στις υποβαθµισµένες συνθήκες διαβίωσης και στην 

προσδοκία καλύτερης ζωής. Επιπρόσθετος λόγος -όπως αναφέρθηκε στη συζήτησή 

µας για τις έµφυλες ταυτότητες- αποτελεί το κίνητρο των µεταναστών να γνωρίσουν 

τον κόσµο από τον οποίο ήταν πλήρως αποκοµµένοι για δεκαετίες. Ένας αριθµός 

ερωτηθέντων αναφέρει ως αιτία µετανάστευσης την πολιτική κατάσταση στην 

Αλβανία, και σε µερικές περιπτώσεις την απώλεια του υψηλού κοινωνικού status που 

βίωναν επί Χότζα. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα των ερωτηθέντων, η µετανάστευση 

έλαβε σταδιακά οικογενειακό χαρακτήρα, ενώ η τελική περιοχή εγκατάστασης η 

οποία επιλέχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις µε βάση τα υπάρχοντα φιλικά και 

συγγενικά δίκτυα.  

Μετά τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης, όπως έχει ήδη αναφερθεί στα 

προηγούµενα κεφάλαια, παρατηρείται µια µετατόπιση της «αλβανικής» απασχόλησης 

από την ανειδίκευτη εργασία της υπαίθρου στον τοµέα της οικοδοµής, τάση που 

εξηγείται µερικώς από την ικανότητά γρήγορης εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας 
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αλλά και κατανόησης της ελληνικής αγοράς εργασίας (Λαµπριανίδης και Λυµπεράκη, 

2001). Όπως επιβεβαιώνουν οι σχετικές  µελέτες του ΟΟΣΑ, πριν την οικονοµική 

κρίση, σχεδόν οι µισοί Αλβανοί άντρες (42%) εργάζονταν στις κατασκευές, ενώ 

µικρότερα ποσοστά απασχολούνταν στις αγροτικές εργασίες (23%) και τον τουρισµό 

(12%). Σε σχέση µε τη γυναικεία απασχόληση αλβανικής µεταναστευτικής 

προέλευσης, όπως ανέλυσα στο δεύτερο κεφάλαιο, πάνω από τις µισές µετανάστριες 

(52%) είχαν στραφεί στην έµµισθη οικιακή εργασία, ενώ πολύ µικρότερα ποσοστά 

στον τουρισµό (19%), τις αγροτικές εργασίες (15%) και τη βιοµηχανία (9%) 

(Baldwin-Edwards, 2004). Αναλόγως, τα στοιχεία των ασφαλιστικών φορέων και 

κυρίως του ΙΚΑ της περιόδου αυτής, συνηγορούν στην παραπάνω εικόνα που 

συµπίπτει µε την έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα της περιόδου των 

Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα.  

Στη συνάφεια αυτή,  οι αφηγήσεις  των µεταναστών δεύτερης γενιάς επιβεβαιώνουν 

την παραπάνω κατάσταση καθώς από τις περισσότερες συνεντεύξεις προκύπτει ότι οι 

γονείς των µαθητών για πολλά χρόνια είχαν σταθερή χειρωνακτική απασχόληση 

στους παραπάνω τοµείς. Είναι αξιοσηµείωτο ότι αρκετοί µαθητές µίλησαν για την 

αγαστή συνεργασία των γονέων τους µε τους (πρώην ή νυν) Έλληνες εργοδότες τους. 

Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του Εµιλιάνο (Γ΄Λυκείου), όταν ερωτήθηκε για τη 

φύση της εργασίας του πατέρα του σε µεγάλη εταιρεία αλουµινίων στην οποία 

δούλευε για είκοσι χρόνια και η οποία πλέον βρίσκεται σε παρακµή: 

  

«…Ναι χειρωνακτική ήταν η εργασία του πατέρα µου στα αλουµίνια αλλά 

βρισκόταν και πολλές ώρες στο γραφείο µε το αφεντικό και τα πόδια πάνω στο 

γραφείο (γέλια) κλείνοντας δουλειές… Τόσο καλή σχέση είχαν… ∆ούλεψε όµως 

και σκληρά για να φτάσει εκεί…». 

 

Οι συµµετέχοντες αιτιολογούν την καλή συνεργασία µε τους εργοδότες ως απότοκο 

της «ηθικής» που επέδειξε η σκληρά εργαζόµενη «πρώτη γενιά». Οι γονείς 

µετανάστες οικοδοµούν την αξιοπρέπειά τους και την αφηγούνται εκ νέου ως 

στοιχείο της ταυτότητά στους απογόνους τους. Η εργασιακή αυτή ηθική υποβόσκει, 

στις αφηγήσεις των παιδιών που αφορούν στα επαγγέλµατα των γονιών τους και 

ειδικότερα του πατέρα: η εµµονή της πρώτης γενιάς µε τη σκληρή και αδιάκοπη 
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εργασία αποτελεί ένα είδος αντίβαρου στα αρνητικά στερεότυπα για τους Αλβανούς, 

εµµονή που, όπως θα αναλύσουµε αργότερα, µεταφέρεται στη δεύτερη γενιά υπό τη 

µορφή της πίστης στα ατοµικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες. Ανταποκρινόµενοι 

στην ιδέα του «καλού εργαζόµενου», όπως αναπτύχθηκε από τους Forde και 

MacKenzie (2009), οι νεοεισερχόµενοι Αλβανοί, εσωτερικοποίησαν το πρότυπο αυτό 

προκειµένου να κερδίσουν την εµπιστοσύνη, να πετύχουν τη σταθερότητα στην 

εργασία και την ένταξη στην κοινωνία υποδοχής. Σε αντίθεση µε τα στερεότυπα του 

«τεµπέλη» ή «εγκληµατία» Αλβανού, η πρώτη γενιά προσπαθεί να αποδείξει την αξία 

της, ενσαρκώνοντας το πρότυπο του «καλού εργαζόµενου». Ο Νίκος (Γ΄Λυκείου) 

προσθέτει:  

 

 «∆υστυχώς επειδή στην αρχή κάποιοι Αλβανοί που είχαν πρωτοέρθει εδώ 

έκαναν διάφορες ανοησίες µε κλοπές και διάφορα τέτοια, µερικοί νοµίζουν ότι 

είµαστε όλοι ίδιοι, µας βάζουν στο ίδιο σακί. ∆εν είµαστε όµως, έχουµε 

προοπτικές να δουλέψουµε και να το αποδείξουµε…»   

     

Όπως έχω ήδη αναφέρει στη συζήτηση για το φύλο, η έννοια της αποκτηθείσης 

ειδίκευσης των µεταναστών σε κάποιο τοµέα, κυρίως των ανδρών, που συµπίπτει τις 

περισσότερες φορές µε τη µόνιµη εγκατάσταση και κατοικία, όπως επίσης τη 

σταθεροποίηση της απασχόλησης, αποτελεί κεντρική κατηγορία της εργασιακής και 

αντρικής ταυτότητας αλλά και της νοηµατοδότησης των σχέσεων εξουσίας στην 

εργασία: σε αρκετές περιπτώσεις, οι σχέσεις µε τους εργοδότες αποκτούν 

διαπροσωπικό χαρακτήρα (Χαντζαρούλα, 2012: 97) καθώς ο εργαζόµενος χαίρει 

εµπιστοσύνης και γίνεται πλέον «απαραίτητος». Σε αυτό το πλαίσιο, αντίστοιχα µε 

τον Εµιλιάνο, η Άντζελα ( Β΄ Λυκείου) αναφερόµενη στο δικό της βίωµα της 

εργασίας µέσω του πατέρα της προσθέτει:  

 

«Όταν πρωτοήρθε µικρός εδώ ο πατέρας µου, δούλεψε αρχικά σε νταλίκες. 

Έπρεπε να µάθει τη γλώσσα για να συνεννοηθεί. Σε λίγο καιρό έγινε τόσο καλός 

στη δουλειά που τον ζητάγανε όλοι …».  
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Ως προς τις αναπαραστάσεις της γυναικείας εργασίας που έχουν διαµέσου της 

µητέρας, πάνω από τους µισούς ερωτηθέντες, απάντησαν ότι αυτή απασχολείτο σε 

σπίτια κυρίως στον τοµέα της άτυπης εργασίας (Ξυπολυτάς, 2013). Σε αρκετές 

περιπτώσεις, η µητέρα άρχισε να εργάζεται αφού τα παιδιά πήγαν στο δηµοτικό. 

Εκτός από την έµµισθη οικιακή εργασία, κάποιες από αυτές δούλευαν στις 

βιοµηχανίες και επιχειρήσεις της περιοχής και µάλιστα σε κοντινή εργασία µε το 

σύζυγο τόσο από άποψη χώρου όσο και αντικειµένου. Οι αφηγήσεις τους 

αναδεικνύουν την ύπαρξη δικτύων αλληλοϋποστήριξης στα πλαίσια κυρίως των 

στενών οικογενειακών-συγγενικών δεσµών πριν και κατά τη διάρκεια της 

οικονοµικής κρίσης. Η οικογένεια αποτελεί για την πρώτη γενιά Αλβανών, άντρες και 

γυναίκες, το πιο εξέχον σηµείο αναφοράς τόσο ως προς την ταυτότητά όσο και ως 

προς την οργάνωση της ζωής (King &Mai, 2008). 

Ως προς την έµµισθη οικιακή εργασία που είναι ο κυρίαρχος δρόµος απασχόλησης 

για τις µητέρες των ερωτηθέντων, θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι οι Αλβανίδες δεν 

µετακόµισαν στην Ελλάδα µε την προοπτική να εργαστούν εντός των ελληνικών 

σπιτιών σε τοµείς, όπως η καθαριότητα και φροντίδα (Ψηµµένος & Σκαµνάκης, 

2008) αλλά η µεγάλη πλειοψηφία, όπως επιβεβαιώνεται και από τις συνεντεύξεις, 

ακολούθησε το σύζυγο λίγο µετά την εγκατάσταση του. ∆ροµολογήθηκαν προς τη 

συγκεκριµένη απασχόληση καθώς ήταν η πλέον πρόσφορη, άµεση και επικερδής, 

ειδικά τα χρόνια της ευµάρειας της ελληνικής οικονοµίας. Επίσης, η έµµισθη οικιακή 

απασχόληση τους προσέφερε ευελιξία στο ωράριο για την ανατροφή των παιδιών και 

τη φροντίδα της δικής τους οικογένειας. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες ανακαλούν 

κυρίως τη µητρική φιγούρα δίπλα τους τα χρόνια πριν την κρίση που συνέπεσαν µε 

την πρωτοβάθµια αγωγή, σε αντίθεση µε τον πατέρα που ήταν µονίµως απών καθώς 

«δούλευε όλη µέρα». Ωστόσο, σε καµία από τις συνεντεύξεις στις οποίες τα παιδιά 

δήλωναν το συγκεκριµένο τοµέα εργασίας για τη µητέρα δεν έδιναν πρόσθετες 

πληροφορίες. Σε αντίθεση, αν η απασχόλησή της µητέρας ενέπιπτε σε άλλο κλάδο 

απασχόλησης π.χ. βιοµηχανία ή επιχειρήσεις, ήταν περισσότερο δεκτικοί στην 

περιγραφή της εργασίας µε λεπτοµέρειες. 

Η οικογένεια των Αλβανών µεταναστών προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήµατα από 

πολλαπλές πηγές  και  διαφορετικές σχέσεις εργασίας, τυπικές και άτυπες (Βαϊου και 

Χατζηµιχάλης, 1997). Όπως έχουµε ήδη αναλύσει διεξοδικά στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο, η έµµισθη οικιακή εργασία παρουσιάζει έµφυλα χαρακτηριστικά καθώς 
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προορίζεται για γυναίκες µε διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα. Στην άτυπη κατά 

κύριο λόγο µορφή εργασίας ως οικιακοί βοηθοί δραστηριοποιούνται οι γυναίκες από 

την Αλβανία µε γυναίκες συνήθως εργοδότριες. Η εργασία τους προσδιορίζεται από 

χαµηλό status, έλλειψη κινήτρων και αναγνώρισης (Αθανασοπούλου, 2012 ; 

Anderson, 2006) αν και αρκετά συχνά αναπτύσσεται µία ψευδο-οικογενειακή σχέση 

εργοδότριας- εργαζόµενης (Ξυπολυτάς, 2013). Επιπλέον, είναι ταξικά 

προσδιορισµένη αφού θεωρείται απασχόληση µε µειωµένες αποδοχές και χαµηλό 

κύρος (Μαρούκης, 2009). Ο ανεπίσηµος χαρακτήρας της οικιακής εργασίας και η 

περιφερειακή της θέση στην αγορά, οδήγησε παρά την αυξηµένη ζήτηση σε ακόµα 

µεγαλύτερη υποτίµηση. Από την άλλη, σε αντίθεση µε την έµµισθη εργασία στο 

σπίτι, η εργασία και η «προκοπή» του πατέρα π.χ. στις κατασκευές, στις οποίες 

εργάζονται γηγενείς, ενέχει σε µεγαλύτερο βαθµό την έννοια της αφοµοίωσης στην 

ελληνική κοινωνία και εν µέρει µίας απέκδυσης της διαφορετικότητας τους 

(Χαντζαρουλα, 2016). Συνεπώς, είναι πιθανόν ο εθνοτικά προσδιορισµένος και 

περιθωριακός χαρακτήρας της οικιακής εργασίας να εξηγεί σε ένα βαθµό τη 

λακωνική περιγραφή των πληροφορητών για την εργασία της µητέρας.  

Ερωτώµενοι εάν οι γονείς τους είναι ευχαριστηµένοι µε την επιλογή 

µετεγκατάστασης στην Ελλάδα, όλοι προβαίνουν σε περιοδολόγηση της ζωής τους 

προ και µετά κρίσης. Έστω και ασυνείδητα, η κρίση αποτέλεσε σηµείο καµπής καθώς 

χώρισε τη ζωή στα δύο: όλες σχεδόν οι αφηγήσεις των συµµετεχόντων ακολουθούν 

το µοτίβο, «στην αρχή ήταν ευχαριστηµένοι, µετά όµως…». Η παρατεταµένη 

οικονοµική ύφεση σηµατοδότησε για τους µετανάστες τη βίαιη µετάβαση από την 

«κοινωνία της αφθονίας» σε µια άλλη διαφορετική, το κυριότερο γνώρισµα της 

οποίας είναι η αυξανόµενη εργασιακή ανασφάλεια, η επισφάλεια και αποστέρηση 

(Σπυριδάκης, 2013). Σε ορισµένες αφηγήσεις µάλιστα διαφαίνεται ότι η βίαιη 

διχοτόµησης της ζωής µετέβαλε σηµαντικά και τους κοινωνικούς δεσµούς. 

Χαρακτηριστική είναι η φράση του ∆ηµήτρη (Γ΄Λυκείου):  

 

«Μόλις εγκαταστάθηκαν οι γονείς µου µαγεύτηκαν… Νόµιζαν ότι όλοι εδώ 

είναι καλοπροαίρετοι… Στην αρχή, µετά τα πράγµατα άλλαξαν… ». 
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Η µητέρα του ∆ιονύση (Γ΄Λυκείου) είναι εργάτρια σε βιοτεχνία και ο πατέρας οδηγός 

λεωφορείου. Ήρθαν στην Ελλάδα, σε µεγαλύτερη ηλικία από τους γονείς των άλλων 

παιδιών. Μετά από µια σύντοµη επίσκεψή τους, αποφάσισαν να µετακοµίσουν 

µόνιµα:  

 

«Οι γονείς µου ήρθαν εδώ για διακοπές και τους άρεσε τόσο πολύ που 

παράτησαν τα πάντα και ήρθαν να µείνουν εδώ… Στην αρχή όλα ήταν πολύ 

καλά, λένε. Τώρα δεν έχουν την ίδια άποψη λόγω της οικονοµικής 

κατάστασης…»   

Αντίστοιχα, ως προς την ανταποδοτικότητα των αµοιβών τους, η Έλλη ( Γ΄Λυκείου) 

προσθέτει: 

  

«Πολύ ανταποδοτική η εργασία …ναι …µε αυτή µας µεγάλωσαν και κατάφεραν 

και αγόρασαν σπίτι στην Αλβανία… εντάξει δεν κατάφεραν να αγοράσουν  εδώ  

στην Ελλάδα γιατί φοβήθηκαν το δάνειο...αλλά γενικά πριν την κρίση ήµασταν 

πολύ ευχαριστηµένοι σε όλα, ήµασταν τέλεια σε όλα θα έλεγα… ». 

 

Η Λετίσια επίσης αξιολογεί θετικά την απόφαση των γονιών της για µετεγκατάσταση 

στην Ελλάδα αλλά λανθασµένη την απόφαση του πατέρα της να επενδύσει όλα τα 

χρήµατά που κέρδισαν ως ανταπόδοση της εργασίας τους, σε αγορά σπιτιού στην 

Αλβανία:  

 

«Οι γονείς µου είναι χαρούµενοι που ήρθαν να µείνουν εδώ και ας είναι πλέον 

πολύ δύσκολα τα πράγµατα… Μετάνιωσαν που έφτιαξαν σπίτι εκεί και όχι εδώ 

γιατί θα είχαµε γλιτώσει τα ενοίκια. Εκεί φτιάξαµε ένα πολύ ωραίο σπίτι αλλά 

όλα τα λεφτά µας πήγαν εκεί. Ίσως το πουλήσουµε και πάρουµε εδώ κάτι. Λέω 

στη µαµά να το πει στον µπαµπά και το συζητάµε γενικά…». 

 

Βιώνοντας την εργασία µέσα από το οικογενειακό περιβάλλον, οι συµµετέχοντες 

µαθητές αντανακλούν την εµπειρία της πρώτης γενιάς Αλβανών µεταναστών. Η 
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έµµεση αυτή επαφή τους µε τον κόσµο της εργασίας και δη της χειρωνακτικής, ο 

αγώνας των γονιών τους για επιβίωση και προσαρµογή, η µετέπειτα «προκοπή» τους 

και σε αρκετές περιπτώσεις η ειδίκευσή τους σε κάποιον χειρωνακτικό τοµέα, η 

«καταξίωση» τους στον εργασιακό στίβο µε γνώµονα την ηθική της σκληρής και 

αδιάκοπης εργασίας, οι υλικές επενδύσεις στη χώρα υποδοχής και στη γενέτειρα τους 

ως απότοκος της σκληρής δουλειάς, συνθέτουν το δοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο οι 

νέοι αυτοί γαλουχήθηκαν και διαµόρφωσαν τις απόψεις τους για το επάγγελµα και 

την απασχόληση. Ωστόσο, η οξεία οικονοµική κρίση που έπληξε την Ελλάδα, 

αποτέλεσε ένα οριακό σηµείο καµπής και επηρέασε σαφώς τον µεταναστευτικό 

πληθυσµό, διαταράσσοντας σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό την κανονικότητα της 

ζωής του νοικοκυριού των Αλβανών µεταναστών, αναδιαµορφώνοντας τις 

προσεγγίσεις και τις αναπαραστάσεις της δεύτερης γενιάς σχετικά µε την 

απασχόληση.   

β. Ο κόσμος της ανεργίας. 

Η µακροχρόνια οικονοµική κρίση διατάραξε σε βάθος τα εργασιακά δεδοµένα της 

κοινωνικής οµάδας των µεταναστών, δηµιουργώντας αφενός συνθήκες οξείας 

ευαλωτότητας, και αναπλαισιώνοντας, αφετέρου, τον προδιαγεγραµµένο ρου της 

πρώτης γενιάς και τις αναµενόµενες µεταβάσεις της δεύτερης γενιάς. Μετά το 2008, 

έκλεισε οριστικά ο κύκλος µιας περιόδου ανάπτυξης, που αποτέλεσε πόλο έλξης 

µεταναστευτικών κυµάτων, και άνοιξε ένας νέος, µε χαρακτηριστικά έντονης ύφεσης 

και αβεβαιότητας και άµεσες επιπτώσεις στους τοµείς των κατασκευών και της 

βιοµηχανίας στις οποίες είχαν επικεντρωθεί οι Αλβανοί πρώτης γενιάς. Κατά τη 

διάρκεια της κρίσης, τα ποσοστά ανεργίας των µεταναστών αυξάνονται ταχύτατα µε 

αποτέλεσµα να καταγραφεί αντίστοιχα µια στροφή τους στον πρωτογενή τοµέα της 

οικονοµίας λόγω της συρρίκνωσης του δευτερογενούς (Έρευνα Εργατικού 

∆υναµικού, 2008-2013). Συνακόλουθα, η ανισότητα που προϋπήρχε σε θέµατα 

απολαβών, άφησε ακόµα περισσότερο εκτεθειµένες τις κοινότητες µεταναστών, 

αυξάνοντας κατακόρυφα τους κινδύνους περιθωριοποίησης και εκµετάλλευσης τους 

(Παπαγεωργίου & Τσιρώνης, 2013). Αν και οι µετανάστες έδειξαν άµεση 

προσαρµοστικότητα στα νέα δεδοµένα, βίωσαν και βιώνουν µεγάλη ανασφάλεια και 

απόγνωση, µε αποτέλεσµα να ενδίδουν σε πιο ελαστικές µορφές εργασίας και 

χαµηλότερες απολαβές καθώς οι συνθήκες εγκατάστασής τους -µόνιµου και 

οικογενειακού χαρακτήρα- δυσχεραίνουν τις αποφάσεις άµεσης επιστροφής στην 
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πατρίδα τους (Ζωγραφάκης & Κασίµης, 2014). Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της 

αλβανικής µετανάστευσης, δηλαδή η οικογενειακή δοµή και, συνήθως, η νόµιµη 

παραµονή, έρχονται σε αντιδιαστολή µε την εφήµερη, ατοµική και συχνά παράνοµη 

µετανάστευση άλλων πληθυσµιακών οµάδων (ασιατικής καταγωγής. ή εποχικών 

εργατών από άλλες βαλκανικές χώρες). Ως εκ τούτου, η αγορά εργασίας 

απορρυθµίζεται περισσότερο σε βάρος των Αλβανών µεταναστών που λόγω των 

παραπάνω χαρακτηριστικών και των αποτελεσµατικά αναπτυγµένων δικτύων τους 

αµείβονταν καλύτερα συγκριτικά µε τους υπόλοιπους αλλοδαπούς. Όντας 

παλαιότεροι µετανάστες µε υψηλότερο βιοτικό επίπεδο από τους υπόλοιπους 

πληθυσµούς, υφίστανται αυξηµένη πίεση για να αποδεχτούν χαµηλότερες απολαβές, 

να προσχωρήσουν σε άτυπες µορφές εργασίας και να συναινέσουν σε µεγαλύτερη 

ελαστικότητα στις εργασιακές σχέσεις. Ο πιεστικός «ανταγωνισµός» που λαµβάνει 

χώρα µέσω των φθηνότερων εργατικών χεριών των νεώτερων µεταναστευτικών 

κυµάτων από την Ασία, όπως οι Πακιστανοί, είναι έκδηλος στην αφήγηση του 

Εµιλιάνο:  

 

 «Οι γονείς µου έµειναν άνεργοι το 2012… και οι δύο την ίδια εποχή... Βρήκαν 

δουλειά σε ένα εργοστάσιο συσκευασίας θαλασσινών… ∆ουλεύουν από τις πέντε 

το πρωί για δεκαπέντε ώρες ασταµάτητα. Κάνουν διάλειµµα µόνο µισή ώρα. 

Πριν από ένα µήνα τους ανακοίνωσαν ότι θα δουλεύουν υπερωρίες χωρίς 

αµοιβή  και όποιος έχει αντίρρηση υπάρχουν ένα σωρό Πακιστανοί έξω που 

παρακαλάνε…». 

  

Παροµοίως, η Χριστίνα (Α΄Λυκείου) και η οικογένειά της βίωσαν την ταυτόχρονη 

απώλεια εργασίας των γονέων, οι οποίοι συµβιβάστηκαν µε πολύ χαµηλότερες 

απολαβές και ευέλικτα ωράρια προκειµένου να µην µείνουν άνεργοι:  

 

« Στην Αλβανία ο πατέρας µου είχε σπουδάσει κτηνίατρος αλλά εδώ δεν το 

συνέχισε µε το πτυχίο του, ήθελε άµεση δουλειά. ∆ούλευαν σε ένα µαγαζί µε τη 

µάνα µου για δώδεκα χρόνια. Το µαγαζί έκλεισε και έµειναν άνεργοι και οι δύο 

την ίδια περίοδο. Αυτό ήταν µεγάλο πρόβληµα… Ο πατέρας µου ξαναβρήκε 

δουλειά εννοείται µε πολύ λιγότερα λεφτά-καµία σχέση-και ασχολείται και µε 
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την οικοδοµή αλλά ξέρετε… πότε έχει πότε δεν έχει η οικοδοµή… Η µάνα είναι 

ακόµα στο ταµείο ανεργίας, του πατέρα του τελείωσε… η µάνα  µου δουλεύει 

κάπου, αλλά για λίγες ώρες, 4ωρο δεν την έπαιρναν για πολύ …µέσω 

γνωστών… Τώρα της είπαν και θα πιάσει και άλλη δουλειά… βασικά της είπε 

ένας, αλλά θα δούµε…» 

 

Η εργασιακή επισφάλεια προσδίδει νέα διάσταση στη σχέση της εργασίας και στις 

προσδοκίες που απορρέουν από αυτήν τόσο για την πρώτη όσο και για τη δεύτερη 

γενιά µεταναστών. ∆εδοµένου ότι η εργασία µπορεί να παράγει α) ενδογενή 

ικανοποίηση ως εµπειρία εµπλουτισµού και ψυχικής ολοκλήρωσης, β) εξωγενή 

ικανοποίηση ως µέσο επίτευξης αποκλειστικά οικονοµικών στόχων (Καρακιουλάφη, 

2013), στην περίπτωση των µεταναστών πρώτης γενιάς, ήδη από την αρχή της 

εγκατάστασής τους στη χώρα, η ανάληψη χειρωνακτικών εργασιών που απέρριπτε ο 

γηγενής πληθυσµός είχε εργαλειακό νόηµα µε στόχο τις οικονοµικές απολαβές. Η 

επισφάλεια και ο κίνδυνος της ανεργίας που προέκυψε από την οικονοµική ύφεση 

δηµιούργησε τις συνθήκες για µια βίαιη µετάβαση σε νέο καθεστώς ζωής και 

απασχόλησης και αναπλαισίωσε τις νοηµατοδοτήσεις τους για την εργασία ως 

δραστηριότητα κοινωνικής αναπαραγωγής εκβάλλοντας σε αυξανόµενη 

επαγγελµατική υποβάθµιση και αποειδίκευση. Από την άλλη, η δεύτερη γενιά, όπως 

θα δούµε παρακάτω, βιώνοντας την εµπειρία της επισφάλειας της πρώτης, προβάλει 

άλλες νοηµατοδοτήσεις, αποδίδοντας σηµασία στην ενδογενή ικανοποίηση που 

προκύπτει από την εργασία.  

Σύµφωνα µε την επικρατούσα αντίληψη, η ανεργία αποτελεί µία µορφή βίας, συχνά 

βιωµένη µε όρους «κοινωνικής ταπείνωσης» (Ledrut, 1961). Πέρα από την 

οικονοµική αποστέρηση, το ενδεχόµενο της ανεργίας περιλαµβάνει σε µεγάλο βαθµό 

την κοινωνική και ψυχολογική αποστέρηση του ατόµου ισοδυναµώντας µε 

«κοινωνική πτώση» (Autés, 2002). Στην περίπτωση ειδικά του Αλβανού pater 

familias που όπως προαναφέραµε, έχει αναπτύξει µια συγκεκριµένη εργασιακή ηθική, 

η επαγγελµατική ανασφάλεια αποτελεί «πτώση» από το ρόλο του: Το να έχει κανείς 

πρόσωπο, ισοδυναµεί µε τη δυνατότητα να συντηρεί τον εαυτό του και την 

οικογένειά του µέσω της εργασίας του (Χαντζαρούλα, 2016). Η κρίση δηµιούργησε 

νέες συνθήκες που διασάλευσαν τις δεδοµένες ενδοοικογενειακές συνθήκες µε 

αντίκτυπο στην ίδια την ισορροπία της αλβανικής οικογένειας όπως είδαµε στο 
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κεφάλαιο των έµφυλων αναλύσεων. Συνακόλουθα, η επισφάλεια της εργασίας 

διασάλευσε την ίδια την ταυτότητα και την αυτοαντίληψη του µετανάστη, 

αποτελώντας συχνά πηγή κατάθλιψης.  Ο Εµιλιάνο αναφέρει:  

 

«Παλαιότερα (εννοεί προ κρίσης), η σχέση µε τους δικούς µου ήταν πολύ 

καλύτερη… Καµία σχέση.. Πλέον είµαστε τελείως αποξενωµένοι. Οι γονείς όλη 

µέρα στη δουλειά. Εγώ σχολείο και σπίτι συνέχεια µόνος… Έχουµε γίνει τρεις 

άνθρωποι µόνοι…  Καµία επικοινωνία… Με τον πατέρα µου µιλάµε ελάχιστα 

καθώς λείπει συνέχεια για να τα βγάλουµε πέρα… Όταν είναι σπίτι δεν µιλάµε… 

έχει αλλάξει».  

 

Όπως σηµειώθηκε παραπάνω, οι ερωτηθέντες διαχωρίζουν µε σαφήνεια την περίοδο 

προ και κατά τη διάρκεια της κρίσης, τονίζοντας το αίσθηµα της αδικίας, της 

απογοήτευσης και της µαταίωσης που υφίστανται οι γονείς τους στην παρούσα 

κατάσταση, λόγω των νέων οικονοµικών συνθηκών αλλά και τις προεκτάσεις της 

κρίσης στην ισορροπία των σχέσεων της οικογένειας. Μισθολογικές περικοπές, 

καθυστέρηση δεδουλευµένων, νέα εργασιακά καθεστώτα µε δυσµενέστερες 

συνθήκες, συνθέτουν πλέον το σύγχρονο τοπίο ανασφάλειας και επισφάλειας στην 

Ελλάδα (Καρακιουλάφη, κ.α., 2014). Σε αυτό το πλαίσιο ευαλωτότητας, η αλβανική 

κοινότητα βάλλεται ακόµα περισσότερο, βιώνοντας ευρύτερη εργασιακή, οικονοµική 

και κοινωνική ανασφάλεια καθώς ο φόβος της απώλειας της εργασίας διαβρώνει όλες 

τις πτυχές της ζωής των µεταναστών. Ο ∆ηµήτρης ( Γ΄Λυκείου) σηµειώνει:   

 

«Ανταποδοτική εργασία τώρα; Όχι καθόλου… Μάλιστα είναι ένα κεφάλαιο που 

έχει δηµιουργήσει µεγάλο πρόβληµα στην οικογένεια. ∆εν είναι µόνο το 

οικονοµικό πλήγµα αλλά η κούραση και η ένταση που υπάρχει µέσα στο σπίτι. 

Πια είµαστε τελείως αποξενωµένοι µεταξύ µας...» 

 

Παροµοίως ο Αρτζέντ (Α΄Λυκείου):  
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«Όχι δεν είναι καθόλου καλά τα χρήµατα που παίρνουν οι δικοί µου είναι πολύ 

λίγα για τόσο που κουράζονται, σηκώνονται από τις 6 και δεν πληρώνονται 

υπερωρίες αλλά τί να έκαναν, στην Αλβανία χειρότερα ήταν και στην αρχή εδώ 

δεν ήταν έτσι τα πράγµατα…»  

 

Αντίστοιχα, οι γονείς του Παναγιώτη (Β΄Λυκείου) έφτασαν στην Ελλάδα στις αρχές 

της δεκαετίας του ενενήντα. Η ανασφάλεια της εργασίας του πατέρα που είναι 

οικοδόµος έχει θέσει επί τάπητος στις οικογενειακές συζητήσεις το ζήτηµα της εκ 

νέου µετεγκατάστασης τους: 

 

«Οι γονείς µου ήταν πολύ ευχαριστηµένοι αλλά ο πατέρας µου τώρα δεν έχει 

δουλειά στην οικοδοµή... Σκέφτονται να φύγουµε, αλλά όχι να γυρίσουµε στην 

Αλβανία, να πάµε στον Καναδά που έχουµε συγγενείς».  

 

Σχεδόν σε όλες τις αφηγήσεις οι έφηβοι Αλβανικής καταγωγής καταθέτουν το 

γεγονός ότι οι γονείς τους σκέφτονται πολύ σοβαρά την εγκατάλειψη της Ελλάδας 

και την επιστροφή τους, είτε στον τόπο καταγωγής τους στην Αλβανία, όπου αρκετοί 

επένδυσαν σε κατοικία, είτε σε άλλη χώρα εντός και εκτός Ευρώπης στην οποία 

υπάρχουν συγγενικά δίκτυα. Η οικονοµική κρίση είχε ως αποτέλεσµα νέες, µη 

αναµενόµενες µεταβάσεις για τους Αλβανούς µετανάστες : την ανατροπή ή 

επίσπευση των σχεδίων ζωής της πρώτης γενιάς και τη δροµολόγηση µιας νέας 

κινητικότητας, ενός νέο είδους ανθρωπογεωγραφίας προς την αντίθετη κατεύθυνση 

αυτή τη φορά. Από την άλλη, λόγοι, όπως η ολοκλήρωση της εγκύκλιου φοίτησης 

των µικρότερων παιδιών της οικογένειας, η στασιµότητα της οικονοµικής 

κατάστασης στην Αλβανία, οι µόνιµες επενδύσεις στην Ελλάδα σε στέγαση και 

µικροεπιχειρήσεις, εντείνουν τους δισταγµούς επαναπατρισµού. Τα στατιστικά 

στοιχεία επιβεβαιώνουν την τάση επιστροφής, όπως και οι συνεντεύξεις των 

µαθητών. Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Στατιστικής της Αλβανίας (INSTAT), την 

τετραετία 2009-2013 επαναπατρίστηκαν περίπου 135.000 Αλβανοί οικονοµικοί 

µετανάστες, κυρίως από την Ελλάδα και σε µικρότερο ποσοστό από την Ιταλία 

(Filipi, Galanxhi & Nesturi, 2013). Όπως προαναφέρθηκε, σχεδόν σε όλες τις 

συνεντεύξεις, οι µαθητές αναφέρονται στο ζήτηµα επιστροφής πλήθους συγγενών και 
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φίλων και ως εκ τούτου στην αντίστοιχη παρακµή των υφιστάµενων οικογενειακών 

τους δικτύων στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τον Εµιλιάνο:  

 

 «Όλοι οι συγγενείς έχουν επιστρέψει… Θυµάµαι παλιότερα πόσο ζωντανό ήταν 

το σπίτι στις γιορτές… Ερχόντουσαν όλοι και περνάγαµε τέλεια. Τώρα δεν 

υπάρχει κανείς. Εγώ, ο πατέρας και η µητέρα… Είµαστε τελείως αποµονωµένοι 

από τον έξω κόσµο αλλά και µεταξύ µας. …» 

 

Η κρίση οδηγεί την πρώτη γενιά να εξετάσει µια ακόµα βίαιη αλλαγή στη ζωή της 

οικογένειας µε το ενδεχόµενο επιστροφής στην Αλβανία. Ο κύκλος της 

µετανάστευσης που άνοιξε πριν από δεκαετίες για τόσες αλβανικές οικογένειες, 

συνεχίζεται µε τους πρωταγωνιστές της να χρειάζονται να πάρουν εκ νέου 

σηµαντικές αποφάσεις για τα νοικοκυριά τους, όπως η αρχική τους απόφαση να 

µεταναστεύσουν στην Ελλάδα (Μιχαήλ, 2014). Η Λετίσια αιτιολογεί την τάση 

επιστροφής:  

 

«Και όµως… αν το πιστεύετε στην  Αλβανία µπορεί κανείς να τα βγάλει πέρα 

χωρίς δουλειά… Στην ύπαιθρο όλοι έχουν κότες, λαχανικά, τα απαραίτητα… 

Στην Ελλάδα αυτό είναι αδιανόητο.. Χωρίς δουλειά και µάλιστα σταθερή δεν 

πάς πουθενά».  

 

Μπροστά στο ενδεχόµενο της δικής τους επιστροφής, η συντριπτική πλειοψηφία των 

µεταναστών µαθητών είναι κάθετα αρνητική. Όλοι επικαλούνται σχεδόν παρεµφερείς 

λόγους: την έλλειψη επαγγελµατικών ευκαιριών, τον κίνδυνο της απόλυτης 

φτωχοποίησης, τη διαφορετική νοοτροπία και τρόπο ζωής, τις οπισθοδροµικές 

αντιλήψεις στη γενέτειρά τους, την ανισότητα στις έµφυλες σχέσεις. Οι απόγονοι των 

µεταναστών είναι φορείς ενός νέου πολιτισµικού κεφαλαίου που αποτελεί 

συνονθύλευµα του κεφαλαίου της οικογένειας και του κυρίαρχου κεφαλαίου της 

ελληνικής κοινωνίας, το οποίο προσλαµβάνουν και εµπεδώνουν µέσω του σχολικού 

θεσµού, όπως θα δούµε και στη µετέπειτα ανάλυση. Θεωρούν, λοιπόν, αδύνατον να 

συνυπάρξουν και να προσαρµοστούν µε τα δεδοµένα και τις προοπτικές της 
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αλβανικής κοινωνίας που χαρακτηρίζουν οπισθοδροµικές. Η Μαρία (Β΄Λυκείου), αν 

και τα λεγόµενα της αποτυπώνουν γενικότερα θετική στάση απέναντι στην αλβανική 

πτυχή της καταγωγής της, είναι αρνητική σε µια προοπτική µόνιµης επιστροφής της 

στην Κορυτσά:  

 

«Όταν ήµουν µικρότερη έµενα στην Αλβανία κανένα µήνα το καλοκαίρι …Τώρα 

όχι. ∆ε θα έµενα µόνιµα µε τίποτα… Το χειρότερο απ’ όλα εκεί είναι η 

νοοτροπία… Ειδικά στα χωριά, ειδικά από τους µεγαλύτερους… αλλά και στις 

πόλεις. Εµένα οι γονείς µου δεν έχουν αυτή την νοοτροπία είναι πιο χαλαροί». 

  

Και ο Νίκος θέτει δισεπίλυτα ζητήµατα τόσο από άποψη ευκαιριών, όσο και από 

άποψη επικοινωνίας µε την αλβανική κοινωνία που καθιστούν για αυτόν αδύνατη µία 

προοπτική επιστροφής, έστω και αν το αποφασίσουν οι γονείς λόγω εργασιακής 

ανασφάλειας στην Ελλάδα: 

 

«Θα στεναχωρηθώ αν τελικά οι γονείς µου αποφασίσουν να φύγουν… αν 

αρρωστήσουν αργότερα θέλω να είµαι δίπλα τους και να τους βοηθάω… αλλά 

να µείνω εκεί; …Εντάξει πατρίδα µου είναι… Και δουλειά να καταφέρω να 

βρω δε θα είναι καλή… Και η ζωή εκεί είναι πολύ χειρότερη, καµία σχέση µε 

εδώ.. και ρατσισµός υπάρχει, γι’ αυτούς είµαστε οι Έλληνες…» 

 

Εκτός του θέµατος της νοοτροπίας, η Έλλη, οι γονείς της οποίας σε αντίθεση µε τους 

υπόλοιπους δε σκέφτονται την επιστροφή, θέτει το ζήτηµα των ευκαιριών και 

δυνατοτήτων ως το πιο σηµαντικό αντικίνητρο ενδεχόµενης επιστροφής. 

 

«Με τίποτε δε θα γυρνούσα …µε τίποτα… Τι να κάνω εκεί; Πρώτον και κύριο 

και δουλειά να βρεις στην Αλβανία δεν αµείβεσαι καθόλου καλά, δεν θα 

µπορούσα να έχω τις ανέσεις που έχω εδώ, την άνετη ζωή που µου προσφέρει η 

Ελλάδα… ∆ε θα γυρνούσα ποτέ».  
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Έτσι, η προοπτική επιστροφής στη γενέτειρά τους µαζί µε τις οικογένειές τους 

φαντάζει είτε ως αδύνατη είτε ως ένα έσχατο, εφιαλτικό σενάριο για τη συντριπτική 

πλειοψηφία καθώς αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την υλοποίηση των σχεδίων 

τους. Μάλιστα, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς δεν αποποιούνται την αλβανική 

διάσταση της ταυτότητάς τους, αποστασιοποιούνται από τον τόπο καταγωγής των 

γονιών τους καθώς η συµµετοχή τους στην ελληνική πραγµατικότητα τους παρέχει 

και πρακτικά µια άλλη προοπτική στον κόσµο. Η Αλβανία όχι µόνο δεν αποτελεί 

ελκυστικό προορισµό αλλά ισοδυναµεί µε οπισθοδρόµηση για τη συντριπτική 

πλειοψηφία που διαπραγµατεύεται εκ νέου το αίσθηµα «του ανήκειν» και τη 

διαφοροποιηµένη ταυτότητά της σε σχέση µε την πρώτη γενιά. Χαρακτηριστικός 

είναι ο Εµιλιάνο: 

«Πλέον θεωρώ ότι ένα κοµµάτι της Ελλάδας µου ανήκει, είναι το σπίτι µου, ο 

τρόπος ζωής µου».  

 

4.Στρατηγικές κοινωνικής κινητικότητας και τροχιές ζωής. 

α. Επιλογή επαγγέλματος και ανάληψη ρίσκου. 

Σύµφωνα µε τους Feliciano και Rumbeaut (2005), µικρο-κοινωνικοί παράγοντες, 

όπως οι φιλοδοξίες και τα σχέδια ζωής διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

επιτυχηµένη πορεία των µεταναστών δεύτερης γενιάς, όπως επίσης συµβάλλουν στην 

ανοδική τους κινητικότητα στη χώρα υποδοχής. Έτσι, οι περισσότεροι από τους 

πληροφορητές της έρευνας έχουν συγκεκριµένες φιλοδοξίες και αρκετά σαφή εικόνα 

για το επάγγελµα που επιθυµούν να ακολουθήσουν. Τα πιο δηµοφιλή επαγγέλµατα 

που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις είναι η φυσικοθεραπεία, η νοσηλευτική, η 

λογιστική, τα παιδαγωγικά ακόµα και οι στρατιωτικές σχολές για όσους έχουν 

τακτοποιήσει οριστικά ζητήµατα ιθαγένειας. Είναι αξιοσηµείωτο -παρά το µικρό 

δείγµα που δεν επιτρέπει τέτοιου τύπου γενικεύσεις- ότι επαγγέλµατα που 

απολάµβαναν παραδοσιακά το υψηλότερο κύρος στην ελληνική κοινωνία, όπως η 

Ιατρική, η Νοµική, καθώς και επαγγέλµατα που σχετίζονται µε κλάδους του 

Πολυτεχνείου δεν απαντούν σχεδόν καθόλου στις αφηγήσεις τους. Πιθανή εξήγηση 

είναι η αργή και αµφίβολη πλέον λόγω οικονοµικής κρίσης επαγγελµατική 

αποκατάσταση που συνεπάγονται οι παραδοσιακές «σχολές υψηλού κύρους» για τους 

µετανάστες. Επιπλέον, οι περισσότεροι εξ’ αυτών χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους 
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µέτριους µαθητές, ώστε πιθανόν να εκλαµβάνουν ως µη ρεαλιστικό έναν τέτοιο 

επαγγελµατικό προσανατολισµό. Θα ήταν χρήσιµο να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι 

οι µετανάστες µαθητές ενδεχοµένως θεωρούν ότι κατέχουν φτωχό κοινωνικό 

κεφάλαιο για τη µετέπειτα αποκατάσταση τους και για την ενεργοποίηση δικτύων σε 

σχέση µε το ελεύθερο επάγγελµα του γιατρού, του δικηγόρου ή του πολιτικού 

µηχανικού. Τέλος, οι µετανάστες δεύτερης γενιάς επηρεάζονται από τις γενικότερες 

τάσεις του πληθυσµού, όπως επίσης και τους προβληµατισµούς σχετικά µε την 

ανεργία των πτυχιούχων και τον πληθωρισµό των πτυχίων. Ως εκ τούτου, η 

οικονοµική κρίση έχει αποµυθοποιήσει σε µεγάλο βαθµό επαγγέλµατα που στο 

παρελθόν αποτελούσαν διαβατήριο σίγουρης αποκατάστασης. Ο Εµιλιάνο, που σε 

αντίθεση µε τους υπόλοιπους θέλει να γίνει ηθοποιός, δηλώνει σε σχέση µε την 

αρνητική άποψη της οικογένειάς του για τη συγκεκριµένη επιλογή:  

 «Εγώ τους είπα ότι έτσι όπως είναι τα πράγµατα τίποτε δεν είναι σίγουρο εδώ. 

Και νοµική να σπούδαζα δεν µπορώ να ξέρω τί θα γινόταν και αν θα είχα 

δουλειά µετά…»  

 

Οι ερωτηθέντες θεωρούν βασικό κριτήριο εργασίας την άµεση και σταθερή 

επαγγελµατική αποκατάσταση. Η σιγουριά είναι το βασικότερο κριτήριο για την 

επιλογή επαγγέλµατος. Σε όλες ανεξαιρέτως τις αφηγήσεις τους, σχετικά µε την 

εικόνα που φαντάζονται για τον εαυτό τους µετά από µία δεκαετία, το πλέον κοινό 

χαρακτηριστικό είναι η επαγγελµατική σταθερότητα και ασφάλεια καθώς και η 

οικονοµική ανεξαρτησία που θα απολαµβάνουν σε αντίθεση µε την επισφάλεια και 

αβεβαιότητα που βίωσαν οι γονείς τους τόσο κατά τα πρώτα χρόνια της 

εγκατάστασης, όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τυπική του δείγµατος είναι η 

απάντηση της Εσµεράλντα (Α΄Λυκείου):  

 

«Μετά από δέκα χρόνια δεν ξέρω αν θα έχω σύζυγο ή παιδιά αλλά θα έχω 

σίγουρα µια δουλειά και θα είµαι οικονοµικά ανεξάρτητη»  

 

Η Λετίσια σε µία παρόµοια προβολή στο µέλλον δηλώνει µε αποφασιστικότητα:  
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«Μετά από µια δεκαετία θα έχω σπουδάσει, θα έχω αποκτήσει την απαραίτητη 

εργασιακή εµπειρία και θα έχω  το δικό µου κέντρο φυσικοθεραπείας. Μπορεί 

και να έχω παντρευτεί… στα 26; Ναι, µπορεί και αυτό…» 

 

Ενώ οι γονείς τους ακολούθησαν χειρωνακτικές εργασίες προκειµένου να 

αποκατασταθούν άµεσα, κανείς από τους πληροφορητές δεν ήθελε να ακολουθήσει 

παρόµοιο δρόµο χειρωνακτικής απασχόλησης, ακόµα και αν τα µεγαλύτερα αδέρφια 

τους είχαν προσανατολιστεί προς τα εκεί. Σε γενικές γραµµές θεωρούν ότι ένας από 

τους λόγους µετεγκατάστασης της πρώτης γενιάς είναι η βελτίωση των συνθηκών 

ζωής της δεύτερης γενιάς, σκοπός που οφείλουν να εκπληρώσουν βασιζόµενοι στις 

θυσίες και επενδύσεις των γονιών τους. Σε όλες τις συνεντεύξεις οι γονείς φαίνεται να 

έχουν θετικές προσδοκίες για τη µορφωτική και συνακόλουθα επαγγελµατική εξέλιξη 

των παιδιών τους ενώ από την άλλη οι µαθητές αναφέρουν ότι µπορεί οι γονείς τους 

να τους ενθαρρύνουν και να τους παροτρύνουν για µόρφωση και επαγγελµατική 

καταξίωση, όµως δεν επιβάλλουν, τουλάχιστον συνειδητά, τις δικές τους απόψεις στα 

επαγγελµατικά τους σχέδια. Οι επιλογές τους διαµορφώνονται µε βάση τα 

ενδιαφέροντά τους, την επιρροή που ασκούν οι οµάδες συνοµηλίκων, τις κυρίαρχες 

τάσεις στην κοινωνία και την πληροφόρηση που αντλούν από το σχολείο, το 

φροντιστήριο και τους  καθηγητές τους.  

Στην ερώτηση εάν θεωρούν ότι η µετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά 

εργασίας θα είναι εύκολη, οι περισσότεροι πληροφορητές προβληµατίζονται. Η κρίση 

έχει δηµιουργήσει ένα κλίµα τεράστιας ανασφάλειας, οξυµένης επισφάλειας και 

αυξανόµενης ευαλωτότητας, το οποίο όµως αντιµετωπίζουν µε συγκρατηµένη 

αισιοδοξία και µε αρκετά ξεκάθαρα πλάνα ζωής και ετοιµότητα ανάληψης ρίσκων. 

Το πρώτο βήµα για αυτούς προκειµένου να αντιµετωπίσουν την εργασιακή 

αβεβαιότητα είναι η επιλογή και επένδυση στο καταλληλότερο και αποδοτικότερο 

επάγγελµα, όπως επίσης και στην αντίστοιχη εκπαίδευση-επιµόρφωση που θα τους 

δώσει εργασιακή διέξοδο και αποκατάσταση µέσω των κεκτηµένων προσόντων. 

Ωστόσο, για πολλούς, η αποκατάσταση αυτή ενδεχοµένως να λάβει χώρα εκτός 

Ελλάδας και σίγουρα όχι στη γενέτειρα τους: είναι πραγµατικά εντυπωσιακό ότι 

πάνω από τους µισούς ερωτηθέντες σκέφτονται να µεταναστεύσουν, είτε στην 

Ευρώπη είτε ακόµα και στη Β. Αµερική, ώστε να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, 

απόφαση που απορρέει από τη συνεχή συρρίκνωση των επαγγελµατικών ευκαιριών 
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στην Ελλάδα και ασφαλώς από το γενικότερο κύµα φυγής των νέων ανθρώπων, 

επιστηµόνων και επαγγελµατιών στο εξωτερικό που παρατηρείται ως απότοκος της 

κρίσης. Η Βενίσσα (Γ΄Λυκείου) που θέλει να σπουδάσει νοσηλευτική στην Ελλάδα, 

εκµυστηρεύεται τα σχέδιά της:  

  

«Αφού τελειώσω τις σπουδές µου θέλω να φύγω στο εξωτερικό και να βρω εκεί 

µια καλή δουλειά στο επάγγελµα αυτό. Συγκεκριµένα θέλω να πάω στη Σουηδία 

που µένει ο φίλος µου, που είναι και αυτός από την Αλβανία (οι γονείς του) και 

να ζήσουµε εκεί. » 

 

Παροµοίως, ο ∆ηµήτρης, ονειρεύεται τη ζωή του πιο αφηρηµένα εκτός Ελλάδας: 

 «Θέλω να έχω µια καλή δουλειά, ένα δικό µου σπίτι, ένα καλό αυτοκίνητο και 

να ζω στο εξωτερικό, κάπου στην Ευρώπη.» 

 

Το «εξωτερικό» προβάλλει ειδυλλιακά στο φαντασιακό των περισσότερων παιδιών 

ως «γη της επαγγελίας»: oι ερωτηθέντες βιώνουν την εξιδανικευµένη 

µετεγκατάστασή τους σε άλλη χώρα ως το δικό τους προσωπικό «όνειρο», το οποίο 

παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε την πορεία των γονιών τους προς την Ελλάδα. 

Στη δική τους όµως περίπτωση, η µετοίκηση είναι πολύ καλύτερα σχεδιασµένη 

καθώς η δεύτερη γενιά έχει διδαχθεί από την εµπειρία της πρώτης γενιάς: oι νεαροί 

µετανάστες θα φύγουν µε αρκετά εφόδια, όχι απλά για να επιβιώσουν και να 

αποκοµίσουν κέρδη, τα οποία θα επενδύσουν αργότερα, αλλά για να καταξιωθούν 

κοινωνικά, να αναγνωριστούν ως επαγγελµατίες, να ζήσουν µια άνετη ζωή, πολύ 

καλύτερη από των γονιών τους. Με αυτό το σκεπτικό, θεωρούν ότι τα κράτη της 

Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης θα τους παράσχουν τις ευκαιρίες που αποζητούν για 

να αποδείξουν την αξία τους και να διεκδικήσουν ισότιµα τη θέση τους και τον 

κοινωνικό τους ρόλο, καθώς στις χώρες αυτές, µε µακρά παράδοση και εµπειρία 

µετανάστευσης και πολυπολιτισµικότητας, θα µπορέσουν να κάνουν τη δική τους 

αρχή, µακριά από τα αρνητικά στερεότυπα για τον Αλβανό µετανάστη που 

επικράτησαν στην Ελλάδα. Οι επιλογές και οι προορισµοί σχετίζονται µε τα 

υπάρχοντα δίκτυα συγγενών στις χώρες προορισµού. Η Κλάρα θέλει να σπουδάσει 

αγγλική φιλολογία και σχεδιάζει αντίστοιχα τη ζωή της στη Μεγάλη Βρετανία:  
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«∆εν φαντάζοµαι τον εαυτό µου στην Ελλάδα µετά τις σπουδές, ούτε καν… ούτε 

καν… σε καµία περίπτωση. Θέλω να πάω στο Bristol στο θείο µου και να βρω 

δουλειά εκεί, να αποκτήσω ίσως οικογένεια εκεί και σίγουρα να συνεχίσω να 

σπουδάζω…». 

  

Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι µετανάστες δεύτερης γενιάς µοιάζουν έτοιµοι να 

αναλάβουν ρίσκα προκειµένου να αποφύγουν τον κίνδυνο της στασιµότητας ή της 

καθοδικής κινητικότητας που ενδεχοµένως επιφυλάσσει γι’ αυτούς η οικονοµική 

κρίση. Ως ενεργά υποκείµενα δεν παθητικοποιούνται, ούτε παραδίδονται, 

αποδεχόµενοι ένα φαύλο κύκλο αναπαραγωγής της χαµηλής κοινωνικής τους θέσης, 

αλλά αντίθετα καταστρώνουν τολµηρά σχέδια στο ήδη διακινδυνευµένο περιβάλλον 

της κρίσης, διεκδικώντας µε το δικό τους τρόπο την ανοδική τους κινητικότητα. Ενώ 

οι τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες οδηγούν την πρώτη γενιά, είτε στην επιστροφή 

στον τόπο προέλευσης, είτε στην άνιση διαπάλη µε την υφιστάµενη κρίση, η δεύτερη 

γενιά µοιάζει να χαράσσει τη δική της πορεία δίνοντας νέα διάσταση στην 

µεταναστευτική εµπειρία της οικογένειας. Έτσι, βασιζόµενοι στη κοινωνικοποιητική 

εµπειρία και τεχνογνωσία ζωής των γονιών τους, φαίνεται ότι επιδιώκουν να 

αναλάβουν το ρίσκο µιας διαφοροποιηµένης πορείας πρόσβασης σε πόρους και µέσα 

κοινωνικής αναπαραγωγής που µελλοντικά υπόσχονται µια περισσότερο βελτιωµένη 

κοινωνική κατηγοριοποίηση από την υφιστάµενη.  

β. Στρατηγικές κινητικότητας σε περίοδο κρίσης.  

Το µορφωτικό επίπεδο των γονέων των µαθητών που έλαβαν µέρος στις συνεντεύξεις 

ποικίλλει. Λίγοι έχουν ολοκληρώσει µόνο την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, το 

µεγαλύτερο ποσοστό έχει φοιτήσει τουλάχιστον στο αντίστοιχο Γυµνάσιο και λίγοι 

έχουν ολοκληρώσει πανεπιστηµιακές σπουδές ή άλλου τύπου µεταδευτεροβάθµια 

εκπαίδευση στην Αλβανία. Στις περιορισµένες περιπτώσεις πανεπιστηµιακής 

µόρφωσης (κυρίως του πατέρα), οι ερωτηθέντες επεσήµαναν ιδιαιτέρως την έστω 

σύντοµη φοίτηση, αιτιολογώντας τη στροφή τους στη χειρωνακτική εργασία για 

λόγους επιβίωσης, ενώ συχνά οι πληροφορητές αναφέρονται στη βίαιη διακοπή της 

εκπαίδευσης των γονιών τους που επέβαλαν οι οικονοµικές ανάγκες. Η ανάγκη για 

άµεση εργασία, οδήγησε τους νεοεισερχόµενους Αλβανούς της πρώτης γενιάς να 
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απαρνηθούν την προηγούµενη εργασιακή εµπειρία και κατάρτιση, οδηγούµενοι σε 

αρκετές περιπτώσεις, εκ των πραγµάτων, σε ένα βαθµό επαγγελµατικής υποβάθµισης 

σε σχέση µε το πρότερο εργασιακό προφίλ και εργασιακής «αποειδίκευσης» µε τη 

στροφή τους σε κλάδους άσχετους µε τα κεκτηµένα προσόντα τους (Hatziprokopiou, 

2005). Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν οι περιπτώσεις του πατέρα του ∆ηµήτρη και 

του Εµιλιάνο που διετέλεσαν υψηλά στελέχη του στρατού και της αστυνοµίας 

αντίστοιχα, πριν την κατάρρευση του καθεστώτος Χότζα. Στην αφήγηση του 

∆ηµήτρη, υποβόσκει ένα αίσθηµα αδικίας για την απώλεια του γοήτρου και του 

κοινωνικού κεφαλαίου της οικογένειας του στη χώρα υποδοχής :   

 

 «O πατέρας µου ήταν ψηλά στον αλβανικό στρατό επί δικτατορίας. Όταν έπεσε 

το καθεστώς, έµεινε άνεργος και έπρεπε να κάνει κάτι για να ζήσουµε. Τώρα 

δουλεύει φύλακας σε εταιρεία. Αλλά από εκεί που είµαστε, οι παππούδες και οι 

γονείς µου, ανήκαµε σε ψηλά κοινωνικά επίπεδα.  Πιστέψτε µε, ακόµα και τώρα 

αν επέστρεφα εγώ θα µε αντιµετώπιζαν µε σεβασµό…»  

 

Τόσο στην αφήγηση του ∆ηµήτρη όσο και των άλλων παιδιών, όλη αυτή η δύσκολη 

εµπειρία απασχόλησης της πρώτης γενιάς στην Ελλάδα, η χειρωνακτική εργασία και 

ο τεράστιος κόπος, η υποτίµηση των προσόντων τους και η ισοπέδωση των 

επαγγελµατικών χαρακτηριστικών τους, οι συχνές περιπτώσεις εργασιακής 

εκµετάλλευσης αλλά και ο εντέλει επιτυχής βηµατισµός τους στην ελληνική κοινωνία 

δεν έγινε για το «τίποτα» (Hatziprokopiou, 2005). Αντίθετα, η εµπειρία των γονιών 

τους, δροµολογεί τη δεύτερη γενιά στην κατάκτηση µιας άλλης ζωής, τελείως 

διαφορετικής από αυτή των προκατόχων τους. Η στρατηγική που υιοθετούν οι 

οικογένειες απέναντι στη χαµηλού κύρους χειρωνακτική εργασία είναι η απόκτηση 

εργασιακών προσόντων προκειµένου τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα διεκδίκησης 

καλύτερων συνθηκών ζωής. Η στρατηγική αυτή διαµεσολαβείται από το θεσµό του 

σχολείου. Ειδικά σε περιόδους κρίσης η εκπαίδευση αποτελεί το πρώτο ανάχωµα 

απέναντι στη γενικευµένη ανεργία και απαραίτητο προσόν συστηµατικότερης 

ένταξης και αντιµετώπισης αποκλεισµών.     

Ανεξάρτητα λοιπόν από το µορφωτικό επίπεδο της πρώτης γενιάς, όλοι οι 

ερωτηθέντες µαθητές, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, υπογράµµισαν τη σηµασία 
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που αποδίδουν οι οικογένειές τους στην εκπαίδευση. Ορισµένοι µάλιστα εξ’ αυτών 

συγκαταλέγουν ρητά τις καλύτερες εκπαιδευτικές προοπτικές για τα παιδιά τους ως 

έναν από τους βασικούς λόγους µετανάστευσης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αντίστοιχη 

µελέτη στην Ιταλία σε σχέση µε τους Αλβανούς µετανάστες, επίσης συµπεριλαµβάνει 

την αναζήτηση υψηλότερης ποιότητας εκπαίδευσης και µελλοντικής αποκατάστασης 

των παιδιών τους ως βασικό κίνητρο µετεγκατάστασης: οι Αλβανοί γονείς 

ενθαρρύνουν τη µόρφωση των παιδιών τους θεωρώντας τη διαβατήριο ευκαιριών για 

καταξιωµένες και καλές αµειβόµενες θέσεις εργασίας (Zenelaga, 2011). Οι 

διαµορφούµενες προσδοκίες των γονέων, η εµπειρία της εργασίας, ο κίνδυνος της 

ανεργίας που έχει βιώσει η αλβανική οικογένεια στην Ελλάδα, επηρεάζουν ανάλογα 

τις προσδοκίες των νέων αυτών. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα (Μαλούτας, 2016), οι 

ποσοτικές αναλύσεις αποτυπώνουν µια αυξανόµενη σύγκλιση στις εκπαιδευτικές 

διαδροµές γηγενών Ελλήνων και βαλκανικών µεταναστευτικών πληθυσµών, 

αντανακλώντας τη στροφή των δεύτερων προς την απόκτηση περισσότερων 

µορφωτικών αγαθών. Όντως, σε όλες ανεξαιρέτως τις αφηγήσεις, οι µαθητές 

επιβεβαιώνουν τη σηµαντική θέση που κατέχει η εκπαίδευση στις αξιολογήσεις των 

γονιών τους. Με µία σύντοµη απάντηση, η Ελένη (Β΄Λυκείου) συµπυκνώνει τις 

φιλοδοξίες της πρώτης γενιάς για τα παιδιά τους: 

  

«Θέλουν να συνεχίσω το σχολείο, να µην δουλεύω από µικρή σαν κι αυτούς, να 

κάνω κάτι καλύτερο στη ζωή».  

 

Η αόριστη φράση, «κάτι καλύτερο», εµφανίζεται σε όλες τις αφηγήσεις των µαθητών 

και µεταφράζεται ως προσδοκία µεταπήδησης σε επαγγέλµατα «λευκού περιλαιµίου. 

Η καλύτερη ζωή συµπλέκεται άρρηκτα µε την ολοκλήρωση της φοίτησης στο 

σχολείο και τις ενδεχόµενες σπουδές στο πανεπιστήµιο. Σε πρακτικό επίπεδο, οι 

µαθητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε στόχο την 

πρόσβαση σε πανεπιστήµια, ανώτερα τεχνολογικά ιδρύµατα και άλλους κύκλους 

µεταλυκειακών σπουδών, προκειµένου να αποκτήσουν µετρήσιµα προσόντα στην 

αγορά εργασίας, ελέγχοντας τον κίνδυνο της επισφάλειας και της έκπτωσής τους στην 

κατηγορία των ανειδίκευτων εργατών, όπως η πλειοψηφία των πρώτων µεταναστών. 

Το σχολείο δηλαδή λειτουργεί ως ένας από τους µεσολαβητές της ανοδικής 
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διαγενεακής κινητικότητας και η φοίτηση σε αυτό κρίνεται ως «ασπίδα» απέναντι σε 

µία ενδεχόµενη κοινωνική τους καθίζηση λόγω ύφεσης.  

Στόχευση των συνεντεύξεων ήταν η µελέτη προσδοκίας της συγκεκριµένης 

«κινητικότητας» µεταξύ των µεταναστευτικών γενεών, καθώς η διαγενεακή 

κινητικότητα, προσδιορισµένη ως µεταβολή του κοινωνικοοικονοµικού προφίλ 

µεταξύ των γενεών, αποτελεί έγκριτο δείκτη του µεγέθους των ανισοτήτων µιας 

κοινωνίας (d’ Addio, 2007 ; Goldthorpe, 2007). Το σχολείο και γενικότερα η 

εκπαίδευση προβάλει ως ο πλέον σηµαντικός και καταξιωµένος δρόµος προς την 

κοινωνική άνοδο των νεαρών γόνων των µεταναστών. Ερωτώµενοι για τους λόγους 

που συνέχισαν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι περισσότεροι πληροφορητές την 

παρουσίασαν ως µονόδροµο για την αποφυγή της  επισφάλειας που βίωσαν µέσα από 

την εµπειρία των γονιών τους. Όπως διηγείται ο Γιώργος (Α΄Λυκείου):  

«Το σχολείο είναι πολύ σηµαντικό… άσχετα που εγώ θα µπορούσα να είµαι και 

καλύτερος µαθητής… Η µητέρα µου, µου λέει συνέχεια ότι αν δεν κάνω τώρα 

κάτι στη ζωή µου (εννοεί επίδοση στα µαθήµατα) δε θα κάνω τίποτα και µετά έτσι 

όπως είναι τα πράγµατα».  

 

Στην προσπάθειά τους αυτή, οι γονείς παρουσιάζονται ως συµπαραστάτες των 

παιδιών στα µέτρα των δυνατοτήτων τους. ∆ιαθέτοντας ένα διαφορετικό πολιτισµικό 

κεφάλαιο, «φτωχό» από άποψη γλωσσικής ικανότητας και πολιτισµικής κατάκτησης, 

συναινούν στις στρατηγικές που υιοθετούν τα παιδιά τους προκειµένου να 

εναρµονιστούν µε το κυρίαρχο κεφάλαιο της χώρας υποδοχής. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις αδυνατούν να ενισχύσουν οι ίδιοι τα παιδιά τους στα µαθήµατά τους 

κυρίως λόγω γλωσσικών εµποδίων. Η εξοικείωση της πρώτης γενιάς µε την ελληνική 

γλώσσα επήλθε κυρίως µέσω επαγγέλµατος, βασίστηκε στις ατοµικές ικανότητες 

εµπέδωσης και σε ορισµένες περιπτώσεις συνεχίζεται ακόµα µέσω των παιδιών τους. 

Όπως ανέλυσα διεξοδικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο περί γλώσσας, αν και στη 

συνείδησή των γονέων µεταναστών, η κατάκτηση της γλώσσας κατατάσσεται ως 

σηµαντικό εργασιακό προσόν σε αντίθεση µε τον ελλιπή χειρισµό της που θεωρείται 

αιτία επισφάλειας στην αγορά εργασίας, πιθανόν η στασιµότητα προοπτικών της 

πρώτης γενιάς, λόγω εµπλοκής της µε ενασχολήσεις χαµηλού κύρους και η 

αβεβαιότητα που προκάλεσε η κρίση, περιόρισε τα κίνητρα τελειοποίησής της. 
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Συνεπώς, η βοήθεια των ίδιων των γονέων στα σχολικά µαθήµατα για τους 

περισσότερους ερωτηθέντες είναι ανύπαρκτη. Ο Εµιλιάνο (Γ΄Λυκειου) αναφέρει:  

 

«Ό,τι έκανα εγώ και η αδερφή µου το κάναµε µόνοι µας. ∆εν υπήρχε κανείς να 

µας βοηθήσει στο ∆ηµοτικό. Οι γονείς µου δεν µιλάνε τόσο καλά ελληνικά όσο 

θα έπρεπε και µε απογοητεύουν… µετά από τόσα χρόνια; Ο πατέρας µου ό, τι 

έµαθε από τη δουλειά. Η µητέρα µου έµαθε ελληνικά µαζί µας 

παρακολουθώντας κινούµενα σχέδια… Τους µιλάω ελληνικά συνέχεια για να 

τους ενσωµατώσω». 

 

Η Λετίσια προσθέτει τη δική της εµπειρία: 

  

«Οι γονείς µου δε µε διαβάσανε ποτέ… Ο µπαµπάς ήξερε αλλά όλη µέρα έλειπε. 

Η µαµά δεν έβγαινε καθόλου από το σπίτι για να µάθει κάτι παραπάνω… 

Παρόλ’ αυτά ήξεραν ότι εγώ θα διαβάσω ούτως ή άλλως. Πέρσι που ήρθα στο 

Λύκειο οι βαθµοί µου έπεσαν σε σχέση µε το Γυµνάσιο που ήµουν σε όλα 

άριστη. Ο µπαµπάς µου, µου το χτύπαγε συνέχεια γιατί αυτός νοµίζει ότι όλα τα 

µπορείς µόνος σου χωρίς φροντιστήριο. Φέτος όµως γράφτηκα στο 

φροντιστήριο και είναι πολύ καλύτερα… Το κατάλαβε και αυτός.» 

. 

Η αρωγή των γονιών στο σχολείο που δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στο πολιτισµικό 

κεφάλαιο της χώρας υποδοχής, συνήθως µεταφράζεται ως προσφορά δυνατότητας 

εξωσχολικής ενίσχυσης. Η βοήθεια αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα 

µετατρεψιµότητας κεφαλαίου: η επένδυση κεφαλαίου µε οικονοµικούς όρους 

(φροντιστήριο, ιδιαίτερα µαθήµατα, ξένες γλώσσες κτλ) θεωρείται ότι θα αποφέρει 

στα παιδιά τους χρήσιµο πολιτισµικό κεφάλαιο µε την απόκτηση τίτλων σπουδών, 

χρήσιµο κοινωνικό κεφάλαιο µε τη διεύρυνση των κοινωνικών δικτύων που 

συνεπάγονται οι σπουδές και το επάγγελµα και εν τέλει το επιθυµητό οικονοµικό 

κεφάλαιο µε τη διεκδίκηση και πρόσβαση της δεύτερης γενιάς σε επαγγέλµατα 

κύρους και υψηλών απολαβών και την αποφυγή έκπτωσης σε χειρωνακτικά επισφαλή 

επαγγέλµατα. Ο Εµιλιάνο αναφέρεται έµµεσα σε αυτό, διηγούµενος την αντίδραση 
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των γονιών του, όταν τους ανακοίνωσε ότι θέλει να σπουδάσει υποκριτική ή 

θεατρολογία:  

 

«Στην αρχή οι γονείς µου ήταν πολύ επιφυλακτικοί… Μου έλεγαν συνέχεια: 

Κάναµε τόσους κόπους να σε στείλουµε στα φροντιστήρια, όλα αυτά για σένα 

και θες να µπεις σε σχολή που θα µπορούσες να πας και µόνος σου;»  

  

Στην περίπτωση που λόγω οικονοµικής δυσπραγίας η δυνατότητα εξωσχολικής 

ενίσχυσης είναι αδύνατη, οι µαθητές επιστρατεύουν άλλες µεθόδους προκειµένου να 

µπορέσουν να «συναγωνιστούν» τους υπόλοιπους. Οι γονείς της Ντανιέλλα είναι και 

οι δύο άνεργοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα και δεν υπάρχει οικονοµική δυνατότητα 

φροντιστηρίου. Η ίδια όµως που θέλει να σπουδάσει πληροφορική, δεν κάµπτεται:  

 

«Προσπαθώ να κάνω ό,τι µπορώ από το σχολείο και µετά ψάχνω µόνη µου 

ασκήσεις για τις Πανελλήνιες και βοήθεια από το internet.  Τα πράγµατα είναι 

πολύ δύσκολα στο σπίτι δεν µπορούν οι δικοί µου να µε βοηθήσουν». 

 

Η Αριάννα (Γ΄ Λυκείου), αφηγείται τη δική της εµπειρία, όταν έµεινε στην ίδια τάξη: 

 

«Απογοητεύτηκα πολύ όταν έµεινα στην ίδια τάξη. Αλλά είπα θα προσπαθήσω 

ξανά. Και ας µην µπορούσα να πάω φροντιστήριο, έκατσα µόνη µου και 

διάβασα και πέρασα τη Β’ Λυκείου, αν σταµατούσα το σχολείο δε θα έκανα 

τίποτα». 

  

Οι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά τους στη σχολική τους προσπάθεια ακόµα και όταν 

αποτυγχάνουν. Ο ∆ιονύσης, όπως η Αριάννα, έχασε µια τάξη στο Λύκειο λόγω 

χαµηλών επιδόσεων. Υπογραµµίζει ιδιαιτέρως τη στήριξη της οικογένειάς τους τη 

δεδοµένη χρονική στιγµή, ώστε να µην οδηγηθεί εκτός σχολείου ή στην τεχνική 

εκπαίδευση που στη συνείδησή τους ισοδυναµεί µε τη χειρωνακτική εργασία:  
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«Ήταν ένα µεγάλο σοκ για τους γονείς µου, τεράστιο, δεν το περίµεναν µε 

τίποτα αυτό από εµένα. Με ενθάρρυναν όµως 100% για να συνεχίσω και να µην 

τα παρατήσω ή να πάω σε κάποιο ΤΕΕ». 

 

Σηµειωτέον ότι τόσο ο ∆ιονύσης όσο και η Αριάννα προσεγγίζουν µε αρκετό 

ρεαλισµό και αυτογνωσία το ζήτηµα της εκπαίδευσής τους µετά από το Λύκειο, 

σχεδιάζοντας να σπουδάσουν σε ιδιωτικές ή δηµόσιες µεταλυκειακές σχολές. 

Ωστόσο, και οι δύο απέρριψαν την επιλογή του Επαγγελµατικού Σχολείου (ΕΠΑΛ) 

καθώς αξιολογούν την τεχνική εκπαίδευση ως υποδεέστερη συγκριτικά µε το Γενικό 

Λύκειο. Η παραπάνω επισήµανση αντανακλά, ως ένα βαθµό, τη γενικότερη εκτίµηση 

για το µορφωτικό αγαθό της εκπαίδευσης. Οι µετανάστες δεν προσεγγίζουν το 

σχολείο µόνο πρακτικά, ως απαραίτητο βήµα προκειµένου να αποκτήσουν τη 

δυνατότητα να µεταβούν σε κάποια σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το σχολείο για 

τους περισσότερους από αυτούς έχει πολύ σηµαντική παιδαγωγική διάσταση. Στις 

περισσότερες συνεντεύξεις, είτε ρητά είτε µε λανθάνοντα τρόπο, ο εκπαιδευτικός 

θεσµός αξιολογείται από θετικά έως πολύ θετικά στη συνείδησή τους, ως φορέας 

διαπαιδαγώγησης, κοινωνικοποίησης, ένταξης των νεαρών µεταναστών στην 

κοινωνία υποδοχής παρά τα περιστασιακά προβλήµατα και εµπόδια που κατά καιρούς 

έχουν αναγκαστεί να αντιµετωπίσουν. Ο Εµιλιάνο αν και αναφέρει, ότι από το 

Γυµνάσιο και µετά η σχολική ζωή είχε πολλά προβλήµατα, ωστόσο τονίζει:  

 

«Και τέχνη να διάλεγα δε θα επέτρεπα στον εαυτό µου ποτέ µα ποτέ να µην 

τελειώσει το σχολείο. ∆εν είναι µόνο για τις σπουδές… το σχολείο µας έχει 

διαπλάσει, εδώ περνάµε τις περισσότερες ώρες της ζωή µας, ωριµάζουµε, 

µαθαίνουµε και παίρνουµε από το περιβάλλον του σχολείου. Αν και το σχολείο 

προσωπικά µε γέµιζε µόνο περιστασιακά είναι πολύ σηµαντικό για το 

χαρακτήρα µας… Γενικά είχα θέµατα µε συµµαθητές αλλά δεν ήµουν ποτέ το 

παιδί που θα προκαλούσε… ούτε καυγάδες και τέτοια, είναι γελοιοποίηση. Η 

επίδειξη δύναµης γίνεται µε άλλο τρόπο…  και µε τους καθηγητές έχω 

συνεργαστεί απίστευτα. Μου έδειξαν πολλά πράγµατα εκτός από τα µαθήµατα.  

Τους σέβοµαι και µε σέβονται…» 

  



244 

 

Σε παρόµοιο τόνο η Μαρία, τονίζει τη σηµασία που δίνουν οι γονείς της στη 

µόρφωση και την παιδεία από ανθρωπιστικής διάστασης.  

  

« Οι γονείς µου θέλουν να σπουδάσω όχι µόνο για να βρω µια καλύτερη 

εργασία λόγω των σπουδών, αλλά κυρίως για τη µόρφωση. ∆ίνουν µεγάλη 

σηµασία γενικότερα στη  µόρφωση. Θεωρούν ότι ό,τι και να κάνω στη ζωή 

πρέπει να είµαι µορφωµένη, να έχω σπουδές σαν άνθρωπος».  

 

Ο θεσµός του σχολείου έχει διπλή υπόσταση για τους µετανάστες δεύτερης γενιάς και 

τους γονείς τους. Το σχολείο, δεν είναι µόνο πεδίο µετάδοσης γνώσεων και 

απόκτησης εφοδίων, ώστε να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά 

επικράτεια σύγκλισης του πολιτισµικού τους κεφαλαίου µε το κυρίαρχο κεφάλαιο της 

κοινωνίας υποδοχής όπου επιτυγχάνουν οµαλότερη και συστηµατικότερη ένταξη. Στο 

σχολείο οι µετανάστες δεύτερης γενιάς καλούνται να εξοικειωθούν µε το κυρίαρχο 

πολιτισµικό κεφάλαιο που για τους γηγενείς -ειδικότερα των µεσαίων και ανώτερων 

στρωµάτων- αποτελεί ήδη κεκτηµένο αγαθό. Η διεύρυνση του κεφαλαίου ασφαλώς 

αποτελεί εξίσου αποτελεσµατική στρατηγική απέναντι στην κρίση, εφόσον η 

συστηµατικότερη ένταξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κινητικότητας.   

Από την άλλη, στο µέτρο που το σχολείο είναι βασικός φορέας µετάδοσης 

κουλτούρας, υποδεικνύει και επιβάλει ένα συγκεκριµένο habitus. Οι µαθητές µε 

µετανάστες γονείς εισέρχονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα µε ένα οικογενειακό 

habitus διαφορετικό από αυτό του σχολείου και σε µειονεκτική θέση συγκριτικά µε 

τους ήδη εξοικειωµένους γηγενείς συµµαθητές τους, ιδιαίτερα αυτούς που 

προέρχονται από τη µεσαία και ανώτερη τάξη. Κατά την σχολική τους πορεία, οι 

µετανάστες δεύτερης γενιάς καλούνται να προσαρµόσουν το κεκτηµένο τους habitus 

µε το αντίστοιχο κυρίαρχο σχολικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις συνεντεύξεις 

προκύπτει ότι όλοι σχεδόν οι µαθητές αντιµετώπισαν τα µεγαλύτερα προβλήµατα 

στις πρώτες τάξεις του σχολείου και όχι στο Λύκειο. Ο ∆ηµήτρης χαρακτηριστικά 

αναφέρει:  

 

«Στην αρχή είχα πολλά προβλήµατα… ∆εν µπορούσα να προσαρµοστώ στο 

σχολείο. Μετά όµως µπήκα στο κλίµα και η κατάσταση άλλαξε. » 
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Το «κλίµα» που αναφέρει ο ∆ηµήτρης δεν είναι άλλο από το πολιτισµικό κεφάλαιο 

του σχολείου, το κυρίαρχο habitus που τα παιδιά των µεταναστών καλούνται να 

ενστερνιστούν. Η διαδικασία υπέρβασης των ορίων του habitus  που φέρει ένα άτοµο, 

εν προκειµένω η οµάδα µαθητών αλβανικής καταγωγής, έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των κοινωνικών ερευνητών που ασχολούνται ιδιαίτερα µε ζητήµατα 

κοινωνικής κινητικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο έχει αναπτυχθεί η έννοια του 

«µετασχηµατισµού του habitus» (Lehmann, 2013 ; Lee & Kramer, 2013·Schneider & 

Lang, 2014). Η ερµηνευτική αυτή προσέγγιση εστιάζει στη µεταβολή του αρχικού 

habitus, σε ένα ιδιότυπο συγχρωτισµό µεταξύ δύο habitus που πραγµατοποιείται, όταν 

το υποκείµενο επιχειρεί την ανοδική του κοινωνική µετακίνηση, όπως στην 

περίπτωση των µαθητών µεταναστευτικής καταγωγής. Ο µετασχηµατισµός αυτός, 

υπονοεί έναν σηµαντικό βαθµό αποξένωσης από το περιβάλλον προέλευσης 

προκειµένου να γίνουν περισσότερο αποδεκτοί στο νέο. 

Ορµώµενοι από την παραπάνω θεωρητική προσέγγιση, µπορούµε να υποθέσουµε µία 

περαιτέρω εξήγηση ως προς τον αρνητισµό των νέων αυτών σε σχέση µε τα ταξίδια-

επισκέψεις στη γενέτειρα των γονιών τους. H πλειοψηφία των πληροφορητών 

αναπτύσσει κοινωνικές σχέσεις µε τους ντόπιους κατά τη διάρκεια των επιστροφών 

αυτών, όλοι, ωστόσο, επισηµαίνουν το τεράστιο χάσµα νοοτροπίας µεταξύ τους µε το 

οποίο αδυνατούν να συµβιβαστούν. Στην Αλβανία, έστω και για µικρό διάστηµα, 

ενδύονται ξανά τον µανδύα του πολιτισµικά «Άλλου», βιώνοντας από την 

αντίστροφη κατεύθυνση την ανασφάλεια και την έλλειψη οικειότητας µε το εκεί 

κυρίαρχο κεφάλαιο. Ο Νίκος, αναφερόµενος στις επισκέψεις του στο χωριό των 

γονιών του υπογραµµίζει την έλλειψη «πολιτισµικής» συνεννόησης:  

 

«Εντάξει µου αρέσει που επισκέπτοµαι τακτικά την Αλβανία, αλλά ενώ είναι 

χώρα µου µε κάνουν οι άνθρωποι να νιώθω σαν να είµαι ξένος. Μπορεί οι 

παρέες που κάνω είναι µεγάλες και τα παιδιά είναι καλά, δεν µπορώ να πω, 

αλλά υπάρχουν και κάποιοι που µε κρατάνε σε απόσταση, µε βλέπουν κάπως, 

νοµίζουν ότι τους κράζω  επειδή είµαι από άλλη χώρα, από την Ελλάδα… Είναι 

και πίσω σε πολλά πράγµατα…» 
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Παροµοίως η Γιονίντα (Γ΄Λυκείου): 

 

«Πάω στην Αλβανία µε το ζόρι κάθε χρόνο. ∆εν µου αρέσει δεν έχω πολλούς 

φίλους αλλά δεν είναι αυτό, δεν αισθάνοµαι καλά. Μας βλέπουν κάπως εκεί, 

πολλοί σχολιάζουν Α, ήρθαν αυτοί µε τα λεφτά και τέτοια, δεν µπορώ να κάτσω 

εκεί…» 

 

Μελέτη Αλβανών εφήβων που διαµένουν στην Ιταλία (Zinn, 2005) αναφέρεται σε 

παρεµφερή εµπόδια που συναντούν οι µετανάστες επισκέπτες στη γενέτειρα, ειδικά 

αν δεν χειρίζονται άπταιστα την αλβανική γλώσσα, ενώ παρόµοιες αφηγήσεις 

δυσκολίας προσαρµογής κατά τις καλοκαιρινές διακοπές παρουσιάστηκαν µε αρκετή 

συχνότητα στην έρευνά µας.  

Η Vathi (2015:138) εστιάζοντας στον τύπο αυτών των επισκέψεων, διαπιστώνει ότι ο 

αρνητισµός για έστω σύντοµη επιστροφή των νέων αλβανικής καταγωγής αποτελεί 

µία ισχυρή τάση, καθώς οι διακρίσεις και τα αρνητικά στερεότυπα του Αλβανού που 

προβάλλονται στην χώρα υποδοχής έχουν ως αποτέλεσµα να επηρεάζουν αρνητικά 

την επιθυµία διατήρησης ιδιαίτερων δεσµών µε τη χώρα προέλευσης κατά την 

περίοδο της εφηβείας. Σε αυτό συµβάλλει και το γεγονός της «σύγκρισης» των δύο 

χωρών από άποψη οικονοµικής ανάπτυξης, υποδοµών και νοοτροπιών. Οι συγκρίσεις 

αυτές διαµορφώνουν, όπως προαναφέραµε και τις επιλογές τους σε ενδεχόµενη 

επιστροφή των γονιών τους. Οι νέοι της έρευνάς µας θεωρούν ότι το ενδεχόµενο µιας 

επιστροφής θέτει σε καθεστώς διακύβευσης τις έως τώρα προσπάθειές τους, 

ισοπεδώνει τα µορφωτικά επιτεύγµατά τους, διασαλεύει το πολιτισµικό κεφάλαιο που 

έχουν συγκροτήσει και περιορίζει αποφασιστικά τις επαγγελµατικές τους προοπτικές. 

Ο Έντι ( Β΄Λυκείου), ο οποίος ήρθε πιο πρόσφατα από όλους στην Ελλάδα, στα µέσα 

του ∆ηµοτικού, συµπυκνώνει αυτή την αγωνία σε µία φράση: 

  

«Να γυρίσω πίσω; Αν γυρίσω πίσω θα τα χάσω όλα, όλα όσα απέκτησα αυτά τα 

χρόνια στο σχολείο…».  
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γ. Η αξιολόγηση της ατομικότητας.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι απαντήσεις των πληροφορητών σε σχέση µε τα 

στερεότυπα και την αγορά εργασίας. Στην ερώτηση εάν θεωρούν ότι η καταγωγή 

τους έχει σχέση µε την αποκατάσταση τους και µια ενδεχόµενη απόρριψη τους ή 

προτίµηση γηγενή υποψηφίου από τους υποτιθέµενους µελλοντικούς εργοδότες τους, 

οι περισσότεροι ερωτηθέντες έδωσαν αρνητική απάντηση. Να σηµειωθεί ότι στις 

ίδιες συνεντεύξεις οι µαθητές ανέφεραν ότι έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα 

περιστατικό διακριτικής συµπεριφοράς στο σχολείο από συµµαθητές ή και 

διδάσκοντες κυρίως στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο. Οι περισσότεροι το απέδωσαν 

στην άγνοια και ανωριµότητα των συµµαθητών τους λόγω ηλικίας και ανέφεραν ότι 

πλέον δεν βιώνουν τέτοιες συµπεριφορές καθώς έχουν αναπτύξει και τις αντίστοιχες 

στρατηγικές που απαιτούνται, ώστε να µην επηρεάζονται. Επιστρέφοντας στο 

ερώτηµα της ενδεχόµενης διακριτικής µεταχείρισης στο εργασιακό περιβάλλον, οι 

µαθητές σε µεγάλο ποσοστό τη θεώρησαν ως µη πιθανή χωρίς, ωστόσο, να την 

αποκλείουν.  

Είναι αξιοσηµείωτο ότι µε βάση τις απαντήσεις τους, φαίνεται ότι εστιάζουν κατά 

κύριο λόγο στα ατοµικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες που επιδεικνύει το άτοµο. 

Έχοντας εµπεδώσει την εργασιακή ηθική και αντίστοιχες αξίες της πρώτης γενιάς για 

την οποία έγινε λόγος παραπάνω, οι µετανάστες δεύτερης γενιάς υπογραµµίζουν την 

προσωπική αξία του εργαζόµενου την οποία καλείται ο ίδιος να αποδείξει, χωρίς να 

εµποδίζεται από έµφυλα, εθνοτικά ή ταξικά βαρίδια. Για τους νέους και νέες µε 

Αλβανούς γονείς που πήραν µέρος στην έρευνα, αυτό που αξιολογείται στην αγορά 

εργασίας τελικά είναι η αποτελεσµατικότητα και η επίδοση που σχετίζονται 

αποκλειστικά µε το άτοµο και όχι µε εξωτερικούς παράγοντες. Αναφερόµενη στην 

παραπάνω ερώτηση, η Έλλη παραθέτει το προσωπικό της παράδειγµα:  

 

«∆ε νοµίζω ότι υπάρχει κάποια διαφορά µεταξύ µας… ότι δηλαδή θα 

προτιµούσε κάποιον Έλληνα. Και τώρα το καλοκαίρι δούλεψα, για δυο µήνες 

έστω, σε µια ψαροταβέρνα και µε διάλεξε ανάµεσα σε πολλούς… Είδε πως 

δούλευα και του άρεσε …µε πήρε ενώ ήταν πολλοί οι υποψήφιοι και αγόρια και 

Έλληνες,  πήρε εµένα  όµως που είµαι κορίτσι και από άλλη χώρα… δεν τον 

ενδιέφερε αυτό».  
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Παράλληλα η Ροβένα ( Β΄Λυκείου) συµπληρώνει:  

 

«Όχι δε θεωρώ σηµαντικό παράγοντα το ότι είµαι από άλλη χώρα για να µη 

βρω δουλειά. Ο καθένας βρίσκει  δουλειά ανάλογα µε τις ικανότητες και τα 

προσόντα του… Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και ικανά άτοµα που 

δεν βρίσκουν αλλά λόγω κρίσης,  όχι λόγω του ότι είναι από µια άλλη χώρα…».  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι µαθητές θεωρούν πολύ βασικό για την απορρόφηση τους στην 

αγορά εργασίας το γεγονός ότι µιλάνε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, την οποία 

συγκαταλέγουν στα ατοµικά τους προσόντα. Η άριστη ικανότητα χειρισµού της 

ελληνικής γλώσσας είναι παρούσα στις περισσότερες αφηγήσεις καθώς αποτέλεσε 

ένα από τα µεγαλύτερα προσκόµµατα στην εργασιακή τροχιά των γονιών τους. 

Συνακόλουθα, όπως ανέπτυξα σε άλλο κεφάλαιο, η γλωσσική µετατόπιση των 

παιδιών από την αλβανική στην ελληνική προκύπτει από το γεγονός ότι οι γονείς 

ενθαρρύνουν από µικρά τα παιδιά τους να κατακτήσουν έναν πολύ καλό χειρισµό της 

ελληνικής, ενώ από την άλλη δεν εµφανίζονται πιεστικοί στη χρήση της αλβανικής. 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα θεωρούν τη γλώσσα βασικό εργασιακό προσόν, το 

οποίο χειρίζονται µε µεγάλη αυτοπεποίθηση και χρησιµοποιούν στις περισσότερες 

κοινωνικές περιστάσεις. Κατά τη Μιχαήλ (2010), το φαινόµενο της γλωσσικής 

µετατόπισης των νεαρών Αλβανών συνδέεται άρρηκτα µε το φαινόµενο κατασκευής 

της νέας αλβανικής ταυτότητας και τον τρόπο που η πρώτη γενιά διαχειρίζεται 

ζητήµατα εκπαίδευσης σε σχέση µε το πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό 

περιβάλλον της χώρας υποδοχής. Προσθέτει επιπλέον, ότι οι γονείς αποδίδουν τη 

σχετική απροθυµία του χειρισµού της αλβανικής στην προσπάθεια κοινωνικής 

κινητικότητας των παιδιών τους καθώς η αλβανική γλώσσα και κοινωνία, όπως 

προαναφέρθηκε, «είναι οπισθοδροµική και δεν φαντάζει αρκετά δυτικοποιηµένη» και 

εποµένως ελκυστική γι’ αυτούς.  

Στην ερώτηση για το ποιες πιστεύουν ότι είναι οι προσδοκίες του κοινωνικού 

περίγυρου (ντόπιοι, γηγενείς συµµαθητές, καθηγητές), για την εργασία που θα 

ακολουθήσουν, οι περισσότεροι τονίζουν για ακόµη µια φορά τα ατοµικά 

χαρακτηριστικά και δηλώνουν ότι και σε αυτήν την περίπτωση η κρίση του 
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περίγυρου είναι εξατοµικευµένη αναλόγως µε το ζήλο και την προσπάθεια που 

επιδεικνύει ο καθένας ξεχωριστά. Η Φλώρα ( Β΄Λυκείου) αναφέρει αποτυπώνοντας 

την άποψη των περισσότερων πάνω σε αυτή την ερώτηση:  

 

 «Ναι, θεωρώ οι υπόλοιποι περιµένουν ότι κάτι θα σπουδάσω… Προσπαθώ, οι 

βαθµοί µου είναι µέτριοι αλλά µπορώ να γίνω και καλύτερη. Όλοι το πιστεύουν 

αυτό, ότι κάτι θα κάνω… κάπου θα µπω (Σχολή)».  

 

Υπάρχει όµως και µια ισχνότερη τάση που είτε άρρητα είτε ρητά διαµορφώνει άλλη 

άποψη. Ο Εµιλιάνο αφηγείται ένα διάλογο µε ντόπια συµµαθήτρια του που κατά τη 

γνώµη του αντανακλά την άποψη των γηγενών για την πορεία των µεταναστών 

δεύτερης γενιάς:  

 

«Το καλοκαίρι µετά τις εξετάσεις του σχολείου είχα πάει για καφέ µε κάτι 

φίλους από εδώ… Με είδε µια συµµαθήτρια µου και µε ρωτάει πώς τα πήγα. 

Της απαντώ «πολύ καλά» και µε ξαναρωτάει «και τώρα τί θα κάνεις;» Της λέω 

«Τι εννοείς;» Μου λέει «εντάξει εσείς συνηθίζετε να πηγαίνετε σε ΕΠΑΛ και τα 

σχετικά γι’ αυτό ρωτάω»… Εκνευρίστηκα και της απάντησα «Εγώ δεν είµαι σαν 

κι αυτούς που λες, εγώ θα τελειώσω το Γενικό». 

   

Η Έλλη, αντίστοιχα, δίνοντας έµφαση στα ατοµικά της χαρακτηριστικά κάνει µία 

υποσυνείδητη αναφορά στην απόκρυψη της ταυτότητάς της:  

 

«Πιστεύω ότι θα µε πάρουν γιατί µιλάω και καλά τα ελληνικά, δε φαίνεται ότι 

είµαι Αλβανίδα…». 

 

Η απέκδυση της αλβανικής ταυτότητας, η αποταύτιση από την «αλβανικότητα», το 

«να περνάς για Έλληνας» προβάλλεται ως παραστασιακή φαντασία ενσωµάτωσης 

(Χαντζαρούλα, 2016). Η γλωσσική ικανότητα και η βάπτιση ή αλλαγή ονόµατος 

όπως εξετάσαµε διεξοδικά σε προηγούµενα κεφάλαια, αλλά και η παρέα µε γηγενείς 
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αποτελούν επιτελεστικές πράξεις που υπονοούν την ανάδειξη µιας νέας ταυτότητας 

για τους έφηβους µετανάστες δεύτερης γενιάς, ταυτότητας που εστιάζει κυρίως στο 

άτοµο ως οντότητα, αποστασιοποιούµενο, στο µέτρο του δυνατού, από κριτήρια 

εθνοτικής και ταξικής προέλευσης.   

Οι ερωτηθέντες προβάλλουν µε έµφαση τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόµου 

τα οποία υπερτερούν όλων των άλλων παραµέτρων και στην εύρεση και επιλογή 

συντρόφου. Ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα και η εξωτερική εµφάνιση, αποτελούν 

βασικά κριτήρια για σύναψη ενδεχόµενων σχέσεων. Η κατάκτηση πολιτισµικού 

κεφαλαίου τόσο µε την εγγενή µορφή της κυρίαρχης κουλτούρας όσο και µε τη 

θεσµοθετηµένη µορφή των πιστοποιητικών σπουδών δίνει ατοµικό προβάδισµα και 

µεταφράζεται µε όρους κοινωνικούς (µετατρεψιµότητα κεφαλαίου). Στη συζήτηση 

για το φύλο σταθήκαµε στην αφήγηση του Κωνσταντίνου  σχετικά µε το άδοξο τέλος 

των σχέσεων του όταν αποκαλύπτει την εθνικότητά των γονιών του. Για τον 

Κωνσταντίνο, η αντίδρασή του απέναντι στο στερεότυπο του «απαίδευτου Αλβανού» 

είναι να αποδείξει την προσωπική του αξία. Η κατάκτηση πολιτισµικού κεφαλαίου 

και δυνάµει κοινωνικού, είναι η αντίδρασή του απέναντι στο «στίγµα» του µετανάστη 

ως κοινωνικό βίωµα. Το «στίγµα», όπως είδαµε, µπορεί να λάβει συλλογική µορφή 

ως στίγµα της φυλής, του έθνους και της θρησκείας (Goffman, 1963). Τόσο σε αυτή 

την περίπτωση όσο και στην περίπτωση του εξατοµικευµένου, ορατού ή µη, 

στίγµατος, το υποκείµενο που το φέρει έχει τα ίδια κοινωνιολογικά γνωρίσµατα: ένα 

άτοµο που θα µπορούσε να γίνει αποδεκτό σε µία συνηθισµένη κοινωνική 

συναναστροφή φέρει µια ανεπιθύµητη διαφορετικότητα που τον αποµακρύνει από 

«τους φυσιολογικούς». Η προσπάθεια του νεαρού µετανάστη να εντρυφήσει στο 

κοινωνικό και πολιτισµικό κεφάλαιο της κυρίαρχης κοινωνίας είναι εν µέρει η 

αντίδρασή του απέναντι σε αυτό στίγµα, το οποίο αποτελεί, αν µη τι άλλο, κοινωνική 

κατασκευή.  

5.Συμπεράσματα. 

Συνοψίζοντας, η επεξεργασία και η ανάλυση των ποιοτικών δεδοµένων είναι 

αποκαλυπτική αναφορικά µε τις αναπαραστάσεις των νέων αλβανικής καταγωγής για 

την εργασία και την ανεργία ειδικότερα σε µια οριακή περίοδο όπως η παρατεταµένη 

οικονοµική κρίση. Από τις αφηγήσεις τους γίνεται σαφές ότι οι αναπαραστάσεις 

αυτές έχουν διαµορφωθεί αποφασιστικά µέσω της εµπειρίας των οικογενειών τους: η 

ενασχόληση της «πρώτης γενιάς» αποκλειστικά µε χειρωνακτικές εργασίες χαµηλού 
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κύρους, όπως και η επαγγελµατική ανασφάλεια και επισφάλεια που βίωσε η 

αλβανική οικογένεια στην προσπάθεια της πρώτης προσαρµογής και συνεχίζει να 

βιώνει κατά τη διάρκεια της κρίσης, λειτουργούν ως κίνητρο για επαγγέλµατα 

«λευκού κολάρου», τα οποία στο φαντασιακό τους λειτουργούν ως συνώνυµα 

υψηλού βιοτικού επιπέδου και κοινωνικού κύρους. Στην προσπάθειά τους αυτή, 

αρωγοί και συµπαραστάτες αναδεικνύονται, οι γονείς, οι οποίοι µέσα από µια λογική 

σκληρής εργασιακής ηθικής καλλιεργούν στη δεύτερη γενιά φιλοδοξίες κοινωνικής 

ανέλιξης µέσω ενός αξιοσέβαστου και κερδοφόρου επαγγέλµατος και επενδύουν στα 

παιδιά τους µε µια ανάλογη κουλτούρα αυτοθυσίας. 

Στο εγχείρηµα τους να υπερβούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν για αυτούς 

λόγω κρίσης, οι έφηβοι αυτοί υιοθετούν τις δικές τους στρατηγικές οµαλής 

µετάβασης στο εργασιακό τοπίο. Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολείο, διαδραµατίζει διττό 

ρόλο: πρακτικά, αποτελεί το βασικό βήµα για τη µετάβαση τους στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση ή άλλους τύπους µεταλυκειακής κατάρτισης, απαραίτητους για την 

άσκηση των επαγγελµάτων στα οποία επιθυµούν να σταδιοδροµήσουν. Σε δεύτερο 

επίπεδο, το σχολείο πέρα από την πρακτική του συµβολή στα σχέδια ζωής τους, 

αποτελεί το πεδίο συνάντησης και σύγκλισης µε την κυρίαρχη κουλτούρα της χώρας 

υποδοχής. Η υιοθέτηση των τρόπων, στάσεων, συµπεριφορών, γενικότερα του 

ισχυρού πολιτισµικού κεφαλαίου που προβάλει ο εκπαιδευτικός θεσµός, όπως επίσης 

και ο οµαλός συγκερασµός του σχολικού µε το προσωπικό τους habitus, συµβάλλει 

θετικά στη συστηµατικότερη δέσµευσή τους µε την ελληνική κοινωνία και την 

αποφυγή των πιθανοτήτων κοινωνικού αποκλεισµού που ενδυναµώνονται στο 

διακινδυνευµένο περιβάλλον της ύφεσης. Στο σχολείο, η δεύτερη γενιά επιχειρεί πέρα 

από την κατάκτηση των µορφωτικών αγαθών, να εντρυφήσει σε έναν άλλο κόσµο, 

στον οποίο µέχρι τώρα η πρώτη γενιά συµµετείχε περιθωριακά. Οι νεαροί 

µετανάστες, γαλουχηµένοι µε την κουλτούρα και τις νοοτροπίες της ελληνικής 

κοινωνίας, επινοούν τις δικές τους στρατηγικές «συµφιλίωσης» µε την οικογενειακή 

πολιτισµική κληρονοµιά και επιχειρούν να κατοχυρώσουν µία θέση στην κοινωνία 

υποδοχής πολύ διαφορετική από αυτή των οικογενειών τους. Συνακόλουθα, το 

σχολείο αποτελεί το πεδίο στο οποίο θα διευρύνουν το κοινωνικό τους κεφάλαιο, θα 

επεκτείνουν τα δίκτυά τους, θα συγχρωτιστούν µε µεγαλύτερη άνεση µε τους 

γηγενείς, διεκδικώντας ισότιµο ρόλο και βήµα στο κοινωνικό αυτό µικρόκοσµο και 

προετοιµάζοντας προσεκτικά την «έξοδό» τους στην ενήλικη ζωή. Εκτός των άλλων, 

το σχολείο είναι ο χώρος που θα αντλήσουν πολύτιµες και αξιόπιστες πληροφορίες 
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για τον κόσµο, τις ισχυρές κοινωνικές τάσεις, την αγορά εργασίας, τις  πολλά 

υποσχόµενες σπουδές.  

Στις µελλοντικές προβολές τους, η ενδεχόµενη επιστροφή στη γενέτειρα αποτελεί 

απίθανο σενάριο καθώς ισοδυναµεί µε ισοπέδωση των επαγγελµατικών ευκαιριών και 

προοπτικών. Αντίθετα, πολύ δηµοφιλής προβάλλει η φιλοδοξία µετοίκησης σε κράτη 

του δυτικού κόσµου µε ισχυρή οικονοµία, όπου θα µπορέσουν να αποδείξουν την 

προσωπική τους αξία, απαγκιστρωµένοι από βαρίδια τάξης και καταγωγής. Οι 

ισχυρές δυτικές οικονοµίες λειτουργούν στη συνείδησή τους ως «η προσωπική τους 

γη της επαγγελίας», όπου θα µπορέσουν να υλοποιήσουν τα όνειρα τους και οι νεαροί 

µετανάστες εµφανίζονται έτοιµοι να αναλάβουν υψηλά ρίσκα εντός ενός ήδη ρευστού 

περιβάλλοντος. 

Επιπρόσθετα, οι νέοι αλβανικής καταγωγής εστιάζουν εµφατικά στα ατοµικά 

χαρακτηριστικά, ικανότητες και δεξιότητες τις οποίες οφείλουν να καλλιεργήσουν 

προκειµένου να δροµολογήσουν τις επαγγελµατικές τους φιλοδοξίες και να 

υπερπηδήσουν τα προσκόµµατα που απορρέουν από την ύφεση και το ευάλωτο status 

τους. Το σχολείο λειτουργεί ως µεσολαβητής ανάδειξης αυτών των χαρακτηριστικών 

για τα οποία όµως πρέπει να καταβάλουν ανάλογη προσπάθεια. Θεωρούν ότι 

µπορούν να ενσαρκώσουν το δικό τους «αµερικανικό όνειρο» αρκεί να εργαστούν µε 

την ίδια προσήλωση και το ζήλο των γονιών τους µε έναν πολύ πιο υψηλό στόχο. 

Επί τη βάσει των παραπάνω, σε γενικές γραµµές, η δεύτερη γενιά αξιολογεί πολύ 

υψηλά το ζήτηµα της εργασιακής αποκατάστασης και σταθερότητας: η ανεξαρτησία, 

η οικονοµική αυτονοµία, η επαγγελµατική ανέλιξη, το κοινωνικό κύρος, η «προκοπή» 

µε την οποία τους έχει γαλουχήσει η πρώτη γενιά, καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις 

στις αναπαραστάσεις τους. Παρά τη γενικευµένη επισφάλεια και το χαµηλό 

κοινωνικοοικονοµικό τους υπόβαθρο, στηρίζονται στην ατοµικότητά τους 

αρνούµενοι να παθητικοποιηθούν και ως ενεργά υποκείµενα επιχειρούν να 

διαµορφώσουν τους όρους της κοινωνικής τους αναπαραγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

 

1.Εισαγωγή. 

Σκοπός του τελευταίου κεφαλαίου είναι η διερεύνηση της εθνοτικής διάστασης της 

ταυτότητας των Αλβανών δεύτερης γενιάς που φοιτούν στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση στην Ελλάδα. Βάσει των µέχρι τώρα διαπιστώσεών µας, η διατήρηση της 

µητρικής γλώσσας και της µουσουλµανικής θρησκείας δεν αποτελούν προτεραιότητα 

για τους Αλβανούς µετανάστες και τα παιδιά τους. Επιπρόσθετα, οι έφηβοι του 

δείγµατός µας απορρίπτουν τα έµφυλα στερεότυπα της αλβανικής κοινωνίας, 

υιοθετώντας επί το πλείστον τις αξίες και τον τρόπο ζωής της χώρας υποδοχής. Στην 
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ίδια κατεύθυνση, εστιάζουν τις προσπάθειές τους στην συστηµατικότερη ένταξη τους 

στην ελληνική κοινωνία. καταστρώνουν τα µελλοντικά τους σχέδια και 

προετοιµάζουν προσεκτικά τις µεταβάσεις τους. Οι παραπάνω διαπιστώσεις 

συνηγορούν στην υπόθεση ότι η συγκρότηση και καλλιέργεια µιας ιδιαίτερης, 

αλβανικής εθνικής ταυτότητας δεν αποτελεί προτεραιότητα για τη δεύτερη γενιά 

Αλβανών που ζουν στην Ελλάδα.  

Για το σκοπό της επαλήθευσης της παραπάνω υπόθεσης, στην επόµενη ενότητα θα 

προσεγγίσω τη σχέση ταυτότητας-εθνότητας, αντλώντας κυρίως από τις θεωρητικές 

συµβολές των Jenkins και Barth. Στη συνέχεια, θα εµβαθύνω στην αλβανική εθνική 

ταυτότητα, εκκινώντας από δύο αντίθετες αφετηρίες: από τη µία δηλαδή θα εξετάσω 

την αλβανική εθνική ταυτότητα, όπως διαµορφώθηκε υπό το βάρος του αλβανικού 

εθνικισµού και από την άλλη, όπως συγκροτείται διαρκώς εντός µεταναστευτικού 

πλαισίου, ενσαρκώνοντας τον εθνοτικά «Άλλο». Με  βάσει τα παραπάνω, στην 

τέταρτη ενότητα θα εστιάσω στις πεποιθήσεις και νοηµατοδοτήσεις των ίδιων των 

υποκειµένων, όπως προκύπτουν από την έρευνα πεδίου, αναλύοντας την έννοια της 

εθνικής ταυτότητας, του εθνικού ανήκειν και της πολιτικής συµµετοχής.   

 

1.Ταυτότητα και εθνότητα: μια θεωρητική προσέγγιση. 

Η βιβλιογραφία που αφορά στη σχέση ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας δεν είναι 

µόνο ιδιαιτέρως εκτενής αλλά περιλαµβάνει πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, 

διασταυρώνοντας τα πεδία της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας και της 

κοινωνικής ψυχολογίας (βλέπε Tajfel, 1981; Hogg and Abrams, 1988; Cohen, 1994, 

κ.α.).  Σε αυτό το πλαίσιο, η  έρευνα της σχέσης ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας 

επιχειρεί να εστιάσει στο πώς οι άνθρωποι κατηγοριοποιούν τους εαυτούς τους και 

τους άλλους, πώς ταυτίζονται µε συγκεκριµένες οµάδες, πώς διαφυλάσσουν και 

καλλιεργούν το αίσθηµα του ανήκειν σε µία συγκεκριµένη οµάδα, πώς λειτουργούν 

τα όρια µεταξύ των οµάδων, πώς οι θεσµοί σφυρηλατούν την ταυτότητα των 

υποκειµένων.  

Οι διαδικασίες που σχετίζονται µε τα παραπάνω ερωτήµατα, λαµβάνουν χώρα 

ταυτόχρονα σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο, καθώς µπορεί µεν τα υποκείµενα να 

προβάλουν αξιώσεις σχετικά µε µια συγκεκριµένη ταυτότητα, ωστόσο, για να έχουν 

κάποια ισχύ και νοµιµοποίηση οι αξιώσεις αυτές, πρέπει να κυρωθούν από τους 

υπόλοιπους. Προκειµένου τα υποκείµενα να ορίσουν την  ταυτότητά τους,  αφενός 
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διεκδικούν και διαφυλάσσουν την ατοµικότητα τους, αφετέρου επιδιώκουν και 

επιτελούν την αλληλόδραση τους µε τους υπόλοιπους.  Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο 

Buckingham (2008), υποστηρίζει ότι η διαµόρφωση της ταυτότητας ως διασταύρωση 

του ατοµικού και του συλλογικού, συχνά περιλαµβάνει µια διαδικασία αναπαραγωγής 

στερεοτύπων ή γνωστικής απλοποίησης (cognitive simplification),  που επιτρέπει στα 

άτοµα να προβαίνουν µε ευκολία σε διακρίσεις και ταξινοµήσεις µεταξύ του εαυτού 

τους και των άλλων, όπως επίσης και να αξιολογούν µε θετικό τρόπο την συµµετοχή 

τους σε µια οµάδα και περαιτέρω σε µια συλλογική ταυτότητα (2008:6). 

Η δυναµική αυτή µεταξύ ατοµικότητας και συλλογικότητας είναι πυρηνικό στοιχείο 

της εθνικής ταυτότητας.  Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας θα µπορούσε εύλογα 

να ληφθεί ως ένα εγχείρηµα να ελαττωθεί η επίγνωση της ατοµικότητας προς χάριν 

µιας επίγνωσης των οµοιοτήτων µε τους οµοεθνείς και των διαφορών µε τους Άλλους 

(Cohen, 1994:156). Η συζήτηση για την «επινόηση» και τους «συµβολισµούς» της 

εθνικής ταυτότητας είναι πραγµατικά εκτενής καθώς κυµαίνεται από «την επινόηση 

της παράδοσης» των Hobsbawm and Ranger (1983) έως την «πολιτική  θρησκεία» 

του Apter (1963). Η ρητορική του εθνικισµού ωστόσο, θεµελιώνεται στη βάση µιας 

οµολογίας µεταξύ του ατόµου και έθνους, όπου το άτοµο µεγεθύνεται στα όρια του 

έθνους και το έθνος συµπυκνώνεται στα όρια του ατόµου. Στα πλαίσια αυτής της 

κατεύθυνσης το έθνος και η εθνικότητα βιώνονται ως «πατρική περιουσία».  Από τη 

µία, το έθνος είναι κτήµα του ατόµου, από την άλλη το έθνος λειτουργεί ως 

«συλλογικό άτοµο».  Κατά τον Cohen,  η σχέση έθνους- ατόµου,  διατηρείται ενεργή 

µε το έθνος να προβάλλει ως το πεδίο εκπλήρωσης των σχεδίων του ατόµου 

(1994:157). Θα µπορούσαµε εύλογα να αναρωτηθούµε αν µπορεί µία τέτοια θεώρηση 

να εξηγήσει το γεγονός ότι οι νεαροί συνοµιλητές µας δεν αισθάνονται το έθνος ικανό 

ή «πρόσφορο» να διαµεσολαβήσει  τα σχέδια ζωής τους. Αντίθετα, οι περισσότεροι 

φαντασιώνονται τις µελλοντικές διαδροµές τους  εκτός Ελλάδας. Το «εξωτερικό» 

έστω και αφηρηµένα, προβάλλει ως deus ex machina στις συνθήκες αυξηµένης 

επισφάλειας της Ελλάδας. Στο ίδιο µοτίβο, κανείς πληροφορητής δε θεωρεί  το 

αλβανικό έθνος ικανό να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες τους, όπερ σηµαίνει ότι για τα 

παιδιά των µεταναστών, η εθνικότητα, ελληνική ή αλβανική βιώνεται επιδερµικά, 

περιπτωσιακά και σίγουρα συγκεχυµένα.  

Στη θεωρητική συζήτηση θα πρέπει ασφαλώς να εντάξουµε το κυρίαρχο παράδειγµα 

της κονστρουκτιβιστικής ερµηνείας των συλλογικών ταυτοτήτων ως κοινωνικών 

κατασκευών. Από τη συγκεκριµένη κεντρική παραδοχή που αντιτίθεται στον 



256 

 

«πρωτογονισµό» (primordialism), προκύπτει η θεώρηση για το περιεχόµενο της 

εθνικής ταυτότητας ως ρευστής και µεταβαλλόµενης, υποκείµενης σε αλλαγή, 

επαναδιαπραγµάτευση και ανανοηµατοδότηση. Όπως υπογραµµίζει ο Γούµενος 

(2011), η εθνοτική ταυτότητα έχει χαρακτήρα «καταστασιακό» (situational) καθώς  ο 

«εθνικός δεσµός οφείλει να εξετάζεται σε συνάρτηση µε τα κοινωνικά συγκείµενα 

και το δεδοµένο ιστορικοπολιτικό πλαίσιο». 

 Επί τη βάσει µιας κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης, η εθνοτική ταυτότητα αποκτά 

χαρακτήρα δυναµικό αλλά κυρίως σχεσιακό: Και αυτό γιατί οι ιδιαιτερότητες των 

εθνοτικών ταυτοτήτων έγκεινται στη «συνάρθρωση των συγκεκριµένων κάθε φορά 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων» και για το λόγο αυτό δεν είναι αυτοφυείς και 

αυθύπαρκτες, αλλά µεταβλητές και κατασκευασµένες στο πλαίσιο της κοινωνικής 

διάδρασης» (Γούµενος, 2011:35). Ο σχεσιακός δηλαδή χαρακτήρας εντοπίζεται στη 

διαδραστική βάση της πολιτισµικής διαφοράς. Με αυτή τη λογική, το άτοµο βιώνει 

την εθνοτική ταυτότητα ως µία εκ των πολλαπλών ταυτοτήτων που διαχειρίζεται, µε 

αποτέλεσµα ακόµα και ανάµεσα στα υποκείµενα που µοιράζονται την ίδια εθνοτική 

ταυτότητα, το βίωµα να παρουσιάζεται διαφορετικά. Αυτό απλά σηµαίνει ότι το 

περιεχόµενο και η σηµασία της εθνικής ταυτότητας εκλαµβάνεται διαφορετικά από 

άτοµα εντός της ίδιας οµάδας, διαπίστωση που επαληθεύτηκε σε µεγάλο βαθµό στις 

συνεντεύξεις µας, κατά τη διάρκεια των οποίων, όπως θα αναλύσω παρακάτω, οι 

πληροφορητές επέδειξαν διαφοροποιήσεις στην πρόσδεσή τους στην αλβανική και 

στην ελληνική ταυτότητα.  

Στον ίδιο θεωρητικό ορίζοντα, ο Jenkins (2004), υποστηρίζει ότι η κοινωνική 

ταυτότητα δεν µπορεί να ιδωθεί ως µια σταθερή και αµετάβλητη κατηγορία αλλά ως 

µια κατεξοχήν κοινωνική διαδικασία, όπου το υποκείµενο είναι άρρηκτα συνδεδεµένο 

µε τη συλλογικότητα: η αυτονοµία του υποκειµένου καθίσταται κοινωνικό φαινόµενο 

και ο κοινωνικός κόσµος απαρτίζεται από τις πράξεις των υποκειµένων. Καθώς η 

ταυτότητα είναι ρευστή και µεταβλητή, διαµορφώνεται στη διάρκεια της συνεχούς 

αλληλόδρασης και διαπραγµάτευσής µας µε τους άλλους, ώστε πιθανόν να ήταν πιο 

ακριβές να κάνουµε λόγο για ταυτοποίηση παρά για ταυτότητα.  

 Για τον Jenkins, τα κριτήρια της οµοιότητας και της διαφοράς είναι εκείνα που 

διαµορφώνουν συλλογικές ταυτότητες, όπως η εθνοτική (2004:27). Ο καθορισµός  

της ταυτότητας εντοπίζεται στην παραγωγή και αναπαραγωγή των αλληλένδετων και 

αδιαχώριστων ζητηµάτων ανθρώπινης οµοιότητας και διαφοράς, κατά τη διάρκεια 

της αλληλόδρασης τους (2004: 152). Ο Jenkins από τη µία, εστιάζει στην έννοια της 
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συλλογικής ταυτότητας µε κριτήριο τις οµοιότητες που καθορίζουν το συµβολισµό 

του ανήκειν, ενώ από την άλλη µε αφετηρία το έργο του Barth, υπογραµµίζει το  

συλλογικό καθορισµό των διαφορών ως καταλυτική διαδικασία στη διαµόρφωση της 

εθνοτικής ταυτότητας.  

Η βασική υπόθεση του Barth (1969), το έργο του οποίου στάθηκε αφετηρία ανάλυσης 

για πολλούς κοινωνικούς ανθρωπολόγους που ασχολήθηκαν µε τα όρια των 

εθνοτικών συλλογικοτήτων, εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι κατά την 

αλληλόδραση τους δηµιουργούν οµάδες: το κύριο ζητούµενο όµως είναι το πώς οι 

άνθρωποι και συγκεκριµένα τα νέα µέλη, εντάσσονται σ’αυτές τις εθνοτικές οµάδες. 

Στην περίπτωση που µελετάµε δηλαδή, σηµασία αποκτά το να εντοπίσουµε, αν και 

πώς, η δεύτερη γενιά Αλβανών µεταναστών εντάσσεται σε µία πραγµατική ή 

φαντασιακή αλβανική εθνοτική συλλογικότητα και πώς διαχειρίζεται την συµµετοχή 

της στη συγκεκριµένη συλλογική ταυτότητα. ∆ίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα «όρια» 

ταυτοποίησης και διάκρισης, ο Νορβηγός ανθρωπολόγος, υποστήριξε ότι οι εθνοτικές 

οµάδες επιµένουν παρά την οποιαδήποτε ώσµωση και άµβλυνση των διαφορών, 

καθώς οι εθνοτικές συλλογικότητες είναι ανεξάρτητες από τα άτοµα που τις 

απαρτίζουν (Jenkins, 2008). Υπό το φως της ως άνω λογικής, η αλβανική εθνοτική 

οµάδα υφίσταται ως διακριτή κατηγορία ταυτοτικής αναφοράς, µε αποτέλεσµα η 

αλληλόδραση των νεαρών µεταναστών να παράγει τόσο εσωτερικές οµοιότητες, όσο 

και εξωτερικές διαφορές τις οποίες τα ίδια τα υποκείµενα διαχειρίζονται ανάλογα, 

προκειµένου να διαµεσολαβήσουν τη θέση τους στην ελληνική κοινωνία.  

 Το κέντρο βάρους της ανάλυσης του Barth, εντοπίζεται όχι στο ιστορικό παρελθόν 

και το πολιτισµικό περιεχόµενο µιας εθνοτικής συλλογικότητας, αλλά  στη σχέση της 

οµάδας µε την έξω-οµάδα. Και πραγµατικά, για τον Barth, είναι το περίπλοκο σύµπαν 

των σχέσεων µεταξύ των οµάδων και των µελών τους που τίθεται στο προσκήνιο και 

όχι οι συγκεκριµένες οµάδες αυτές καθεαυτές. Οι διαφορές µε όσους βρίσκονται 

εκτός οµάδας, την ίδια στιγµή, στοιχειοθετούν την οµοιότητα µε όσους είναι εντός 

της συλλογικότητας. Η αλληλοδραστική συγκρότηση των διαφορών που 

διαµεσολαβεί την εσωτερική οµοιότητα επιτρέπει στο υποκείµενο την κίνηση εντός 

και εκτός οµάδας. Ως εκ τούτου, η εθνοτική ταυτότητα συνίσταται στο αποτέλεσµα 

της διάδρασης των υποκειµένων που λαµβάνουν αποφάσεις και βάσει αυτών 

καταστρώνουν τη ζωή τους. Η εθνικότητα, όπως προβάλλεται στο, Ethnic Groups 

and Boundaries (1969), είναι πάνω απ’ όλα ζήτηµα πολιτικής διαπραγµάτευσης, 

ατοµικής λήψης αποφάσεων και καθορισµού στόχων.  
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Όπως θα ήταν αναµενόµενο, επί της συγκεκριµένης θεωρητικής αντίληψης έχει 

θεµελιωθεί και η ανάλογη κριτική του έργου του Barth ως υπερβολικά υλιστικού, 

ατοµοκεντρικού και αδύναµου να συλλάβει την πραγµατική επίδραση των δοµικών 

εµποδίων (Evens, 1977; Kapferer, 1976; Paine, 1974). Για τον Cohen (1994), η 

αδυναµία του Barth έγκειται στην υπόθεση ότι η εθνικότητα διαχέεται γενικά στα 

µέλη µιας οµάδας, αγνοώντας το ρόλο των ιδιαίτερων νοηµατοδοτήσεων του εαυτού 

και των συµβολικών εκφράσεων της εθνικής ταυτότητας. Η ερώτηση «ποιος είµαι» 

ξεπερνάει σε µεγάλο βαθµό τα όρια µιας αρνητικής αντανάκλασης του «ποιος δεν 

είµαι». Ενέχει την έννοια της αυτοβιογραφίας και της αυτογνωσίας, «ποιος δηλαδή 

πιστεύω ότι είµαι». Το να είναι κάποιος Αλβανός λόγου χάρη, και µάλιστα στην 

Ελλάδα, δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι το υποκείµενο καθυποτάσσεται  σε µία 

απρόσωπη «αλβανικότητα». Κάτω από τις κοινές συµβολικές φόρµες που 

ενδεχοµένως οριοθετούν µία κοινότητα, εντοπίζεται µία αναµενόµενη εσωτερική 

ετερογένεια. Εκτός αυτού σχετικές έρευνες δείχνουν ότι εντός του σχολικού 

περιβάλλοντος ήδη πολύ µικρότεροι µαθητές από το δείγµα µας, συγκροτούν την 

ταυτότητά τους µε βάση την φυλή, το έθνος, τη γλώσσα, κριτήρια που χρησιµοποιούν 

διαδραστικά προκειµένου να συµπεριλάβουν ή να αποκλείσουν άλλους µαθητές από 

την εσω-οµάδα τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Van Ausdale and Feagin (2002), 

υποστηρίζουν ότι τα παιδιά ως κοινωνικοί δρώντες, αναπαράγουν ή αµφισβητούν τα 

κοινωνικά συστήµατα της ανισότητας εφευρίσκοντας νέους τρόπους 

διαπραγµάτευσης των εθνικοποιηµένων ταυτοτήτων τους (Wetherel et al, 2010:308).   

Επιστρέφοντας στο συλλογισµό του Cohen (1994), υποστηρίζει, ότι η 

συνειδητοποίηση της εθνικότητας συµβαδίζει µε τις συµβολικές φόρµες της εθνικής 

ταυτότητας, στοιχειοθετώντας έτσι µία πολιτική διάσταση της συνολικής 

πολιτισµικής ταυτότητας του υποκειµένου: Το, «είµαι Αλβανός» έχει µεγάλη διαφορά 

από το είµαι «ένας συγκεκριµένος Αλβανός». Η πρώτη δήλωση έχει συγκεκριµένες 

και αναµενόµενες προεκτάσεις που σε περιβάλλον µετανάστευσης συνδέονται και µε 

στερεοτυπικές αντιλήψεις. Η δεύτερη δήλωση είναι απρόβλεπτη. Ο µονολιθικός και 

αόριστος χαρακτήρας της εθνικότητας σε συλλογικό επίπεδο δεν προεξοφλεί τη 

συνεχή συγκρότηση και ανασυγκρότηση της εθνικής ταυτότητας σε ατοµικό επίπεδο. 

Ωστόσο, δεν µπορεί κανείς να παραβλέψει ότι ο Barth, σε αντίθεση µε την κυρίαρχη 

προσέγγιση της κουλτούρας ως µίας υπερβατικής έννοιας που διαµορφώνει την 

ανθρώπινη συµπεριφορά, διατύπωσε ευθαρσώς µία µετανεωτερική θεώρηση της 

κουλτούρας (Barth, 1994) ως ρευστής, µεταβλητής και συνδιαµορφούµενης στα 
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πλαίσια των ανθρώπινων συναλλαγών,  διανοίγοντας ερευνητικούς δρόµους για µία 

«ανθρωπολογικοποίηση» της εθνικότητας.   

Επανερχόµενοι  στη βασική θέση της µεταβλητότητας της ταυτότητας, µπορούµε να 

αναλογιστούµε την ποικιλοµορφία που διατρέχει το περιεχόµενό της. Στη 

µεταβλητότητα αυτή συµµετέχουν οι ονοµαστικές και πραγµατικές πτυχές του 

καθορισµού της ταυτότητας. Με άλλα λόγια το τί σηµαίνει να είναι κάποιος Αλβανός 

ώστε να διατηρήσει αυτή την ταυτότητα και η πρόσληψη της ταυτότητας αυτής από 

τους Άλλους,  αλλάζει περιεχόµενο µε χρονικά και γεωγραφικά κριτήρια. Το να είναι 

κάποιος Αλβανός τη δεκαετία του ενενήντα εµπεριέχει την ενίσχυση και 

αποδυνάµωση διαφορετικών χαρακτηριστικών από ότι θα συνέβαινε σε κάποιον που 

δηλώνει Αλβανός σήµερα. Παροµοίως η αλληλόδραση ενός Αλβανού και ενός 

Έλληνα διαφοροποιείται αν αυτή λαµβάνει χώρα στην Αλβανία, στην Ελλάδα ή 

αλλού. Αντίστοιχα η αλληλόδραση ενός µετανάστη δεύτερης γενιάς από την Αλβανία  

διαφοροποιείται εξίσου όταν διαφοροποιείται ο τόπος της αλληλόδρασης, γεγονός 

που όπως θα δούµε παρακάτω, προκύπτει από τα λεγόµενα των πληροφορητών µας 

σε σχέση µε τις επισκέψεις τους στη γενέτειρα των γονιών τους.  

 Ως προς τη µεταβλητότητα αυτή, ο Hall (1992), επινόησε τον όρο «νέες ταυτότητες», 

προκειµένου να υποστηρίξει ότι όλοι µας διαθέτουµε πολλές και διαφορετικές 

ταυτότητες, οι οποίες εντοπίζονται σε διαφορετικά χωροχρονικά πλαίσια της ζωής 

µας. Συγκεκριµένοι τόποι και χρόνοι συνδέονται µε διαφορετικές ταυτότητες: η 

ταυτότητα των µεταναστών πρώτης γενιάς προ του µεταναστευτικού επεισοδίου είναι 

άλλη από την ταυτότητα τους µετά από χρόνια εγκατάστασης στην Ελλάδα. 

Παροµοίως τα παιδιά τους διαθέτουν διαφορετικές εκδοχές ταυτότητας, όταν 

βρίσκονται στην Ελλάδα και όταν επισκέπτονται την Αλβανία. Ωστόσο οι 

πολιτισµικές και εθνικές ταυτότητες δεν βρίσκονται αυτόνοµες σε µία «δεξαµενή» 

ταυτοτήτων από την οποία αντλεί το άτοµο κάθε φορά, ούτε βασίζονται στην 

ανασύσταση του παρελθόντος του υποκειµένου. Έχουν το αποτύπωµα του 

παρελθόντος του ατόµου αλλά µεταβάλλονται ανάλογα µε το πλαίσιο.  Η µεταδοµική 

προσέγγιση του Hall,  που εστίασε στην πολλαπλότητα, την πολυπλοκότητα, την 

αντίθεση και την χωροχρονικότητα των ταυτοτήτων, κινητοποίησε µία χρήσιµη,  

ψυχοκοινωνική θεώρηση των εθνικοποιηµένων ταυτοτήτων (Wetherel et al, 2010).  

 Όπως είδαµε, στην ανάλυση του Barth κεντρικό ρόλο λαµβάνουν οι σχέσεις των 

ορίων µεταξύ των ατόµων που µοιράζονται την ίδια εθνοτική ταυτότητα, 

υπογραµµίζοντας τη σπουδαιότητα  των  κοινών αξιών και  προτύπων συµπεριφοράς, 
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ηθικότητας και αρετής. Σε αυτό το σηµείο της ανάλυσης του, υποδηλώνεται η 

απαίτηση του υποκειµένου της οµάδας να αξιολογείται και αντίστοιχα να κρίνει βάσει 

των προτύπων που συνδέονται µε τη συγκεκριµένη ταυτότητα. Ανήκοντας σε µία 

συλλογικότητα, τονίζει ο Jenkins, ακολουθώντας το συλλογισµό του Barth, ένα άτοµο 

αποδέχεται το δικαίωµα των άλλων µελών να το κρίνουν  και να γίνει αποδεκτός 

τόσο από τα υπόλοιπα µέλη όσο και από τους άλλους µε συγκεκριµένους τρόπους.  

∆εν αρκεί να διεκδικεί κάποιος µία εθνοτική ταυτότητα, αλλά να µπορεί να την 

εκπληρώνει επαρκώς, να την πραγµατοποιεί, υποστηρίζει ο Jenkins. Συνεπώς, οι 

µετανάστες δεύτερης γενιάς από την Αλβανία, αντιστοίχως, εσωτερικεύουν κριτήρια 

αποδοχής στην οµάδα, όπως αυτό της σκληρής εργασιακής ηθικής όπως είδαµε σε 

προηγούµενα κεφάλαια και απορρίπτουν άλλα, όπως τα έµφυλα στερεότυπα που 

ισχύουν στην Αλβανία, προσπαθώντας έτσι να συµµετέχουν στη ταυτότητα που για 

αυτούς ενέχει τη θέση του  κυρίαρχου πλέον Άλλου.    

 Η έννοια της ικανοποιητικής εκπλήρωσης µιας ταυτότητας ποικίλλει εξίσου µε 

κριτήρια χρονικά και τοπικά. Οι ονοµαστικές «εθνοτικές ταξινοµήσεις»  και το 

πραγµατικό βίωµα αλληλοσυµπληρώνονται. Ο Barth σηµειώνει συγκεκριµένα 

επ΄αυτού: υπό ποικίλες περιστάσεις  ορισµένοι συνδυασµοί κατηγοριοποίησης  και 

αξιακού προσανατολισµού αποκτούν ένα χαρακτήρα αυτοεκπλήρωσης. Άλλοι θα 

τείνουν να διαψευστούν εµπειρικά, ενώ άλλοι αδυνατούν να ολοκληρωθούν κατά την 

αλληλόδραση (1969:30). Με άλλα λόγια τα υποκείµενα θα δροµολογήσουν τη δράση 

τους προκειµένου να εκπληρώσουν συγκεκριµένες πτυχές της εθνοτικής ταυτότητας. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να λάβουµε υπ’όψιν µας τον ισχυρισµό του, ότι η 

ταυτότητα αναθεωρείται από τα υποκείµενα όταν θεωρείται ότι δεν επιδοκιµάζεται. 

Αυτό το σηµείο συλλογισµού του είναι πολύ χρήσιµο για την ανάλυσή µας, καθώς 

παρατηρήσαµε έως τώρα την αποστασιοποίηση των υποκειµένων από 

συγκεκριµένους ισχυρούς ταυτοτικούς δείκτες, όπως η γλώσσα, η θρησκεία, οι 

έµφυλοι ρόλοι αλλά και ο τρόπος ζωής και επιλογές της πρώτης γενιάς Αλβανών ως 

ανασταλτικοί παράγοντες ένταξης. Η µεταβολή της ταυτότητας λοιπόν,  πολλές φορές 

υπηρετεί τη διατήρηση της αλληλόδρασης µε την έξω οµάδα, διαµεσολαβώντας τη 

συµµετοχή σε µια νέα ταυτότητα. Η παραπάνω διαπίστωση  είναι έκδηλη στο δείγµα 

µας: η δεύτερη γενιά µεταναστών από τη Αλβανία µεταβάλλει την ταυτότητά της 

σταθερά, προκειµένου να συµµετέχει σε µια άλλη ταυτότητα που συνδέεται µε 

διαφορετικές προοπτικές ζωής. Η εθνικότητα καθίσταται ένας δρόµος µε δύο 

κατευθύνσεις που περιλαµβάνει «αυτούς» αλλά και «εµάς», υπερθεµατίζοντας τον 
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ρόλο των σηµαινόντων άλλων στην εκτίµηση της ταυτότητας καθώς ο εσωτερικός 

και εξωτερικός καθορισµός είναι αλληλένδετοι (Jenkins, 2007). 

Σε αυτή τη σύντοµη θεωρητική συζήτηση, είναι χρήσιµο να αναφερθούµε στην 

κοινωνικογνωστική προσέγγιση της εθνοτικής ταυτότητας των εφήβων µεταναστών. 

Η χρησιµότητα της συγκεκριµένης προσέγγισης έγκειται στην έννοια της κοινωνικής 

σύγκρισης µεταξύ έσω και έξω οµάδας και στην υιοθέτηση στρατηγικών διαχείρισης 

πιθανής υποβάθµισης της εθνοτικής ταυτότητας. Το βίωµα µιας αρνητικής 

κοινωνικής ταυτότητας, όπως θα µπορούσε να είναι η ταυτότητα του Αλβανού 

µετανάστη, υπαγορεύει στα δυνάµει θιγόµενα υποκείµενα συγκεκριµένους τρόπους 

αποφυγής της υποβάθµισής τους.  

Η ταξινοµία των Blanz, Mummendey, Mielke και Klink  (1998) περιγράφει τέσσερεις 

κατηγορίες διαφύλαξης της κοινωνικής ταυτότητας ανάλογα µε τον ατοµικό ή 

συλλογικό χαρακτήρα και το γνωστικό ή συµπεριφοριστικό τους υπόβαθρο: α) Η 

ατοµική κινητικότητα ή αφοµοίωση, είναι ατοµική στρατηγική κατά την οποία τα 

µέλη επιδιώκουν να ταυτιστούν µε την έξω-οµάδα. Όπως προκύπτει από τις 

συνεντεύξεις σηµαντικός αριθµός µεταναστών δεύτερης γενιάς δρουν κατεξοχήν 

ατοµικά, προσεγγίζοντας συστηµατικά την έξω-οµάδα χωρίς να επιδιώκουν 

αντίστοιχα καλλιέργεια των δεσµών µε την οµάδα προέλευσης. β) Η εξατοµίκευση 

αποτελεί προσπάθεια διαχωρισµού από τα µέλη της έσω-οµάδας και αποτελεί 

συγκεκριµένου τύπου στρατηγική. Αρκετοί πληροφορητές από το δείγµα δηλώνουν 

αποστασιοποιηµένοι από τη χώρα προέλευσης και τους συµπατριώτες τους, 

διατυπώνοντας ρητά τη διαφορετικότητά τους από το στερεότυπο του Αλβανού 

µετανάστη. γ) Η ευθεία σύγκρουση µε την έξω-οµάδα και περαιτέρω η αναζήτηση 

θετικής διάκρισης για την έσω-οµάδα που πυροδοτεί ο κοινωνικός ανταγωνισµός. Οι 

πληροφορητές µας δεν επέδειξαν κάποια κοινή και οργανωµένη στρατηγική 

διαφοροποίησης και σύγκρισης ως συλλογικότητα, ούτε αναφέρθηκαν σε αντίστοιχη 

δραστηριότητα ευθείας σύγκρουσης. δ) Η  κοινωνική δηµιουργικότητα αποτελεί 

συλλογική στρατηγική και περιλαµβάνει την επαναξιολόγηση της σύγκρισης µε 

θετικό πρόσηµο για τους πληροφορητές µας, ώστε το κέντρο βάρους να 

µετατοπίζεται σε τοµείς που τα υποκείµενα υπερτερούν. Μια τέτοια διάσταση θα 

µπορούσε να είναι η έµφαση στο ζήτηµα της εργατικότητας και της προκοπής. Οι 

πληροφορητές µας συχνά στις αφηγήσεις τους  διατυπώνουν την πεποίθησή τους ότι 

επιδεικνύουν πολύ µεγαλύτερο ζήλο για δουλειά και προκοπή από τους γηγενείς 

συµµαθητές τους.  



262 

 

Η επιλογή της στρατηγικής είναι συνάρτηση της διαπερατότητας των ορίων µεταξύ 

των οµάδων, της σταθερότητας της θέσης της έσω-οµάδας και της νοµιµότητας που 

αποδίδεται από το κοινωνικό σύστηµα (Tajfel & Τurner, 1979,1986). Με αυτή τη 

λογική, η διαπερατότητα διαµεσολαβεί τις ατοµικές στρατηγικές, η σταθερότητα της 

εσω-οµάδας την κοινωνική δηµιουργικότητα και η αµφισβήτηση της νοµιµότητας 

ίσως εντείνει τον κοινωνικό ανταγωνισµό. Από τις παραπάνω στρατηγικές, πρόδηλη 

είναι η επιλογή ατοµικών κατευθύνσεων και η εξατοµίκευση-διαχωρισµός των 

νεαρών υποκειµένων από την έσω-οµάδα.   

 Συνοψίζοντας την παραπάνω θεωρητική συζήτηση, η προσέγγιση των Jenkins και 

Barth αποτελεί ένα χρήσιµο πλαίσιο ανάλυσης καθώς οι ταξινοµήσεις µε κριτήριο 

την οµοιότητα και τη διαφορά, όπως και η διαπερατότητα των ορίων, απαντώνται 

συστηµατικά στις αφηγήσεις των πληροφορητών µας. Εξίσου χρήσιµη είναι η 

κοινωνιογνωστική προσέγγιση της απειλούµενης ταυτότητας, καθώς ερµηνεύει τις 

ατοµικές πορείες και στρατηγικές των υποκειµένων που διαχειρίζονται τις ταυτότητές 

τους. Στην επόµενη ενότητα θα προσεγγίσουµε τα σηµαντικότερα σηµεία της 

αλβανικής εθνικής ταυτότητα όπως διαµορφώθηκε ιστορικά και κοινωνικά, 

προκειµένου να κατανοήσουµε σε βάθος την πορεία διαµόρφωσης της 

µεταναστευτικής αλβανικής ταυτότητας τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης 

γενιάς. 

 

   

 3.Αλβανική εθνική ταυτότητα: η σημασία της «αλβανικότητας».  

 

Όπως έχουµε εκτενώς αναφέρει στο δεύτερο κεφάλαιο, τόσο η χρονική στιγµή όσο 

και το περιεχόµενο του αλβανικού εθνικισµού διαφέρει από τα εθνικά κινήµατα των 

υπόλοιπων βαλκανικών και ευρωπαϊκών λαών: η εθνική αφύπνιση των Αλβανών 

εκδηλώθηκε µε καθυστέρηση αρκετών δεκαετιών σε σχέση µε τα γειτονικά κράτη 

(Lubonja, 2002) ενώ σηµείο καµπής στην εθνική ιστορία της Αλβανίας, αποτέλεσε η 

λεγόµενη Rilindja (αλβανική Αναγέννηση), που λειτούργησε ως τοµή µε το 

οθωµανικό παρελθόν, καλλιεργώντας ταυτόχρονα την εθνική τους αυτοπεποίθηση 

προκειµένου να διεκδικήσουν και να διαµορφώσουν ξεχωριστή εθνικοπολιτική 

υπόσταση.  Σε αυτό το πλαίσιο, η διαδικασία του εθνικού αυτοκαθορισµού των 

Αλβανών, θεµελιώθηκε στους κλασικούς εθνικούς µύθους της τιµής, της 
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υπερηφάνειας και της µοναδικότητας, συνθέτοντας αντίστοιχα την ιδέα της 

«αλβανικότητας».  

Ο αλβανικός εθνικισµός διαρθρώθηκε επί τη βάσει συγκεκριµένων  εθνικών µύθων, 

όπως η κοινή ιστορική και γεωγραφική προέλευση, η εθνική οµοιογένεια, οι  συνεχείς 

εθνικοί αγώνες  και η αποστασιοποίηση  από τη θρησκεία. Προσεγγίζοντας την 

αλβανική παράδοση, ο Lubonja (2004), εντοπίζει την παράλληλη λειτουργία 

διαφορετικών και ετερόκλητων πολιτισµικών στοιχείων που συνθέτουν τη σύγχρονη 

αλβανική ταυτότητα, όπως οι τελετουργίες και τα έθιµα που πλαισιώνουν την 

πατριαρχική αλβανική κοινωνία και καθορίζονται από τον Κανόνα, οι βυζαντινές και 

οθωµανικές επιρροές, η αλβανική Αναγέννηση, το κοµµουνιστικό παρελθόν και 

µετέπειτα οι δρόµοι της µετανάστευσης Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Kadare (2005), 

διαπιστώνεται µια γενικότερη αµφισηµία, µία εύθραυστη ισορροπία που 

αντικατοπτρίζεται στις περισσότερες εκφάνσεις του αλβανικού εθνικισµού. Η ίδια η 

αναγωγή του Σκεντέρµπεη σε εθνικό ήρωα των Αλβανών, υπογραµµίζει την 

προσπάθεια µετατόπισης από τη θρησκεία στην εθνικότητα και περαιτέρω από τον 

οθωµανικό κόσµο στη χριστιανική ∆ύση (Morgan, 2002). Από την άλλη, όπως 

υποστηρίζει ο Misha (2008), αυτή η θρησκευτική χαλαρότητα, που αναλύσαµε 

εκτενώς στο δεύτερο κεφάλαιο, πιθανόν να ενοχοποιείται ως το βασικό εµπόδιο 

συγκρότησης µιας ισχυρής και αδιαπραγµάτευτης εθνικής αλβανικής ταυτότητας. 

Ενώ η θρησκεία αποτελεί βασικό σηµείο αναφοράς στη διαδικασία εθνικής 

ταυτοποίησης για τους περισσότερους λαούς, για τους Αλβανούς, τη θέση αυτή 

καταλαµβάνει η οικογένεια. Γενικότερα, τα συγγενικά δίκτυα αποτελούν τον 

«ζωντανό µικρόκοσµο των Αλβανών» όπως εύστοχα αναφέρει ο Lopasic (1992), 

λειτουργώντας ανταγωνιστικά σε οποιαδήποτε έξωθεν απόπειρα κοινωνικής και 

πολιτικής οργάνωσης. 

 Το κοµµουνιστικό καθεστώς της Αλβανίας βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στην 

καλλιέργεια µιας εθνικοκοµουνιστικής ιδεολογίας που συµπεριέλαβε στη ρητορική 

του κυρίαρχους εθνικούς µύθους του παρελθόντος. Η µακρά κοµµουνιστική περίοδος 

επηρέασε αναµφισβήτητα την εθνική ταυτότητα και το αίσθηµα του ανήκειν των 

Αλβανών, καλλιεργώντας νέους εθνικούς µύθους και ήρωες. Ο αρχικός 

προσανατολισµός και αφοσίωση προς τη Σοβιετική Ένωση είχε ως αποτέλεσµα την 

αποδυνάµωση της εθνικής ταυτότητας των Αλβανών (Kadare, 2005). Ωστόσο, η 

πολιτική του αποµονωτισµού που ακολουθήθηκε µετά τη ρήξη µε την ΕΣΣ∆ εξέβαλε 

στην καλλιέργεια ενός ιδιόµορφου κρατικού πατριωτισµού µε επιλεκτικές αναφορές 
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στην αλβανική παράδοση. Η µετέπειτα αποδυνάµωση της κοµουνιστικής ρητορικής 

από τα µέσα της δεκαετίας του ογδόντα, έδωσε το περιθώριο για µια εκ νέου, 

ανανεωµένη στροφή στον εθνικισµό. 

Η µακρά περίοδος του αποµονωτισµού της Αλβανίας και η κατάρρευση του 

κοµµουνισµού τραυµάτισε την εθνική ταυτότητα των Αλβανών, οδηγώντας  σε µια 

κρίση ταυτότητας που έγινε εµφανής στην αυγή της δεκαετίας του ενενήντα. Με την 

απονοµιµοποίηση των σοσιαλιστικών µύθων και συµβόλων, οι Αλβανοί κλήθηκαν να 

αποκηρύξουν το πρόσφατο παρελθόν τους, όντας απροετοίµαστοι να αντιµετωπίσουν 

τις προκλήσεις µιας διαρκώς µεταβαλλόµενης πραγµατικότητας. Η κατάρρευση του 

κοµµουνισµού είχε σαν αποτέλεσµα την συνειδητοποίηση της διαστρεβλωµένης 

άποψης που είχαν καλλιεργήσει µέσω της κοµµουνιστικής προπαγάνδας για την 

ιστορική πραγµατικότητας και τον ρόλο τους.  Η απουσία µιας ισχυρής συλλογικής 

ταυτότητας που θα µπορούσε να αποτελέσει σηµείο αναφοράς σε ένα σηµείο καµπής 

για την πορεία και την ιστορία της Αλβανίας, είχε ως αποτέλεσµα τη στροφή στο 

θεσµό των συγγενικών δικτύων. Η κατακερµατισµένη κοινωνική οργάνωση της 

πρώτης µετακοµµουνιστικής περιόδου, συνίστατο στις ξεχωριστές στρατηγικές 

επιβίωσης της κάθε οικογένειας. Όπως στις περισσότερες πρώην σοσιαλιστικές χώρες 

της Ευρώπης, το κοµµουνιστικό παρελθόν καταγράφηκε ως ένα «ιστορικό ατύχηµα» 

(Misha, 2008) ενώ την ίδια στιγµή ο µύθος της ∆ύσης ως «η γη της Επαγγελίας», 

κυριάρχησε στο συλλογικό φαντασιακό του µετέωρου αλβανικού λαού. Όπως 

επισηµαίνει ο Lubonja (2004), η ∆ύση πρόβαλε ως η αφετηρία για µια νέα εκκίνηση 

στη ζωή των περισσότερων Αλβανών που επεδίωκαν να καταστρώσουν το µέλλον 

τους σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα.     

Σε κάθε περίπτωση, η µετακοµουνιστική περίοδος στην Αλβανία χαρακτηρίζεται ως 

µια εποχή κρίσης και χάους σε όλα τα επίπεδα και κυρίως όσον αφορά στις κυρίαρχες 

αξίες και αντιλήψεις. Με την κατάρρευση του καθεστώτος, το νέο αλβανικό κράτος 

προσπάθησε να πετύχει και να διασφαλίσει µια ισορροπία µεταξύ της ιστορικής  

αλβανικής παράδοσης και της παγκοσµιοποιηµένης πραγµατικότητας που εισέβαλε 

αναπόφευκτα στον τρόπο ζωής των Αλβανών (Lako, 2009). Ως εκ τούτου 

παρατηρήθηκε µια αντίφαση που εντοπίζεται στα περισσότερα µετακοµµουνιστικά 

κράτη: Από τη µία διαπιστώνεται µια τάση για επανασύνδεση µε τις παραδοσιακές 

αξίες και τον τρόπο ζωής των Αλβανών που σε µεγάλο βαθµό είχαν καταστρατηγηθεί 

από το καθεστώς του Χότζα, ενώ από τη άλλη επιχειρήθηκε µε κάθε τρόπο η ταύτιση 

µε τη ∆ύση και το δυτικό τρόπο ζωής. 
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 Τα µεταναστευτικά κύµατα του ενενήντα και µετέπειτα, συνδέονται σε µεγάλο 

βαθµό µε τις διεργασίες αυτές και παραδόξως θεωρήθηκαν την ίδια στιγµή, τόσο η 

αιτία της κρίσης όσο και η πηγή µιας νέας αυτοπεποίθησης για τον αλβανικό λαό. Η 

καλλιέργεια µιας υποτιθέµενης εθνικής ανωτερότητας συµβαδίζει την ίδια στιγµή µε 

την επιθυµία για απόδραση σε µια καλύτερη ζωή µακριά από την Αλβανία. Από την 

άλλη, τα αρνητικά στερεότυπα της ∆ύσης για τους Αλβανούς αλλά και οι αντιλήψεις 

και νοηµατοδοτήσεις των ίδιων των µεταναστών για την ταυτότητά τους και οι 

στρατηγικές ενσωµάτωσής τους στις δυτικές κοινωνίες,  επαναπροσδιόρισαν το 

περιεχόµενο της «αλβανικότητας».  

 

4.Η εθνική ταυτότητα των μεταναστών της πρώτης γενιάς.  

Η µελέτη της διαµόρφωσης της µεταναστευτικής ταυτότητας των Αλβανών στην 

Ελλάδα αποτελεί ένα σχετικά ανεξερεύνητο πεδίο καθώς το κέντρο βάρους της 

έρευνας εστιάζει κυρίως στο ίδιο το γεγονός της µετανάστευσης, µε έµφαση  στις 

διαδικασίες νοµιµοποίησης και ένταξης στην αγορά εργασίας (Vulnetari, 2007; King 

and Mai, 2009). Αν και µία συγκριτική µελέτη της  εθνικής ταυτότητας της πρώτης 

και δεύτερης γενιάς θα ήταν αποκαλυπτική για τους ρυθµούς ένταξης των Αλβανών 

µεταναστών και των οικογενειών τους στην ελληνική κοινωνία, ωστόσο, παραµένει 

απούσα από τα βιβλιογραφικά δεδοµένα. ∆εδοµένου των παραπάνω, σκοπός της 

ενότητας αυτής είναι να εξετάσει πώς η πρώτη γενιά διαχειρίζεται  τα ζητήµατα 

εθνικής ταυτότητας και εν τέλει πώς ιεραρχεί, βιώνει και διαµεσολαβεί την αξία της 

«αλβανικότητας» στη δεύτερη γενιά, σε συνθήκες µεταναστευτικού περιβάλλοντος. 

Σύµφωνα µε τη Vathi (2015:46), η µεταναστευτική ταυτότητα είναι πολύ ισχυρή για 

τους Αλβανούς πρώτης γενιάς που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και σε µεγάλο 

βαθµό βιώνεται µε ταξικά χαρακτηριστικά. Η έννοια της κοινωνικοοικονοµικής 

κινητικότητας είναι αλληλένδετη µε τη διαδικασία και τους στόχους της 

µετανάστευσης. Στις αφηγήσεις των Αλβανών µεταναστών κυριαρχούν οι αναφορές 

στις κοινωνικές τροχιές ζωής τους ως κατεξοχήν συστατικό στοιχείο των βιογραφιών 

τους. Ωστόσο, κατά την Cederberg (2017), ο ταξικός προσδιορισµός των µεταναστών 

καθίσταται περίπλοκος, δεδοµένης της υλικής και συµβολικής διάστασης των 

ταξικών διακρίσεων σε συνδυασµό µε το διακρατικό πλαίσιο στο οποίο εντοπίζονται 

οι µετανάστες.  
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Παρ’ όλ’ αυτά, όπως επισηµαίνει η Yakushko (2013), η µελέτη της κοινωνικής τάξης 

πριν και µετά το µεταναστευτικό επεισόδιο, είναι πολύ σηµαντική για να 

κατανοήσουµε τη σύγχρονη µετανάστευση και τις διαδικασίες εθνικού και 

κοινωνικού αυτοπροσδιορισµού των µεταναστών. Στις αφηγήσεις τόσο της πρώτης 

όσο και της δεύτερης γενιάς, ο ταξικός προσδιορισµός συχνά διαπλέκεται µε τον 

εθνικό προσδιορισµό. Στις περιπτώσεις που η µετανάστευση συµπίπτει µε την 

απώλεια της κοινωνικής τους θέσης στη χώρα προέλευσης, οι µετανάστες σπεύδουν 

να αναφερθούν σε αυτή την επιβληθείσα «πτώση», ερµηνεύοντας την παρούσα  

χαµηλότερη κοινωνική τους θέση ως αποτέλεσµα της εθνικής τους ταυτότητας. Για 

παράδειγµα, η Συλβάνα αναφέρεται στην περίοπτη θέση που κατείχε η οικογένειά της 

στο Φιέρι σε αντιδιαστολή µε την παρούσα µεταναστευτική της ταυτότητα : 

 

«Εµένα η οικογένεια µου είναι ψηλά στην Αλβανία. Ο θείος µου ο ένας ήταν 

δήµαρχος, η ανιψιά µου είναι δικηγορίνα, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι 

σηµαντικοί. Μην κοιτάς που εδώ είµαι ξένη, είµαι Αλβανίδα και καθαρίζω σπίτια 

από εδώ και από εκεί. Εκεί µας έχουν ψηλά. Όχι πως αυτό που κάνω εδώ είναι 

κακό. 

  

Η Συλβάνα ερµηνεύει µε απογοήτευση την αποειδίκευσή της στην Ελλάδα ως 

αποτέλεσµα της εθνικής της ταυτότητας που αντιστοίχως συνεπάγεται και τον 

εντοπισµό της στις ευπαθείς οµάδες της εργατικής τάξης. Για τη Συλβάνα, οι έννοιες 

«µετανάστρια», «Αλβανίδα» και «καθαρίστρια» εναλλάσσονται σχεδόν ως 

συνώνυµες καθώς κοινωνική τάξη και εθνικότητα διαπλέκονται στην αντίληψή της.   

 «Εδώ καθαρίζω σπίτια… γιατί είµαι από την Αλβανία και οι Αλβανίδες της 

ηλικίας µου  αυτό κάνουν…  Κανονικά όµως εγώ, είµαι κτηνίατρος …Αν είχα τη 

ευκαιρία θα έδειχνα πόσο καλή ήµουν…» 

 

Παροµοίως και ο Μάριος, που ανήκει στη δεύτερη γενιά, αναφέρεται στην 

αντιδιαστολή της κοινωνικής θέσης της οικογένειάς του σε Αλβανία και Ελλάδα 

ταυτίζοντας την εθνικότητα µε το επάγγελµα και την κοινωνική θέση.  

 

«Ακόµα και σήµερα αν πάω πίσω στην Αλβανία, στο χωριό των γονιών µου και 

πω ποιος είµαι θα  µου φερθούν µε σεβασµό επειδή η οικογένειά µου, όταν ήταν 
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ο Χότζα είχε όνοµα. Εδώ είµαστε  µετανάστες, είµαστε Αλβανοί, δουλεύουµε 

στις οικοδοµές… εκεί µας αναγνωρίζουν». 

  

Ο Παναγιώτης επίσης, από τη δικιά του σκοπιά δίνει µεγαλύτερη έµφαση στα 

κοινωνικά παρά στα εθνικά  χαρακτηριστικά της οµάδας του. 

  

«Τι να πεις… Κι εκεί ( στην Αλβανία) φτωχοί ήµασταν, στα χωράφια όλη µέρα 

για το τίποτα και τώρα πάλι εδώ στην Ελλάδα δύσκολα τα βγάζουµε πέρα. Εδώ 

όµως κάτι κάναµε καλύτερο και ας συνεχίζουµε να είµαστε φτωχοί».  

 

Στις αφηγήσεις τους, οι µετανάστες της πρώτης γενιάς, επικεντρώνονται στην 

περιγραφή των κοινωνικών τους τροχιών και στις εργώδεις προσπάθειές τους για 

ανοδική κινητικότητα περισσότερο από κάθε άλλο στοιχείο της ταυτότητάς τους. Σε 

αυτό το πλαίσιο συχνά -αν και µε λανθάνοντα τρόπο- ανακύπτει η ιδέα της 

αλβανικότητας, εκπεφρασµένη ως  ο αδιάκοπος αγώνας του αλβανικού λαού για 

πρόοδο και προκοπή. Η Έλλη ερµηνεύει την προσαρµοστικότητα και την πρόοδο της 

ιδίας και των συµπατριωτών της ως εγγενές εθνικό γνώρισµα: 

  

         « Εµείς όπου και αν πήγαµε τα καταφέραµε. Έχει παντού Αλβανούς στην Ελλάδα, 

στην Ιταλία, Αγγλία, Βέλγιο όπου θες, παντού εγώ έχω συγγενείς. Γιατί έχουµε 

µάθει στη σκληρή δουλειά και µας παίρνουν. Εδώ δεν τα κάνουν όλα, έχουν µάθει 

αλλιώς. Εµείς µεγαλώσαµε όµως διαφορετικά. ∆εν µπορούσαµε να διαλέξουµε». 

  

Η παραπάνω λογική απαντά και στη δεύτερη γενιά. Σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνο: 

          «Και στη νεολαία, τη δικιά µας, ένας Έλληνας, ένας έφηβος από εδώ δε θα 

πήγαινε να δουλέψει όπως εγώ. Θα ήταν ευχαριστηµένος µε το χαρτζιλίκι των 

γονιών του. Εγώ όµως πήγα (σσ σερβιτόρος σε µεζεδοπωλείο). Ήθελα να βγάλω 

τα δικά µου χρήµατα και έχω µάθει να δουλεύω όπως οι γονείς µου. Ένα παιδί 

Ελλήνων δε θα ήταν σύµφωνο να δουλεύει από τις οκτώ το βράδυ µέχρι τις πέντε 

το πρωί και να γλύφει πατώµατα όπως εγώ για τριάντα ευρώ ή και είκοσι πέντε 

µερικές φορές. Εγώ όµως δεν έχω κανένα πρόβληµα γιατί  έχω µάθει από µικρός 

να µου αρέσει η δουλειά, όπως οι γονείς µου».  
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 Για τον Κωνσταντίνο, ο ζήλος του για εργασία  ερµηνεύεται ως ταυτοτικό στοιχείο, 

κληροδοτηµένο από την πρώτη γενιά. Στο συλλογικό φαντασιακό της πρώτης αλλά 

και της δεύτερης γενιάς, η σκληρή εργασία αποτελεί ίδιον γνώρισµα των Αλβανών σε 

αντίθεση µε την «οκνηρία» των γηγενών. Υπό αυτή την οπτική, η ηθική της σκληρής 

εργασίας προσεγγίζεται από τους Αλβανούς και τα παιδιά τους ως προέκταση της 

αλβανικότητας, συµβαδίζοντας µε τις γενικότερες στερεοτυπικές αντιλήψεις για την 

εργασιακή ηθική των µεταναστών (Dawson, Veliziotis and Hopkins, 2017). 

Μετά από χρόνια παραµονής στις χώρες υποδοχής, το µεταναστευτικό επεισόδιο 

προσεγγίζεται µε ψυχραιµία και ωριµότητα από τους πρώτους Αλβανούς µετανάστες, 

ιδωµένο στο πλαίσιο των ιστορικοπολιτικών συνθηκών της εποχής, τόσο ως 

προσωπική απόφαση ζωής όσο και ως έκφραση του αυθεντικού τρόπου ζωής των 

Αλβανών. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο για το φύλο, η µεταναστευτική παράδοση 

αποτελεί κυρίαρχο εθνικό γνώρισµα: υπό αυτό το πρίσµα, η αλβανικότητα, η 

κουλτούρα της σκληρής εργασίας και η ταυτότητα του µετανάστη συµπλέκονται σε 

ένα αδιαίρετο όλο. Για την πρώτη γενιά, ο σύγχρονος Αλβανός είναι πρώτα απ’ όλα ο 

εργαζόµενος µετανάστης. Η εθνική ταυτότητα υποχωρεί µπροστά στη 

µεταναστευτική ταυτότητα µε ό,τι αυτό συνεπάγεται: γλωσσική υποχώρηση, αλλαγή 

ονόµατος και θρησκείας, υλικές και συναισθηµατικές επενδύσεις εντός της χώρας 

υποδοχής.  

 Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι για την πρώτη γενιά, η εθνική ταυτότητα δεν 

επισκιάζεται µόνο από τη µεταναστευτική εργασιακή ταυτότητα αλλά και από την 

γονεϊκή ταυτότητα (parental identity). Όπως έχω αναφέρει σε αρκετά σηµεία της 

µελέτης, οι οικογενειακές σχέσεις και τα δίκτυα συγγένειας διαδραµατίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της ζωής των Αλβανών, τόσο στη χώρα τους όσο 

και στους µεταναστευτικούς προορισµούς τους (King and Mai,2008).  Η οικογένεια 

της αλβανικής ∆ιασποράς αποτελεί τον «ζωντανό µικρόκοσµο» της αλβανικής 

κοινωνίας, στον οποίο κάθε στιγµή, υπογραµµίζεται ο γονεϊκός ρόλος και ευθύνη 

(Lopasic, 1992). Όπως αναφέρει και η Vathi, στη συγκριτική της µελέτη σε 

κοινότητες Αλβανών στη Φλωρεντία, τη Θεσσαλονίκη και το Λονδίνο (2015), η 

γονεϊκή ταυτότητα υπερισχύει κάθε άλλου προσδιορισµού για τους µετανάστες από 

την Αλβανία. Όπως επιβεβαιώνεται από τις συνεντεύξεις, η γονεϊκή και η 

µεταναστευτική ταυτότητα αποτελούν ένα άρρηκτο σύνολο που υπερτερεί της 

εθνικής ταυτότητας. Οι πληροφορητές µας από την πρώτη γενιά αναφέρουν:  
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«Το πιο σηµαντικό είναι τα παιδιά. Για αυτά τα κάνουµε όλα. ∆ουλεύουµε 

σκληρά σε ξένη χώρα για να έχουν αυτά ένα καλύτερο µέλλον. Το καλοκαίρι 

ήθελα να πάµε στο χωριό να δω τους δικούς µου αλλά η κόρη µου ήθελε να 

κάνει µαθήµατα στα αγγλικά, να προχωρήσει µια τάξη στο φροντιστήριο για να 

δώσει τα Χριστούγεννα για το πτυχίο. Είπα δεν θα πάω, δεν πειράζει και τα 

χρήµατα τα πλήρωσα στο φροντιστήριο για να προχωρήσει. Αυτό έχει σηµασία 

µεγαλύτερη. Πήρα τηλέφωνο και τους είπα όποιος θέλει να έρθει εδώ να µας δει 

δεν µπορούµε εµείς. Ο άντρας µου πήγε µόνος του µε τον µικρό λίγες µέρες αλλά 

και αυτός µου είπε ότι συµφωνεί µαζί µου ( Έλλη, 39).»  

 

Η Λέλα (41), χαρακτηρίζει τον εαυτό της πρώτα απ’όλα σαν µητέρα και µετά σαν 

µετανάστρια:    

«Τίποτα σηµαντικότερο δεν υπάρχει από τα παιδιά µου. Πάνω απ΄ ολά είµαι η 

µαµά τους. Όλα τα άλλα ας πάνε πιο πίσω.  Ήρθα εδώ και δουλεύω σκληρά για 

τα παιδιά µου, για να έχουν καλύτερη ζωή αυτά, όπου και να ζήσουν. Θέλουν να 

κάτσουν εδώ, θέλουν ας φύγουν… Και τους λέω στους γιους µου ότι δεν έχει 

σηµασία από που ερχόµαστε αλλά αυτό που κάνουµε».  

 

Ο Παναγιώτης (59), επίσης εκφράζει ρητά την προτεραιότητα της γονεϊκής 

ταυτότητας σε σχέση µε την εθνικότητα. Γι ‘αυτόν η σκληρή δουλειά και η ευθύνη  

του γονέα προσδιορίζουν και δροµολογούν τη ζωή των µεταναστών από την 

Αλβανία:  

 

          «Μετά από τόσα χρόνια στην Ελλάδα δεν µετάνιωσα που ήρθα καθόλου, γιατί 

όλα τα έκανα για τα παιδιά µου και αυτά βρήκαν το δρόµο τους αρκετά καλά. Γι’ 

αυτό είµαι περήφανος. Εγώ άλλωστε είµαι Βορειοηπειρώτης και ήρθα στη χώρα 

µου… ∆εν έχει όµως σηµασία, ούτε αν είσαι Έλληνας ή Αλβανός έχει σηµασία. 

Ούτε που ζεις και τι δουλεία κάνεις, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Το σηµαντικό είναι 

να φροντίζεις την οικογένειά σου και να δουλεύεις πολύ,  αυτό µετράει στη ζωή». 
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 Θα πρέπει ίσως να αναφέρουµε ότι η ευαλωτότητα του µετανάστη και αρκετές φορές 

ο αγώνας για τη συστηµατικότερη ενσωµάτωσή του στην κοινωνία υποδοχής, 

ενισχύει ακόµα περισσότερο το δεσµό µε τη γονεϊκή ταυτότητα σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους προσδιορισµούς. Έτσι, η Χριστίνα (39)  περιγράφει τα πρώτα χρόνια της 

ζωής της στην Ελλάδα:  

«Εντάξει ήρθα εδώ και τι να κάνω δεν µιλούσα τη γλώσσα τότε τόσο καλά, ούτε 

και φίλες είχα… Μόλις είχα γεννήσει τον µεγάλο µου γιο και είπα Χριστίνα θα 

κοιτάξεις πάνω απ΄ όλα τα παιδιά σου και µετά βλέπουµε τι θα κάνεις για εσένα. 

Το βασικό ήταν να µεγαλώσω τα παιδιά και µετά να γίνω κι εγώ καλύτερη σε 

όλα, για τα παιδιά, να µιλάω καλύτερα και να ζω όπως ο κόσµος εδώ, να κάνω 

παρέα µε κοπέλες από την Ελλάδα για να µπορέσουν και τα παιδιά να 

συνηθίσουν».  

 

Με αφορµή τα λεγόµενα της Χριστίνας, στην επόµενη ενότητα, η ανάλυσή µου θα 

εστιάσει στο βίωµα της «Ετερότητας» των Αλβανών µεταναστών στην ελληνική 

κοινωνία προκειµένου υπό αυτό το πρίσµα να κατανοήσουµε και να ερµηνεύσουµε τη 

διαφαινόµενη διαγενεακή τάση αποµάκρυνσης από την αλβανικότητα. 

 

5.Το βίωμα του εθνοτικά «Άλλου». 

Σε σχετική έρευνά τους για την ένταξη των Αλβανών µεταναστών στην Ιταλία, οι 

King and Mai (2009) εντοπίζουν ως βασικό χαρακτηριστικό των αλβανικών 

διασπορικών ταυτοτήτων την παράλληλη συνύπαρξη συνθηκών ευαλωτότητας µε µια 

ισχυρή τάση για αφοµοίωση στην ιταλική κοινωνία. Η διαδικασία του επιπολιτισµού 

και της ένταξης είναι εµφανής στη γείτονα χώρα, καθώς οι Αλβανοί µετανάστες 

παρουσιάζονται ιδιαίτερα δεκτικοί στην υιοθέτηση του τρόπου ζωής και της 

καθηµερινότητας των Ιταλών. Κατά τον ίδιο τρόπο, στην ελληνική κοινωνία, η πρώτη 

γενιά Αλβανών µεταναστών αποδεικνύεται εξίσου προσαρµοστική. Θέτοντας ως 
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κύριο ζητούµενο την ένταξη τους, οι Αλβανοί µετανάστες ήδη από την έναρξη των 

µεταναστευτικών κυµάτων προς την Ελλάδα εναρµονίστηκαν µε τις ελληνικές 

αντιλήψεις και τον τρόπο ζωής της κοινωνίας υποδοχής.  

Επί τη βάσει µίας κατά Bourdieu προσέγγισης της ενσωµάτωσης, θα πρέπει να 

λάβουµε υπ’ όψιν µας τη φύση της δοµής στη διαδικασία της µετανάστευσης. 

Ηπιότεροι δοµικοί παράγοντες, όπως οι κοινωνικές νόρµες ή οι άρρητοι κανόνες της 

κοινωνικής ζωής, αποτελούν ευέλικτες µορφές εξωτερικών δοµικών παραγόντων για 

τους µετανάστες και τα παιδιά τους και ως εκ τούτου, δύνανται να 

εσωτερικοποιηθούν ή να προσκτηθούν µέσω της κοινωνικοποίησης και να 

εκφραστούν µε τη µορφή ενός καινούριου habitus. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η άποψη των Ager and Strang (2004), σύµφωνα µε τους οποίους δεν υπάρχει σαφής 

ορισµός της ενσωµάτωσης παρά µόνο κοινοί τόποι ως προς τα αποτελέσµατα, την 

συµµετοχή, τα κοινωνικά δίκτυα και το νοµικό καθεστώς των µεταναστευτικών 

υποκειµένων, που αντίστοιχα διαµορφώνουν τις τοπικές και υπερτοπικές προσδοκίες  

της ενσωµάτωσης για τα ίδια τα µεταναστευτικά υποκείµενα και τις κοινωνίες 

υποδοχής. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι Ager and Strang (2004), συγκεντρώνοντας και 

ταξινοµώντας τις προσεγγίσεις  της ενσωµάτωσης, διαµόρφωσαν ένα θεωρητικό 

πλαίσιο τεσσάρων αξόνων: α) τη «δηµόσια εικόνα» της ενσωµάτωσης µε τους 

αντίστοιχους δείκτες  της στέγασης, της εργασίας, της εκπαίδευσης και της υγείας, 

β)την κοινωνική δικτύωση των µεταναστών που περιλαµβάνει τους δεσµούς εντός 

µίας µεταναστευτικής κοινότητας, τις κοινωνικές γέφυρες που διαµεσολαβούν την 

πολιτισµική επικοινωνία µεταξύ κοινοτήτων και τους κοινωνικούς συνδέσµους µε 

τοπικούς και κρατικούς φορείς, γ)τους «διαµεσολαβητές» της γλώσσας και της 

πολιτισµικής εµπέδωσης, ως ανάχωµα σε διακριτικές αντιλήψεις και συµπεριφορές, 
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δ)τα πολιτικά δικαιώµατα και το νοµικό καθεστώς των µεταναστών που περιγράφεται  

ως «Βάση», καθώς θεµελιώνει τις προσδοκίες και τις υποχρεώσεις της  

ενσωµάτωσης, εστιάζοντας στις προσεγγίσεις της εθνικότητας, της πολιτειότητας και 

ασφαλώς των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν αντίστοιχα.   

Το µοντέλο των Ager and Strang σε συνδυασµό µε την ανάλυση του Bourdieu για το  

κεφάλαιο, προσφέρει µία ανανεωµένη αντίληψη περί ενσωµάτωσης (Asquith, 2019). 

Η ικανότητα των µεταναστών να αξιοποιήσουν και να µετατρέψουν το κοινωνικό 

τους κεφάλαιο προς όφελός τους, εξαρτάται από το πολιτισµικό κεφάλαιο που 

διαθέτουν, όπως η γλώσσα και τα εκπαιδευτικά προσόντα σε συνάρτηση µε 

ευρύτερες κοινωνικές δοµές όπως το µεταναστευτικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής 

και το συγκεκριµένο µεταναστευτικό status του κάθε υποκειµένου (Ryan et al. 2008). 

Ως εκ τούτου, αν και η πρώτη γενιά των Αλβανών µεταναστών διαθέτει περιορισµένο 

κεφάλαιο, προετοιµάζει ωστόσο συστηµατικά την πρόσβαση της δεύτερης γενιάς στο 

κοινωνικό και πολιτισµικό κεφάλαιο της χώρας υποδοχής.   

Στα προηγούµενα κεφάλαια διαπιστώσαµε και αναλύσαµε µια σειρά πρακτικών 

ένταξης και ενσωµάτωσης της πρώτης γενιάς, όπως την υιοθέτηση ελληνικών 

ονοµάτων, τις βαπτίσεις των παιδιών τους, την προσαρµογή στις ελληνικές 

αντιλήψεις για τις έµφυλες σχέσεις, τη χάραξη µακροπρόθεσµων σχεδίων για την 

παραµονή τους στην Ελλάδα. Οι παραπάνω επισηµάνσεις σχετικά µε τη ζωή των 

Αλβανών στη χώρα µας, συνθέτουν µια γενικότερη διαπίστωση: τη γρήγορη 

αποστασιοποίηση του Αλβανού µετανάστη από την αρχική εθνοτική του ταυτότητα. 

Στο παραπάνω συνηγορεί η εκκωφαντική απουσία εµφανούς αστικού αποτυπώµατος 

συµπαγούς αλβανικής κοινότητας στις ελληνικές µεγαλουπόλεις. Όπως τονίσαµε 

αρκετές φορές, σε αντιδιαστολή µε τους υπόλοιπους µεταναστευτικούς πληθυσµούς, 

οι Αλβανοί δεν εντοπίζονται στο χώρο ως διακριτή εθνική κοινότητα, αλλά αντιθέτως 
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διασπείρονται στον αστικό ιστό, προσπαθώντας να αναµειχθούν µε τους γηγενείς. Η 

διαπίστωση αυτή είναι αποκαλυπτική τόσο των στρατηγικών ένταξης τους στην 

ελληνική κοινωνία όσο και του τρόπου που η πρώτη γενιά Αλβανών-στην 

πλειοψηφία της- διαπραγµατεύεται και διαµορφώνει εκ νέου τον εθνοτικό της 

προσδιορισµό. Όπως σηµειώνει η Κόκκαλη στην έρευνά της για την εγκατάσταση 

των µεταναστών εντός πόλεων (2011), η τάση των Αλβανών για «κοινωνική 

διακριτικότητα» (social inconspicuousness), είναι δηλωτική της πρόθεσής τους να 

παραµείνουν «αόρατοι» στη χώρα υποδοχής µε µακροπρόθεσµο στόχο την πλήρη 

αφοµοίωσή  τους.  

Η παραπάνω αποστασιοποίηση από την εθνική τους ταυτότητα θα πρέπει να 

συνεξεταστεί µε την παγίωση ισχυρών αρνητικών στερεοτύπων για τους Αλβανούς 

στην ελληνική κοινωνία, η οποία σε µεγάλο βαθµό εκπορεύτηκε από τα ελληνικά 

ΜΜΕ. Ήδη από το 1991 και έπειτα, η αλβανική ταυτότητα στιγµατίζεται, καθώς 

όπως επισηµαίνει ο Παύλου (2001),  το επίθετο Αλβανός γίνεται συνώνυµο της 

λαθροµετανάστευσης και της παραβατικότητας. Πλήθος εµπεριστατωµένων µελετών 

εστιάζουν τόσο στην παραπάνω διαδικασία στιγµατισµού των Αλβανών όσο και στην 

παγίωση ξενοφοβικής ρητορικής από ένα µέρος της ελληνικής κοινωνίας 

(Psimmenos, 2001; Tsoukala, 1999; Adamczyk, 2016 ) . Αρκετοί µελετητές µάλιστα, 

εισήγαγαν στην έρευνα τον όρο «Αλβανοφοβία» (Albanophobia) προκειµένου να 

αποδώσουν µε ακρίβεια τις δυσµενείς αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας για τους 

Αλβανούς (Καρύδης, 1996; Lazaridis and Koumandraki 2001; Mai and King, 2009).  

Σε αυτό το πλαίσιο ερµηνεύεται σε µεγάλο βαθµό η τακτική της αποστασιοποίησης 

της πρώτης γενιάς από µια de facto αρνητικά χρωµατισµένη ταυτότητα. Ο 

Παναγιώτης αναφέρεται εµµέσως στον στιγµατισµό της αλβανικής ταυτότητας:  
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«Εγώ είµαι Βορειοηπειρώτης και όταν ήρθα από τις Βουλιαράτες εδώ είπα, 

Άντε Παναγιώτη ήρθες στην πατρίδα και η µάνα µου στο χωριό έκλαιγε από τη 

χαρά της. Αλλά πολλοί Αλβανοί τότε λέγανε είναι Βορειοηπειρώτες γιατί ο 

κόσµος εδώ δεν τους ήθελε τους Αλβανούς. Όταν πρωτοήρθαµε εδώ Έλληνες 

και Αλβανοί, κάποιοι Αλβανοί κλέβανε και ήρθανε και µερικοί σκληροί 

κακοποιοί και εδώ ο κόσµος φοβήθηκε πολύ. Τα έδειχναν στις ειδήσεις 

συνέχεια τότε. Κι εγώ είχα πρόβληµα κάποια στιγµή γιατί όλοι λέγανε είµαστε 

από Βόρεια Ήπειρο και ήταν ψέµατα και στο τέλος δεν πιστεύανε κάποιοι ούτε 

κι εµένα που είµαι Έλληνας».  

 

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο κίνδυνος του στιγµατισµού στην κοινωνία υποδοχής 

λειτούργησε ως κίνητρο προσποίησης της ελληνικής ταυτότητας από τους Αλβανούς 

νεοεισερχόµενους. Η ευνοϊκή µεταχείριση της βορειοηπειρώτικης µειονότητας της 

Αλβανίας τόσο από το ελληνικό κράτος όσο και την ελληνική κοινωνία, διεύρυνε τα 

«όρια της ελληνικότητας», δηµιουργώντας «ευκαιρίες συµµετοχής» και « ευκαιρίες 

ανήκειν» έστω και σε µια ιεραρχικά κατώτερη κλίµακα συγκριτικά µε τους γηγενείς 

(Κόκκαλη, 2011). Συνεπώς, η διαπραγµάτευση της εθνικής ταυτότητάς τους, η 

στρατηγική αποφυγής ταύτισης µε την Αλβανία ή ακόµα και  παραποίηση της 

ελληνικής εθνικής ταυτότητας, συνηγορούν στο συµπέρασµα ότι ο εθνοτικός 

προσδιορισµός των Αλβανών µεταναστών είναι διαπραγµατεύσιµος σε σχέση µε 

άλλους ταυτοτικούς δείκτες.  

Σύµφωνα µε τον de Rapper (1996), η ανακάλυψη του «έξω κόσµου» από τους 

Αλβανούς τη δεκαετία του ενενήντα, είχε ως αποτέλεσµα την κατάρρευση πολλών 

βεβαιοτήτων σε σχέση µε την εθνική τους ταυτότητα. Κατά τη µακρά κοµουνιστική 

περίοδο, το καθεστώς είχε επιδοθεί σε «µια συστηµατική καλλιέργεια της 

ανωτερότητας του αλβανικού λαού σε σχέση µε τον υπόλοιπο κόσµο, όπως επίσης 

και της πεποίθησης ότι η Αλβανία είναι το πιο ευτυχισµένο έθνος στον κόσµο» (de 

Rapper, 1996). Ωστόσο, το τέλος της εποχής Χότζα και η επαφή µε τα καπιταλιστικά 
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κράτη είχε ως αποτέλεσµα την ηχηρή κατάρρευση των κοµµουνιστικών µύθων. Το 

εσωτερικευµένο αίσθηµα της ανωτερότητας και της εθνικής υπερηφάνειας ήρθε σε 

πλήρη αντιδιαστολή µε τη σκληρή πραγµατικότητα του επιπέδου ζωής στην Αλβανία 

αλλά και τις δυσκολίες της ζωής των µεταναστών, µε αποτέλεσµα την αµφισβήτηση 

της αλβανικής εθνικής ταυτότητας και της σηµασίας της. (Κόκκαλη, 2011). Το βίωµα 

της Χριστίνας αποτυπώνει την παραπάνω αντιδιαστολή:  

 

«Έφυγα από την Αλβανία κάτω από δύσκολες καταστάσεις. Πολύ δύσκολες. 

Το χωριό µου δεν είχε πάντα ρεύµα να φανταστείς…  Νοµίζαµε όταν ήµασταν 

παιδιά ότι όλα πήγαιναν καλά στην Αλβανία,  λέγαµε ότι εµείς είµαστε οι 

καλύτεροι … µέχρι που καταλάβαµε τον κόσµο αφού έπεσε ο Χότζα και είδαµε 

την αλήθεια.  Καταλάβαµε πια, ο κόσµος είχε πάει µπροστά κι εµείς είµαστε 

εκατό και βάλε, χρόνια πίσω… Εκεί ακόµα δεν υπάρχει τίποτα. Ήρθαµε  στην 

Ελλάδα και δεν πιστεύαµε τα µάτια µας… Πήγανε άλλοι στην Ιταλία και είδανε 

τον κόσµο…»  

 

Η παραπάνω αντίθεση µύθου και πραγµατικότητας σε συνδυασµό µε την καλλιέργεια 

αρνητικών στερεοτύπων για τους Αλβανούς στις χώρες υποδοχής, εξέβαλλαν στην 

αµφισβήτηση και επαναδιαπραγµάτευση της αλβανικής ταυτότητας εντός και εκτός 

χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τον Gofman (1963),  η  διαχείριση του «στίγµατος» 

που προκύπτει από µια εθνική ταυτότητα εντοπίζεται κυρίως στην προσπάθεια των 

υποκειµένων, είτε να περάσουν απαρατήρητοι, είτε να «περάσουν ως άλλοι» (πχ 

Βορειοηπειρώτες). Σε κάθε περίπτωση, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί η Κόκκαλη 

(2011), η διαχείριση του στίγµατος του «Αλβανού» αποτελεί στρατηγική 

αντιµετώπισης µιας διττά προβληµατικής κατάστασης: από τη µία της ταυτοτικής 

αβεβαιότητας στο εσωτερικό της χώρας που προέκυψε από την κατάρρευση του 

καθεστώτος και των συναφών µύθων που εξέθρεψε, από την άλλη, της στερεοτυπικής 

αντιµετώπισης και της απόρριψης των Αλβανών µεταναστών στους βασικούς 
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προορισµούς εγκατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η εθνική ταυτότητα απογυµνώνεται 

ως ονοµαστική και ουσιαστική κατηγορία για τα υποκείµενα. Οι µετανάστες της 

πρώτης γενιάς σε µεγάλο ποσοστό αποστασιοποιήθηκαν από έναν συλλογικό εθνικό 

αυτοπροσδιορισµό, δίνοντας έµφαση κυρίως σε ατοµικές ταυτότητες όπως αυτή των 

γονιού, του µέλους µια οικογένειας, του εργαζόµενου.  

Θα ήταν χρήσιµο στο σηµείο αυτό να παρεµβάλουµε µία διευκρίνιση σχετικά µε τη 

διαφορά µεταξύ µιας ανθρωπολογικής προσέγγισης του εαυτού και της δογµατικής 

φύσης του ατοµικισµού ως την πρωτοκαθεδρία του ατόµου σε σχέση µε την 

κοινωνία.  Σύµφωνα µε τον Cohen (1994), η ανθρωπολογική διατριβή του εαυτού 

αναγνωρίζει την αναγκαιότητα να συµπεριλάβει τις αντιλήψεις των ατόµων για την 

κοινωνία: πρώτον να ξεκαθαρίσει ότι οι αντιλήψεις αυτές διαφέρουν µεταξύ τους και 

για το λόγο αυτό δεν µπορούµε να θεωρούµε ότι διαµορφώνονται από απρόσωπες και 

κοινωνικές υπερ-δυνάµεις  και δεύτερον ότι οι αντιλήψεις αυτές αποτελούν το 

εφαλτήριο των υποκειµενικών συµπεριφορών.  

Στο πλαίσιο αυτό, η ατοµικότητα στην οποία αναφέροµαι, ως µια ουδέτερη 

ιδεολογικά έννοια, διαφέρει παρασάγκας από τον ατοµικισµό. Μπορεί να µην είναι 

συνώνυµη του εαυτού καθώς δεν υπονοεί απαραίτητα την αυτό-συνειδησία που 

αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του εαυτού. Όµως, η ατοµικότητα εµπεριέχει µια 

ενεργή διαχείριση του εαυτού µε την έννοια της συνειδητοποίησης της 

µοναδικότητάς του από το ίδιο το υποκείµενο. Αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο 

είναι ότι η έννοια της αυτοσυνειδησίας στην κοινωνική ανάλυση δεν υπονοεί ότι το 

άτοµο προηγείται της κοινωνίας. Η προτεραιότητα του εαυτού σηµαίνει ότι η 

συµπεριφορά των ατόµων εντοπίζεται στην αυτοσυνειδησία τους και στη σχέση των 

ατόµων ως  µονάδων µε την κοινωνία. ∆ε σηµαίνει λοιπόν ότι η συµπεριφορά τους 

εξισώνεται µε την εγωπαθή ικανοποίηση του εαυτού που ενυπάρχει στον ατοµικισµό. 
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Στην παραπάνω κατεύθυνση της εξατοµίκευσης, οι συλλογικές ταυτότητες 

υποχωρούν, στο προσκήνιο τίθεται το υποκείµενο. Τοιουτοτρόπως υποχωρούν και οι 

συλλογικές ταυτίσεις. Πράγµατι, παρατηρείται έντονη απροθυµία από την πλευρά 

των υποκειµένων στο να συστήσουν οργανώσεις εθνικού προσανατολισµού ή ακόµα 

και να κοινωνικοποιηθούν µε συµπατριώτες τους εκτός του στενού τους 

περιβάλλοντος (Kokkali, 2011). Τα συγγενικά δίκτυα αναδύονται ως θεµελιώδη 

σηµεία αναφοράς που κατέχουν πρωταρχικό ρόλο στον τρόπο οργάνωσης της ζωής 

των Αλβανών εντός και εκτός συνόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Iosifides et al (2007), 

υποστηρίζουν ότι το κοινωνικό κεφάλαιο των Αλβανών µεταναστών λειτουργεί σε 

άµεση σχέση τον κύκλο των συγγενών και των πολύ κοντινών φίλων ενώ οι Mai and 

King (2009) εύστοχα εισάγουν στην ανάλυσή τους τον ορισµό των Glazer and 

Moynihan (1970) για την περίπτωση των Αλβανών: «µια εθνική κοινότητα 

προσοµοιάζει σε µία εκτεταµένη οικογένεια ή φυλή». Οι Αλβανοί µετανάστες 

κινούνται κατά κύριο λόγο εντός των στενών οικογενειακών τους δικτύων και όχι 

εντός συµπαγών εθνικών κοινοτήτων όπως συµβαίνει µε µετανάστες άλλων χωρών. 

Υπό αυτή τη λογική, το κοινωνικό κεφάλαιο των Αλβανών µε τη µορφή της εθνικής 

αλληλεγγύης παρουσιάζεται αρκετά ασθενές. Στην ίδια κατεύθυνση της 

εξατοµίκευσης, οι King and Mai (2009), υποστηρίζουν ότι οι Αλβανοί επιλύουν τα 

προβλήµατά τους κυρίως σε ατοµικό επίπεδο, απευθυνόµενοι σε συγγενείς ή σε 

γηγενείς που εµπιστεύονται παρά σε επίσηµους οργανισµούς και εθνικές οργανώσεις 

(King and Mai 2009, Melchionda, 2003). Η Άντζελα, µιλώντας για τον πατέρα της 

επιβεβαιώνει το παραπάνω:  

«Ο πατέρας µου έχει πολλούς φίλους στενούς Αλβανούς και ντόπιους, δεν µένει 

ποτέ χωρίς δουλειά. Πάντα τον βοηθάνε όλοι…» 

Η Ιωάννα  απαντά αναλόγως σε ερώτηση για τις κοινωνικές σχέσεις της οικογένειάς 

της: 
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«Παρέα κάνουµε περισσότερους µε τους θείους µου και τις οικογένειές τους και 

µε κάποιους φίλους του µπαµπά που ήρθαν µαζί από την Αλβανία. Έχουµε και 

Έλληνες φίλους αλλά κυρίως µε τους συγγενείς βγαίνουµε έξω… µάλλον 

περισσότερο έρχονται σπίτι ή πάµε εµείς.»  

 

Η παραπάνω διαδικασία συστηµατικής εξατοµίκευσης ή άλλως από-

συλλογικοποίησης της αλβανικής µεταναστευτικής ταυτότητας, προσδίδει 

ιδιαιτερότητα στην αλβανική µετανάστευση. Οι Mai and King (ο.π.), ερµηνεύουν την 

παραπάνω τάση ως αντίδραση στο πρόσφατο κοµµουνιστικό παρελθόν καθώς η 

προσκόλληση σε µια ισχυρή εθνική αλβανική ταυτότητα απηχεί για πολλούς την 

κοµµουνιστική ρητορική του καθεστώτος.  Σε αυτή την κατεύθυνση, η ιδέα της 

επιστροφής στην πατρίδα παρουσιάζεται από τους περισσότερους πληροφορητές ως 

επιβεβληµένη λύση λόγω οικονοµικής κρίσης παρά σαν συνειδητή επιθυµία 

επανασύνδεσης µε τη χώρα προέλευσής τους. Το κύµα επιστροφής της τελευταίας 

δεκαετίας αποτελεί «λύση ανάγκης» και ανατροπή στα προγραµµατισµένα σχέδια 

ζωής. Κατά την Έλλη:  

«Ναι έπεσε στο τραπέζι να φύγουµε, ο άντρας µου θέλει κάπως αλλά εγώ µε 

τίποτε δε θέλω… Τι να κάνω εκεί… Πέρα από την οικογένειά µου δεν 

υπάρχει τίποτ’ άλλο που να µε κρατάει στην Αλβανία…  Όσο δύσκολα κι αν 

είναι εδώ η ζωή είναι αλλιώς… δεν θέλω να θυµάµαι καθόλου τη φτώχεια 

που ζούσαµε στην Αλβανία, την κατάσταση που είχε εκεί, τίποτα δε θέλω. 

Όταν πηγαίναµε σχολείο, µόνο για το Χότζα µας έλεγαν … Μου ‘ρχονται 

στο µυαλό τα βράδια και λέω µακάρι τα παιδιά µου να µη ζήσουν ποτέ 

έτσι..Εδώ έχω κάνει τον υπολογισµό µου για τα παιδιά και εµάς.»  

 

 Η σχέση µε την πατρίδα παρουσιάζεται ως ένα βαθµό «επιλεκτική», αφού οι 

Αλβανοί διατηρούν µεν στενές σχέσεις αλλά κυρίως, λόγω των εκεί υφιστάµενων 

συγγενικών δικτύων και λιγότερο λόγω αισθήµατος «ανήκειν». Στρατηγικές όπως η 

προσποίηση της ελληνικής ταυτότητας ή ο έντονος µιµητισµός (Romania, 2004),  
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συνηγορούν σε µια χαλαρή προσέγγιση της αλβανικότητας από την πλευρά των 

υποκειµένων. Επιπρόσθετα, αλλαγές ονοµάτων, βαπτίσεις και σύµπλευση µε τον 

ελληνικό τρόπο ζωής, όλα τα παραπάνω, είναι αποκαλυπτικά της τάσης της πρώτης 

γενιάς να αφοµοιωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ανοίγοντας το δρόµο στη δεύτερη 

γενιά για πλήρη ένταξη και ανοδική κοινωνική κινητικότητα. Οι περισσότεροι 

εκπρόσωποι της πρώτης γενιάς προσδιορίζουν τους εαυτούς τους ως «Αλβανούς που 

ζούνε στην Ελλάδα» σε αντιδιαστολή µε τους «Αλβανούς που ζούνε στην Αλβανία», 

γεγονός που υποδηλώνει από µόνο του την προσπάθειά τους για συµµετοχή στην 

«ελληνικότητα». Χαρακτηριστικά είναι τα λεγόµενα της Χριστίνας που 

εξοµολογείται τη συναισθηµατική της αποστασιοποίηση από τη χώρα προέλευσής 

της:  

 

«Ζω πολλά χρόνια στην Ελλάδα, µοιάζω πιο πολύ µε τους Έλληνες. Τα ελληνικά 

τα µιλάω τέλεια, δεν διαφέρω σε πολλά. Όταν πάω πίσω στις Σαράντα δεν 

µπορώ  να τους καταλάβω πια και να τους δικαιολογήσω αν κάνουν λάθος… 

Μου λέει η ξαδέρφη µου Άντε Χριστίνα χάλασες… έγινες Ελληνίδα. Εµένα όµως 

µου αρέσει που άλλαξα. Κι έχω αντιλήψεις άλλες και τις κόρες µου σαν 

Ελληνίδες τις µεγαλώνω και ας λένε ό,τι θέλουν οι ξαδέρφες µου. Θέλω να είµαι 

µπροστά όχι να είµαι όπως οι Αλβανοί.» 

 

 Για τη Χριστίνα, ο «Αλβανός» είναι κάποιος «Άλλος» µακριά από την δική της 

ατοµική ταυτότητα. Η αφήγησή της είναι δηλωτική της µετατόπισής της από την 

αλβανική εθνική και κυρίως πολιτισµική ταυτότητα. Αν και η περίπτωση της 

Χριστίνας αποτελεί ίσως ακραίο δείγµα ταυτοτικής µεταβολής, η πλειοψηφία της 

πρώτης γενιάς δηλώνει έστω και ασυνείδητα αποστασιοποιηµένη από τα εθνικά της 

χαρακτηριστικά. Μάλιστα, οι µητέρες των πληροφορητών µας παρουσιάζονται 
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περισσότερο πρόθυµες να εγκαταλείψουν την «αλβανικότητα» τους  προκειµένου τα 

παιδιά τους να ενσωµατωθούν γρηγορότερα. Η Ελένη αναφέρει:  

«Αν θέλουµε κάτι πχ να βγούµε έξω, να βάλουµε ένα ρούχο και ο µπαµπάς 

φωνάζει, η µαµά του λέει µην κάνεις έτσι εδώ δεν είµαστε στο χωριό και ο 

µπαµπά σταµατάει να γκρινιάζει». 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο, η Συλβάνα δηλώνει: 

«Και βέβαια τα αφήνω τα κορίτσια µου να κάνουν όπως θέλουν. Όχι όπως εγώ 

στην Αλβανία που έτρεµα µην µε πιάσουν να µιλάω µε κάποιον. Τους λέω αν 

µου πουν να πάω το βράδυ έξω; Να πας και να προσέχεις. Εδώ είναι Ελλάδα». 

  

Η συµµετοχή στην «ελληνικότητα» έχει ως αντίτιµο τη θυσία ενός µέρους της 

«αλβανικότητας» ή, περισσότερο, την εκ νέου ερµηνεία της µεταναστευτικής 

ταυτότητας. Η αλβανικότητα νοείται κυρίως ως ένα σύνολο ηθικών γνωρισµάτων µε 

προεξάρχοντα την αφοσίωση στην εργασία και την οικογένεια. Οι άξονες της 

οικογένειας και της σκληρής εργασίας διαπερνούν περισσότερο από κάθε άλλο την 

αλβανική ταυτότητα, πολλώ δε µάλλον, εθνικών γνωρισµάτων όπως η γλώσσα, η 

θρησκεία ή η ταύτιση µε την πατρίδα. Σε αυτή την κατεύθυνση επανερχόµαστε στον 

εθνικό αυτοπροσδιορισµό της πρώτης γενιάς ως Αλβανών που ζούνε στην Ελλάδα, 

αυτοαναφορική περιγραφή που υποδηλώνει τη συµµετοχή στην ελληνικότητα και σε 

µια διαφορετική δεξαµενή κοινωνικού και πολιτισµικού κεφαλαίου συγκριτικά µε 

τους οµοεθνείς τους.    

 

 6.Η δεύτερη γενιά.   

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουµε τον τρόπο µε τον οποίο νοηµατοδοτεί και 

περαιτέρω προσδιορίζει την εθνική της ταυτότητα η δεύτερη γενιά Αλβανών 

µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Στην προηγούµενη ενότητα, προσεγγίσαµε το 
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βίωµα της εθνικής ταυτότητας της πρώτης γενιάς. Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουµε 

τις αναπαραστάσεις του «εθνικού ανήκειν» των νεαρών πληροφορητών µας, καθώς 

και το βαθµό διαγενεακής µεταβίβασης της εθνικής ταυτότητας από την πρώτη στη 

δεύτερη γενιά.  

Από τα ποιοτικά δεδοµένα της έρευνάς µας, προκύπτει µια σταδιακή 

αποστασιοποίηση των υποκειµένων από την αλβανική εθνική ταυτότητα την οποία 

αναλύω λεπτοµερώς:   

 α.Διαγενεακή μεταβίβαση εθνικής ταυτότητας.  

Σύµφωνα µε τους Gigoli and Scabini (2006), η οικογένεια αποτελεί έναν εξαιρετικά 

σύνθετο µικρόκοσµο, µια ψυχοκοινωνική οντότητα που λειτουργεί διαδραστικά µε το 

κοινωνικό περιβάλλον και το πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο κάθε φορά εντοπίζεται. 

Υπό αυτή την έννοια, η οικογένεια ενέχει µια διάσταση χωροχρονικότητας η οποία 

ορίζει τόσο τα σταθερά όσο και τα µεταβαλλόµενα χαρακτηριστικά της, 

διαµορφώνοντας τη διαδικασία µεταβίβασης ταυτότητας, δεσµών και συµβόλων. Σε 

αυτή την κατεύθυνση, η διαγενεακή µεταβίβαση ταυτότητας αποτελεί σύνθετη και 

αµφίδροµη διαδικασία που λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα και αλλάζει διαρκώς 

περιεχόµενο υπό το βάρος της δοµής και ανάλογα µε την κρίση των υποκειµένων. 

Ωστόσο, ο ρόλος που διαδραµατίζει το οικογενειακό περιβάλλον των µεταναστών σε 

θέµατα ένταξης και κοινωνικοποίησης, αποτελεί ακόµα ανεξερεύνητο πεδίο στις 

µεταναστευτικές σπουδές, παρά το πρόσφατο ενδιαφέρον.  

Σύµφωνα µε την Condon (2009), η διαγενεακή σχέση των µεταναστών και των 

παιδιών τους διαµορφώνεται από την ίδια τη µεταναστευτική εµπειρία: η απόφαση 

της πρώτης γενιάς να µεταναστεύσει, η ένταση των επαφών µε την οικογένεια που 

βρίσκεται στη χώρα προέλευσης αλλά και η επιτυχής ένταξη της δεύτερης γενιάς στη 

χώρα υποδοχής, ορίζουν το πλαίσιο µεταβίβασης βιωµάτων, αντιλήψεων και εντέλει 
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ταυτοτήτων. Κατά τον Esser (2004), η διαγενεακή µεταβίβαση ταυτότητας συνδέεται 

στενά µε τη δοµή και ειδικότερα µε τις θεσµικές και πολιτισµικές εκφράσεις της σε 

εθνικό επίπεδο, όπως το σχολείο και συνακόλουθα η συµµετοχή των παιδιών των 

µεταναστών στο κυρίαρχο κοινωνικό και πολιτισµικό κεφάλαιο, διαµέσου της 

εκπαίδευσης. Στην έρευνά της σε οµάδες Τούρκων µεταναστών στη Γερµανία, η  

Schonpflug (2001),  διαπίστωσε ότι η διαγενεακή µεταβίβαση επηρεάζεται σε 

σηµαντικό βαθµό από τις πολιτισµικές διαφορές µεταξύ χώρας προέλευσης και 

υποδοχής, καθώς η πολιτισµική ασυνέχεια µεταξύ των δύο κοινωνιών λειτουργεί 

αποθαρρυντικά στη διαγενεακή µετάδοση ταυτότητας, αξιών και τρόπου ζωής. 

Επιπρόσθετα, η Schonpflug υποστήριξε ότι η παραπάνω δυναµική µεταβίβασης, 

καθορίζεται σε ουσιαστικό βαθµό από τη δεκτικότητα της δεύτερης γενιάς. Εν 

τούτοις, αξίζει να σηµειωθεί ότι συνήθως η έρευνα που αφορά στη διαγενεακή 

µεταβίβαση, λαµβάνει ως στατική την ταυτότητα των γονέων προκειµένου να 

προχωρήσει σε διαπιστώσεις σχετικά µε την νέα ταυτότητα της δεύτερης γενιάς. 

Ωστόσο, όπως έχουµε διαπιστώσει και τονίσει αρκετές φορές στα πλαίσια της 

έρευνάς µας, η ταυτότητα της πρώτης γενιάς βρίσκεται υπό διαρκή διαπραγµάτευση 

από τα ίδια τα υποκείµενα, µια διαπραγµάτευση µε χωρικές και χρονικές 

παραµέτρους . 

 Όσον αφορά στην περίπτωση που µελετώ, η διαγενεακή µεταβίβαση της 

«αλβανικότητας» εκφράζεται µε τρεις διαφορετικούς τρόπους, κατά τη Vathi: α) Είτε 

ως συστηµατική προσπάθεια µετάδοσης των πολιτιστικών εκείνων στοιχείων που 

κατά τη γνώµη των γονέων προσδιορίζουν την αλβανικότητα όπως η γλώσσα, η 

ιστορία, τα έθιµα, οι στενοί δεσµοί µε την πατρίδα, β) είτε ως συνειδητή απόφαση µη 

µεταβίβασης των παραπάνω στοιχείων στη δεύτερη γενιά µε στόχο την ταχύτερη 

ένταξη στη κοινωνία υποδοχής και τη διαφύλαξη από αρνητικές στερεοτυπικές 
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διακρίσεις, γ) ή ως καλλιέργεια µιας συµβολικής αλβανικής ταυτότητας, η οποία, 

ωστόσο, θέτει ως σηµείο αναφοράς τη σχέση του υποκειµένου µε την ευρύτερη 

αλβανική οικογένεια και λιγότερο µε το έθνος.   

Τα δεδοµένα της έρευνάς µας κλίνουν σε µεγάλο βαθµό προς την τελευταία εκδοχή,  

αυτή της συµβολικής µεταβίβασης. Οι περισσότεροι πληροφορητές µας κάνουν λόγο 

για τη χαλαρή στάση των γονιών τους ως προς τη σφυρηλάτηση µιας συµπαγούς 

αλβανικής ταυτότητας. Η µετάδοση της «αλβανικότητας» αν και αξιολογείται θετικά 

σε θεωρητικό επίπεδο από τους περισσότερους πληροφορητές µας, στην πράξη απλά 

υφίσταται δευτερευόντως στην περιρρέουσα οικογενειακή ατµόσφαιρα. Η 

«αλβανικότητα» για τη µεταναστευτική οικογένεια είναι βιωµένη περισσότερο ως 

«χρέος» απέναντι στην ευρύτερη αλβανική οικογένεια παρά ως συστηµατική 

προσπάθεια σύνδεσης µε το αλβανικό έθνος. Σε σχέση µε το παραπάνω, η Ιωάννα 

αναφέρει:  

«Συχνά, οι γονείς µας, µας λένε ότι το πιο σηµαντικό πράγµα στον κόσµο είναι η 

οικογένεια και δεν πρέπει να ξεχνάµε τους συγγενείς µας, τους παππούδες και τα 

ξαδέρφια κανέναν… ούτε αυτούς που είναι εδώ ούτε στην Αλβανία, ούτε στο 

Βέλγιο που είναι τα ξαδέρφια µας. Η µαµά µου, µου λέει ότι αν κάτι συµβεί µόνο η 

οικογένεια βοηθάει. Όταν ήµουν µικρότερη µου λέγανε συνέχεια να µιλάω µε τη 

θεία µου που µένει στην Ουτρέχτη. Έτσι έµαθα αλβανικά για να µιλάω µε τη θεία 

µου και τα ξαδέρφια µου. Αυτό πιο πολύ, για να συνεννοούµαι µαζί τους και να µη 

χάσουµε επαφή. Είναι ωραίο να έχεις παντού οικογένεια, µιλάω µε την ξαδέρφη 

µου που είναι ένα χρόνο µικρότερη µέσω facebook και µερικές φορές µε βοηθάει 

µε προβλήµατα που έχω µε το µπαµπά και τη µαµά γιατί αυτοί εκεί είναι πιο 

χαλαροί από εµάς στην Ελλάδα.» 

 

Όπως είδαµε αναλυτικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο, η γλώσσα αποτελεί έναν από τους 

πυλώνες της αλβανικής ταυτότητας καθώς, όπως υποστηρίζει ο Malcolm (2005), 

συγκαταλέγεται στους κυρίαρχους «εθνικούς µύθους» της Αλβανίας. Ωστόσο, από τα 
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λεγόµενα των πληροφορητών µας, προκύπτει ότι η αλβανική γλώσσα µεταδίδεται από 

τους γονείς και προσκτάται από τα παιδιά χωρίς το ανάλογο αίσθηµα εθνικού ανήκειν 

ή διαφορετικής γλωσσικής ταυτότητας. Παρά το γεγονός ότι τόσο οι γονείς όσο και τα 

παιδιά δείχνουν να αξιολογούν θετικά την γνώση των αλβανικών, σε καµία περίπτωση 

δεν παρατηρείται µια πιο δυναµική και συστηµατική προσπάθεια εκµάθησής τους 

µέσω οργανωµένων διδασκαλείων. Αντίθετα, διαπιστώνεται µάλλον µια φθίνουσα 

πορεία στην οµιλία της µητρικής γλώσσας, από τα µεγαλύτερα στα µικρότερα 

αδέρφια, που ερµηνεύεται ως αποτέλεσµα της συστηµατικής προσπάθειας για ένταξη 

στην κυρίαρχη κοινωνία και της αποφυγής στερεοτυπικών διακρίσεων. Η γλώσσα 

φέρει ένα συµβολικό φορτίο το οποίο όµως υπηρετεί κατά κύριο λόγο το οικογενειακό 

και όχι το εθνικό ανήκειν. Οι περισσότεροι πληροφορητές µας προσεγγίζουν τη 

γλώσσα συναισθηµατικά και πρακτικά, ως µέρος της ιστορίας των γονιών τους που 

οφείλουν να διατηρήσουν και λιγότερο ως δείκτη της δικής τους συµµετοχής στην 

αλβανικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αντώνης αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 «Εντάξει , µιλάω λίγο αλβανικά, είναι η γλώσσα των γονιών µου πάνω απ΄όλα. 

Καλό είναι κάτι να ξέρεις , κάπως να µιλάς… Αλλά και αυτοί δε µε πιέζουν (σ.σ. 

οι γονείς)… απλά να ξέρουν ότι µπορώ να συνεννοηθώ µε τους συγγενείς µας 

στην Αλβανία.»  

 

 Η έκφραση του Αντώνη «κάτι να ξέρεις», δηλώνει τη διάθεση για µια έστω 

συµβολική συµµετοχή στην οικογενειακή συνέχεια που διακόπηκε βίαια από το 

µεταναστευτικό επεισόδιο χωρίς όµως να µαρτυρά µια ανάλογη διάθεση για µια 

συστηµατικότερη συµµετοχή στην αλβανική εθνική ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση, 

όπως αναλυτικά συζητήσαµε στο πρώτο κεφάλαιο, η άπταιστη γνώση της γλώσσας  

της χώρας υποδοχής αξιολογείται πολύ υψηλότερα από τη γνώση της γλώσσας της 

χώρας προέλευσης, αντανακλώντας την εθνική αποστασιοποίηση των παιδιών και 

την ισχυρή θέληση για ένταξη. Σε αρκετές περιπτώσεις,  εκτός των άλλων, ο καλός 
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χειρισµός της γλώσσας της χώρας υποδοχής εξυπηρετεί πρακτικές γραφειοκρατικές 

ανάγκες προς όφελος των γονέων, καθώς τα παιδιά µέσω της κυρίαρχης γλώσσας 

διαµεσολαβούν την παρουσία της οικογένειά τους στη χώρα υποδοχής.  

Όπως διαπιστώνουµε, η µεταβίβαση της γλώσσας περισσότερο στοχεύει στην 

διακρατική επικοινωνία της ευρύτερης αλβανικής οικογένειας. Η πίστη στην 

οικογένεια και στους κύκλους των συγγενών είναι από τις βασικότερες αξίες που 

µεταφέρονται από την πρώτη στη δεύτερη γενιά Αλβανών. Η διατήρηση των 

οικογενειακών δεσµών και η έννοια του «ανήκειν» σε ένα ευρύτερο κύκλο 

συγγένειας, καταλαµβάνει την υψηλότερη θέση στις νοηµατοδοτήσεις πρώτης και 

δεύτερης γενιάς. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι συγγενικοί δεσµοί 

λειτουργούν ανταγωνιστικά µε τους εθνικούς δεσµούς καθώς όπως έχουµε τονίσει 

επανειληµµένως, η οικογένεια αποτελεί τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης των 

Αλβανών. Όπως αναφέρει η Vathi (2011), η ταυτοποίηση της πρώτης και δεύτερης 

γενιάς µε την αλβανικότητα,  συνδέεται κυρίως µε την εύρυθµη λειτουργία της 

οικογένειας και όχι µε την έννοια της εθνικής κοινότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η 

αλβανική παράδοση µεταβιβάζεται περισσότερο στα πλαίσια της οικογενειακής 

ζωής και συλλογικότητας ως κώδικας αξιών και τρόπος ζωής, παρά στα πλαίσια 

σφυρηλάτησης µιας διακριτής εθνικής ταυτότητας. Η Βενίσσα (17),  στην αφήγησή 

της αποτυπώνει αυτήν την ακλόνητη πίστη στους συγγενικούς δεσµούς.  

«Θέλω µετά από χρόνια όπου και να βρίσκοµαι να µπορώ να βοηθήσω την 

οικογένειά µου. Μόνο αυτό µετράει, η οικογένεια. Αυτή σε στηρίζει στα 

δύσκολα και εσύ το ίδιο. Θέλω να µπορώ να φροντίζω τους δικούς µου όπως 

αυτοί τους γονείς  τους. Όχι µόνο τους γονείς , όλους».  

 

Παροµοίως, ο Λάµπρος (17), υπογραµµίζει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά 

του: 
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«Όπου και να βρεθούµε θέλω να τους έχω δίπλα µου (σ.σ. τους γονείς). Να 

ξέρω ότι είναι καλά… Να µπορώ να τους φροντίσω όσο µπορώ όταν είναι 

άρρωστοι… Να τους έχω δίπλα µου..Είναι το πιο σηµαντικό η οικογένεια».  

 

 Κατά τον ίδιο τρόπο, στις µελλοντικές προβολές τους, οι έφηβοι πληροφορητές µας 

υπερθεµατίζουν την αξία της οικογενειακής ζωής χωρίς να δίνουν σηµασία στην 

εθνικότητα του µελλοντικού συντρόφου τους. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, 

διαπιστώνεται συνειδητή αποστασιοποίηση των νεαρών από το ενδεχόµενο ενός 

γάµου µε οµοεθνή τους. Η Κλάρα αποτείνεται χαρακτηριστικά πάνω σε αυτό το 

ζήτηµα:  

 «∆ε µε νοιάζει τι εθνικότητα έχει ο άλλος …Απλά να είναι καλός άνθρωπος. 

Μου άρεσε ένα αγόρι και µετά έµαθα ότι είναι από την Αλβανία… τυχαία… 

∆εν έγινε τίποτα βέβαια γιατί έχω στο µυαλό µου το σχολείο πάνω απ’ όλα. Το 

ότι ήταν Αλβανός…Αυτό δε µέτρησε καθόλου αρνητικά ή θετικά. Ο φίλος της 

αδερφής µου είναι Έλληνας. Οι γονείς µου δεν έχουν πρόβληµα µε την 

εθνικότητα. Είναι αυστηροί αλλά γενικά…»  

 

Με τον ίδιο τρόπο απαντάει και η Ελένη:  

«Είτε Γερµανός είτε Αλβανός, είτε Έλληνας κανένα πρόβληµα… Σηµασία έχει 

να ταιριάζεις µε τον άλλον. Αν µε ρωτούσατε θα προτιµούσα Έλληνα, αλλά 

µικρή σηµασία έχει…»  

 

Ο σεβασµός και η διατήρηση των οικογενειακών δεσµών εντός και εκτός Ελλάδας 

αποτελούν προτεραιότητα για τη δεύτερη γενιά και αξιολογούνται υψηλότερα από 

οποιαδήποτε εθνική νοηµατοδότηση. Σε µεγάλο βαθµό, η οικογένεια και το αίσθηµα 

του οικογενειακού ανήκειν, υποκαθιστά το εθνικό ανήκειν,  χρωµατίζει τις έννοιες 

του χώρου και του χρόνου για την αλβανική οικογένεια και προσφέρει ένα δίχτυ 

προστασίας από την επισφάλεια που περιβάλλει τη µεταναστευτική και 

συνακόλουθα εθνική τους ταυτότητα. Επανερχόµενοι στο αρχικό µας επιχείρηµα για 



287 

 

µια «ανταγωνιστική σχέση» οικογένειας-εθνικότητας, συµπεραίνουµε ότι το 

οικογενειακό περιβάλλον λειτουργεί αντισταθµιστικά για τους µετανάστες και τις 

οικογένειές τους απέναντι στα αρνητικά στερεότυπα που συνδέονται µε την εθνική 

τους προέλευση.  Υπό την παραπάνω έννοια, εύστοχα η Vathi (2015)  σηµειώνει ότι 

η αλβανική οικογένεια στο µικρο-επίπεδο που λειτουργεί, υποκαθιστά εν µέρει την  

εθνικότητα για τα υποκείµενα που την απαρτίζουν.   

 

β.Εθνική Ταυτότητα. 

 Εξ’όσων προκύπτουν από τις συνεντεύξεις, η διατήρηση και η καλλιέργεια µίας 

αλβανικής εθνικής ταυτότητας δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους εφήβους του 

δείγµατός µας. Αντιθέτως και παρά τις διαφορετικές τάσεις, κανείς από τους 

πληροφορητές µας δεν θέτει ως  κύριο σηµείο αυτό-αναφορικότητας  µια ισχυρή 

αλβανική ταυτότητα.  Η µελέτη των απαντήσεών τους συνηγορεί σε µια αδύναµη 

δράση ως προς τον εθνικό αυτοπροσδιορισµό ενώ η αποστασιοποίηση από την 

αρχική εθνική ταυτότητα ποικίλλει στον τρόπο έκφρασης και στην ένταση.  

Αρκετοί από τους εφήβους του δείγµατός µας διατηρούν σε συµβολικό επίπεδο το 

δεσµό τους µε την αλβανική τους ταυτότητα, βιωµένη περισσότερο ως χρέος 

απέναντι στην οικογένειά τους και όχι στις πραγµατικές της διαστάσεις. Παρά το 

γεγονός ότι οι έφηβοι αυτοί έχουν συστηµατική επαφή µε την αλβανική γλώσσα και 

κουλτούρα, έχουν υιοθετήσει πλήρως τις αντιλήψεις και τον τρόπο ζωής της 

κοινωνίας υποδοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι περισσότεροι σπεύδουν να 

διευκρινίσουν ότι η αλβανικότητά τους έγκειται στην καταγωγή των γονέων τους 

καθώς οι ίδιοι ενηλικιώνονται σε άλλη χώρα. Σε σχετική ερώτηση η Ιωάννα απαντά:  

«Προσωπικά νιώθω Ελληνίδα… Εγώ… Εδώ έχω γεννηθεί, έχω µεγαλώσει. ∆ε 

νιώθω Αλβανίδα µε την έννοια ότι είµαι Αλβανίδα. Νιώθω ότι έχω αλβανική 
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καταγωγή, αυτό δεν µπορώ να το παραλείψω, λόγω της καταγωγής των γονιών 

µου και της ιστορίας τους. Είναι στοιχείο και της δικής µου ιστορίας…» 

  

Παρά το γεγονός ότι δηλώνει Αλβανίδα, η απάντηση της Έρµη είναι στην ουσία 

παρόµοια µε αυτή της Ιωάννας καθώς η αλβανικότητα αποτελεί στοιχείο της 

συλλογικής οικογενειακής διαδροµής 

 «Εντάξει αν µε ρωτήσουν από πού είµαι θα πω είµαι από την Αλβανία αλλά, 

µόνο και µόνο για τους γονείς µου θα το πω. Εγώ εδώ µεγάλωσα, µόνο οι 

γονείς µου είναι από εκεί, όχι για κάποιο άλλο λόγο, ούτε και  αισθάνοµαι 

Αλβανίδα». 

  

Η Βενίσσα, στην ίδια κατεύθυνση, αποδέχεται την αλβανική της καταγωγή λόγω 

οικογένειας, ωστόσο  αµφιβάλλει για την ουσία της σχέσης της µε την  

αλβανικότητά εφόσον ακολουθεί πλήρως τον ελληνικό τρόπο ζωής: 

«Αλβανίδα είµαι από τους γονείς µου αλλά σε όλα ακολουθώ τα δικά σας γιατί 

έχω ζήσει εδώ άρα τι αλβανίδα είµαι δεν ξέρω… Ο τρόπος ζωής, η 

συµπεριφορά όλα είναι όπως εδώ…» 

 

Αν και δηλώνει Αλβανίδα, η Βενίσσα υπογραµµίζει ότι ο τρόπος ζωής της είναι 

ουσιαστικά ο ελληνικός, θέτοντας το ζήτηµα της  διάκρισης µεταξύ ονοµαστικής 

και πραγµατικής ταυτότητας. Όπως παρατηρεί ο Jenkins (2004), µία ταξινόµηση 

από µόνη της δεν αρκεί για την «ανάληψη» µιας ταυτότητας καθώς υπάρχει πάντα 

η περίπτωση το ονοµαστικό και το πραγµατικό να µην συµφωνούν. Ο καθορισµός 

µιας ταυτότητας δεν είναι απλά και µόνο ζήτηµα ονόµατος ή ταξινόµησης αλλά 

έγκειται στο διαφορετικό νόηµα που έχει η ταυτότητα αυτή στη ζωή του 

υποκειµένου. Συνεπώς, η βιωµατική πραγµατικότητα (virtuality) µπορεί να 

αντιτίθεται σε κατ’ όνοµα ή εξ’ ορισµού ταυτότητες. Η Βενίσσα λοιπόν, 

αντιλαµβάνεται τον εαυτό της ως Αλβανίδα µε την ονοµαστική διάσταση αλλά 
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στην καθηµερινότητά της έχει επιλέξει άλλον τρόπο ζωής. Επιπλέον, οι επιπτώσεις 

της ονοµαστικής ταυτότητας δεν επηρεάζουν την καθηµερινότητά της. Αντίθετα, 

ακολουθεί το πρότυπο µιας άλλης ονοµαστικής ταυτότητας. Σε κάθε περίπτωση, 

τόσο το ονοµαστικό όσο και το πραγµατικό έχουν τη δική τους ουσία καθώς δε 

βιώνονται ξεχωριστά στην καθηµερινότητα αλλά υφίστανται ως εκφάνσεις της 

ίδιας διαδικασίας. Οι παραπάνω καθορισµοί  µέσα από την αµοιβαία διάδραση 

αναδεικνύονται ως κοµβικά σηµεία της βιογραφίας του υποκειµένου.  

Παρά τα διαφορετικά µοτίβα προσέγγισης από τους ερωτηθέντες, διαπιστώνεται 

σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις µια διάχυτη αβεβαιότητα ως προς τον 

προσδιορισµό της εθνικής ταυτότητας. Οι περισσότεροι συνοµιλητές µας δεν 

µπορούσαν να ταξινοµήσουν τους εαυτούς τους µε εθνικά κριτήρια ενώ αρκετοί 

αντιµετώπιζαν µε αµηχανία τις σχετικές ερωτήσεις. Ο Λίονελ αδυνατεί να 

απαντήσει στο αν αισθάνεται Έλληνας ή Αλβανός 

«∆εν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω. ∆εν έχω ποτέ αισθανθεί ξένος 

ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Αλβανία. ∆εν ξέρω τι είµαι ….» 

 

Ακόµα µεγαλύτερη σύγχυση αποτυπώνεται στη δήλωση της Ζωής 

«∆εν έχω αισθανθεί ποτέ ξένη εδώ… Αν και θεωρώ τον εαυτό µου Αλβανίδα 

αισθάνοµαι περισσότερο Ελληνίδα… ∆εν ξέρω…» 

 

 Στη δήλωση της Ζωής αποτυπώνεται µε τον πιο εµφανή τρόπο η αντίθεση 

ονοµαστικής και πραγµατικής ταυτότητας για την οποία κάναµε λόγο πιο πριν. Η 

Ζωή «θεωρεί»  µε κριτήριο τις εξωτερικές  ταξινοµήσεις ότι είναι Αλβανίδα αλλά 

«αισθάνεται» Ελληνίδα βάσει των βιωµάτων της. Μπορεί να µοιράζεται την ίδια 

ονοµαστική ταυτότητα µε τους γονείς της, ή τους συγγενείς της στη χώρα 

προέλευσή της, παρ’ όλ’ αυτά συµµετέχει µε ένα πολύ διαφορετικό «πολιτισµικό 

υλικό» στο βίωµα της συγκεκριµένη ταυτότητας.   
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Η διαπίστωση αυτής της αβεβαιότητας µας οδηγεί σε µια δεύτερη διαπίστωση 

σχετικά µε το βίωµα υβριδικών ταυτοτήτων από αρκετούς εφήβους του δείγµατός 

µας. Χαρακτηριστικά είναι τα λεγόµενα του Κλαούντιο:  

«Αν µε ρωτήσει κανείς τι αισθάνοµαι θα απαντήσω µισός Αλβανός, µισός 

Έλληνας. Έχω µεν Αλβανούς γονείς αλλά µεγάλωσα εδώ και έχω την 

ελληνική κουλτούρα. Αισθάνοµαι πολύ άνετα στην Αλβανία, όποτε πάω αλλά 

µου αρέσει πολύ που µένω στην Ελλάδα». 

 

 Κατά τον Hutnyk, (2005), η «υβριδικότητα» αποτελεί πλέον χρήσιµο 

επιστηµολογικό εργαλείο που δεν υπηρετεί αποκλειστικά τις πολιτισµικές και 

µετα-αποικιακές σπουδές αλλά ανταποκρίνεται στα δεδοµένα της 

παγκοσµιοποίησης και µπορεί να εφαρµοστεί σχεδόν σε όλες τις µετά-θεωρίες. Στο 

πλαίσιο αυτό, τόσο η «διασπορά» όσο και η «υβριδικότητα», συνθέτουν κατά τον 

Bhabha (1994) ένα τρίτο διάστηµα που ενθαρρύνει την ανάδειξη νέων 

πολιτισµικών θέσεων, αντίθετων στο ηγεµονικό αφήγηµα της φυλής, της 

κουλτούρας ή του έθνους. Οι υβριδικές αυτές θέσεις δίνουν στο υποκείµενο τη 

δυνατότητα να αντικαταστήσει τις ουσιοκρατικές προσεγγίσεις της εθνικής 

ταυτότητας µε νέες αναπαραστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η λογική της ταυτότητας 

ακολουθεί το δρόµο της ταύτισης και όχι της ανακάλυψης ή της αφύπνισης καθώς  

δεν αποτελεί αµετακίνητο σηµείο αλλά αµφίθυµη σχέση που µετατοπίζει το βάρος 

από το είναι στο γίγνεσθαι,  από τις µονολιθικές βεβαιότητες στις µυθοπλαστικές 

επινοήσεις από τη µοναδικότητα στην ποικιλότητα από το οντολογικό στο 

φαντασιακό (Τζιόβας, 2011). Στην παραπάνω συνάφεια, η ταυτότητα λαµβάνει την 

έννοια της διαδικασίας, της πράξης, της παράστασης.  

Έτσι, ο Εµµάνουελ ή Μανώλης δηλώνει: 

        «Είµαι λίγο από τα δύο, και Αλβανός και Έλληνας. Γεννήθηκα εκεί µεγάλωσα 

όµως εδώ. Είµαι και Εµµάνουελ και Μανώλης. Μάλλον είµαι Ελληνοαλβανός. 



291 

 

Μου αρέσει η Ελλάδα αλλά δε θέλω να χάνω επαφή µε την Αλβανία. Γι αυτό 

πηγαίνω τακτικά, δύο µπορεί και τρεις φορές το χρόνο».  

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις οι συνοµιλητές µας απορρίπτουν συνειδητά την 

αλβανική ταυτότητα µε στόχο την πλήρη ένταξη στην ελληνική κοινωνία.  Όπως 

παρατηρεί η Vathi (2015) στις περιπτώσεις που οι ερωτώµενοι δεν έχουν βιώσει 

εκτεταµένα περιστατικά στιγµατισµού και περιθωριοποίησης, η µετατόπιση αυτή 

συνδυάζεται µε µια ροµαντική προσέγγιση της διαφύλαξης των εθνικών δεσµών.  

Ο Στράτος αναφέρει:  

«Κατάγοµαι από την Αλβανία και ζω στην Ελλάδα.. Τι να πω, ασφαλώς και 

είµαι Έλληνας γιατί εδώ έχω µεγαλώσει και έχω µάθει τη γλώσσα και τον 

κόσµο. Οι γονείς µου το καταλαβαίνουν, δε θέλουν να ξεχάσω τη γλώσσα και 

την καταγωγή και το σέβοµαι αυτό».  

 

 Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Αντώνης καταθέτει 

«Ένα µέρος της καταγωγής µου είναι από την Αλβανία… Αυτό. Καλό θα είναι 

να µην ξεχνάω  την καταγωγή αυτή… αλλά δε µιλάω ούτε αλβανικά ούτε έχω 

πάει ποτέ στην Αλβανία. Θεωρώ τον εαυτό µου Έλληνα όπως ακριβώς είναι 

όλοι οι άλλοι. Καµία διαφορά».  

 

Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος που θεωρεί ότι έχει πέσει θύµα ρατσιστικής 

συµπεριφοράς, δηλώνει ότι η ελληνική ταυτότητα αυτή είναι µια ταυτότητα που 

κατέκτησε µετά από κόπο και εµπόδια: 

«Πλέον θεωρώ ότι η Ελλάδα µου ανήκει. Έστω ένα κοµµάτι της. Αυτό που 

είµαι το έχω πετύχει µε κόπο. Και δεν το δίνω σε κανένα. Στο σχολείο δεν έχω 

περάσει καλά. Από άποψη ρατσισµού. Και όχι µόνο στα πρώτα χρόνια. Τότε 

ήταν καλύτερα. Παιδιά από τον Πόντο, τη Ρωσία, την Αλβανία. Ήµασταν όλοι 

µαζί. Πλέον αντί να ωριµάζουµε γινόµαστε πιο οπισθοδροµικοί. Αν µε 

ρωτούσατε , η απάντησή µου θα ήταν ότι θεωρώ τον εαυτό µου Έλληνα …Σε 

µεγάλο βαθµό. Θεωρώ τον εαυτό µου Αλβανό  µόνο και µόνο επειδή έχουµε 
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µερικούς συγγενείς σε αυτή τη χώρα. ∆εν τη ζω αυτή τη χώρα. Έχω 

ενσωµατωθεί εδώ πέρα πλέον. ∆εν αισθάνοµαι κάτι άλλο και αυτό έχει 

σηµασία. Όχι όπως η γνωστή τραγουδίστρια που δε λέει ότι είναι από την 

Αλβανία. Για το στίγµα… αν µε καταλαβαίνετε… Και όµως η θεία της είναι µια 

παλιά τραγουδίστρια της Αλβανίας. Εµείς το ξέρουµε αυτό».  

 

Παρά τις δυσκολίες, ο Κωνσταντίνος φαίνεται να έχει ενστερνιστεί πλήρως την 

ελληνική του ταυτότητα την οποία «κατέκτησε» αντιµετωπίζοντας δυσκολίες. Ο 

Κωνσταντίνος, διεκδικεί καθηµερινά την ελληνικότητα του µέσα στο κοινωνικό 

πλαίσιο συναναστροφών του δηλαδή το σχολείο και τον χώρο εργασίας του. Παρά 

τη συνειδητή αυτή µετατόπισή, σε άλλο σηµείο της συνέντευξής του υποβαθµίζει 

τη σηµασία της εθνικής καταγωγής:  

 «Πιστεύω και από εδώ να ήµουν, µε Έλληνες γονείς δε θα είχα κάποια 

διαφορά, ούτε θα σκεφτόµουν διαφορετικά.  Επειδή κάποιος είναι ξένος, δεν 

έχει και κάποια ιδιαιτερότητα πιστεύω. Αποδεχόµαστε τον άλλον  έτσι όπως 

είναι, τον δεχόµαστε και τον αγαπάµε. Αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία. 

Πλέον Έλληνες και Αλβανοί έχουµε γίνει ένα. ∆ε βλέπω και µεγάλη διαφορά». 

  

Το µοτίβο της υποβάθµισης της ταυτότητας εµφανίζεται αρκετά συχνά στα 

λεγόµενα των µαθητών. Μάλιστα ορισµένοι από τους πληροφορητές µας 

αποστασιοποιούνται τελείως από το συγκεκριµένο ζήτηµα το οποίο φαίνεται να 

τους προκαλεί αµηχανία. Σύµφωνα µε τους Lamont and Mollnar (2002), η αποφυγή 

του εθνικού αυτοπροσδιορισµού αποτελεί στρατηγική θόλωσης των ορίων ειδικά 

όταν υφίσταται η απειλή του στιγµατισµού. Στις περιπτώσεις αυτές διαπιστώνεται 

η προσκόλληση σε πανανθρώπινες αξίες ή ακόµα και η µετατόπιση της 

προτεραιότητας σε άλλες ταυτότητες όπως αυτή του εφήβου. Σε σχετική ερώτηση 

η Άννα απαντάει: 
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«Τι αισθάνοµαι, αισθάνοµαι άνθρωπος αυτής της γης. ∆εν έχει σηµασία από 

πού κατάγοµαι. ∆εν µου αρέσει να ορίζω τον εαυτό µου. Οι γονείς µου είναι 

από την Αλβανία αλλά δε φταίω εγώ και δεν έχει και σηµασία για εµένανε 

τουλάχιστον µετράνε άλλα πράγµατα πιο πολύ… Να είσαι καλός άνθρωπος πχ 

και να σέβεσαι τον άλλον  και να µην κρίνεις χωρίς να ξέρεις τι χαρακτήρας 

είναι».  

 

 Η αποστασιοποίηση από θέµατα εθνικής ταυτότητας συνοδεύεται συχνά από 

υιοθέτηση πανεθνικών ταυτοτήτων, στην περίπτωση µας Ευρωπαϊκών, που 

διαµεσολαβούν τα σχέδια των εφήβων να ζήσουν µελλοντικά σε κάποια µεγάλη 

ευρωπαϊκή πρωτεύουσα (Vathi, 2015). 

Για τους περισσότερους συνοµιλητές µας η εθνική ταυτότητα  έχει χαρακτήρα 

«καταστασιακό». Οι ταυτότητες και οι ταξινοµήσεις µε βάση την εθνικότητα 

εναλλάσσονται σε σχέση µε τον τόπο και τους συνοµιλητές των υποκειµένων. Η 

Έρµη δηλώνει πάνω σε αυτό:  

«Όταν βρίσκοµαι εδώ αισθάνοµαι Ελληνίδα µε αλβανική καταγωγή. Όταν πάω 

στο χωριό µου και κάτσω πολύ καιρό αισθάνοµαι Αλβανίδα που ζει στην 

Ελλάδα. ∆εν ξέρω τι αισθάνοµαι. Ανάλογα που είµαι και µε ποιον µιλάω, 

µερικές φορές…Αλλιώς όταν µιλάω µε γονείς και παππούδες αλλιώς µε τους 

φίλους µου».   

 

   Έτσι, µερικές φορές στην ίδια συνέντευξη εντοπίζεται αλβανική, ελληνική και 

υβριδική ταυτότητα σχεδόν ταυτόχρονα, αντανακλώντας το βαθµό της σύγχυσης 

των παιδιών αυτών ως προς τον εθνικό τους αυτοπροσδιορισµό. Η Ζωή 

συµπυκνώνει τα παραπάνω σε µία σύντοµη πρόταση:  

«Λέω ότι είµαι από την Αλβανία αν και ουσιαστικά είµαι από την Ελλάδα. Για 

την ακρίβεια είµαι και από τις δύο χώρες ενώ οι γονείς  µου είναι από εκεί 

αλλά εγώ ζω εδώ από όταν γεννήθηκα».   
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Σηµαντικό ποσοστό των πληροφορητών µας καταθέτει ότι η σύγχυση πηγάζει εν 

µέρει από το γεγονός ότι στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται Αλβανοί και στην 

Αλβανία,  Έλληνες. Η αφήγηση του Λάµπρου είναι ενδεικτική της κατάστασης:  

«Στην Αλβανία, όταν πάω  µε κάνουνε οι άνθρωποι να αισθάνοµαι ξένος. 

Όταν είµαι σε µεγάλες παρέες µε λένε Έλληνα και µε κάνουν να αισθάνοµαι 

περίεργα. Μετά έρχοµαι στην Ελλάδα και µε λένε Αλβανό. Αν δεν είναι αυτό 

µπλέξιµο τότε τι είναι…» 

    

 Οµοίως, η Ιωάννα αναφέρει: 

« Όταν πάµε στην Αλβανία, λένε να ήρθαν οι Έλληνες. Όχι µόνο µε εµάς που 

ερχόµαστε από Ελλάδα και τα ξαδέρφια µου που ζούνε στις Βρυξέλλες λένε να,  

ήρθαν τα Βελγάκια για διακοπές».   

 

Αν και συχνά οι συνοµιλητές µας δείχνουν µεγάλη προσαρµοστικότητα και 

ευελιξία στην εθνική τους ταυτότητα,  ωστόσο δεν µπορούµε να παραλείψουµε ότι 

και στις δύο περιπτώσεις ενσαρκώνουν το ρόλο του «Άλλου» χωρίς να γίνονται 

απόλυτα αποδεκτοί στους χώρους συναναστροφών. Πιθανότατα,  η εξωτερική 

ταξινόµησή τους ως «Άλλος» να επιτάσσει  την  σχετική αποστασιοποίησή τους 

από ζητήµατα εθνικής ταυτότητας ή την εφαρµογή  στρατηγικών θόλωσης των 

ορίων. Όπως επισηµαίνει ο Banks (2005), η εθνοτική ταυτότητα, είτε επιβάλλεται 

είτε αποτελεί αντικείµενο διεκδίκησης από την µειονοτική οµάδα, σχετίζεται 

περισσότερο µε την εξοικείωσή τους µε τις οµάδες συµβόλων που προέχουν για 

την πλειοψηφία, παρά για τις εγγενείς διαφορές της µειοψηφίας.  

Το σχολείο ως επίσηµος θεσµός και κύριο πεδίο κοινωνικοποίησης επιδρά 

σηµαντικά στον καθορισµό του περιεχοµένου της εθνικής ταυτότητας για τα παιδιά 

των µεταναστών. Ήδη από τα πρώτα χρόνια του σχολείου, η πλειοψηφία των 

παιδιών των Αλβανών έρχεται αντιµέτωπη µε το αρνητικό πρόσηµο της 

κατηγορίας του µετανάστη. Η διαδικασία της εθνικής κατηγοριοποίησης βιώνεται 
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αρνητικά αρχικά σε µίκρο-επίπεδο, ειδικά για τα παιδιά που φτάνουν στην Ελλάδα 

σε µεγαλύτερη ηλικία. Η Έρµη, που ήρθε στην Ελλάδα στη ηλικία των οκτώ 

καταθέτει : 

        « Ήρθα στην Ελλάδα όταν ήµουν Β΄ ∆ηµοτικού, δεν ήταν εύκολο. Πήγα σχολείο 

στα µέσα τη χρονιάς. ∆εν µιλούσα καθόλου ελληνικά και ένιωθα χαµένη. Τα 

υπόλοιπά παιδιά µε βλέπανε κάπως. Έµαθα ελληνικά τέλεια σε ένα καλοκαίρι 

για να µπορέσω να τα βγάλω πέρα. Κάποιοι µπορεί να κοροϊδεύουν ένα παιδί 

επειδή έχει ένα ελάττωµα και πατάνε πάνω στο ότι είναι µετανάστης. Πέρσι 

στην Α Λυκείου είχαµε δύο κορίτσια Αλβανίδες και κάναµε παρέα µε αυτές. 

Αυτές ας πούµε τις θεωρούσανε σπαστικές κι έτσι. Και τα παιδιά στην τάξη δεν 

τις συµπαθούσανε και πολύ. Εγώ τις έκανα παρέα και µε είχανε κι εµένα σε 

απόσταση οι υπόλοιποι. Τώρα αυτές πήγανε ΕΠΑΛ κι έχω έρθει πιο κοντά µε 

τα παιδιά και µου λένε δε σε κάναµε παρέα γιατί νοµίζαµε ότι ήσουν ίδια µε 

αυτές. Ήτανε όντως σπαστικές αλλά ήταν όµως και αλβανάκια κι έτσι… Ήτανε 

πάτηµα  αυτό, η καταγωγή, το βρήκανε σαν βρισιά στο τέλος…» 

   

 Για τους περισσότερους πληροφορητές µας, το να είσαι «αλβανάκι» σε ελληνικό 

σχολείο, περιλαµβάνει την ενσάρκωση του Άλλου, τη µη αποδοχή, την 

περιθωριοποίηση από την κυρίαρχη οµάδα των συµµαθητών, εκβάλλοντας τελικά 

όπως υποστηρίζει η Vathi (2012) σε µια ευρύτερη πολιτικοποίηση της αλβανικής 

ταυτότητας. Στο παραπάνω συµβάλλει το γενικότερο αρνητικό αφήγηµα για τους 

Αλβανούς όπως έχει παγιωθεί στο δηµόσιο λόγο (King and Mai, 2002). Σε αυτό το 

πλαίσιο, οι περισσότεροι συνοµιλητές µας επιλέγουν την αποστασιοποίηση από την 

από την αλβανική καταγωγή τους και τη θόλωση των ορίων. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις έχουν ενθηκεύσει στον λόγο τους  την απόλυτη αντίθεση σε ό,τι 

σχετίζεται µε τη χώρα προέλευσής τους, όπως η Άντζελα:   

«Όταν λέω ότι είµαι Αλβανίδα κοµπλάρω, δε θέλω δε θέλω να έχω καµία 

σχέση µε αυτούς. ∆εν είµαι ρατσίστρια, τους σιχαίνοµαι όµως γιατί τους 

έχω ζήσει από κοντά και έχω δει απερίγραπτα πράγµατα. Με απωθούν 
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τόσο πολύ. Η ιδεολογία τους, η νοοτροπία τους, ο τρόπος σκέψης. Εµένα 

ούτως η άλλως µε ενδιαφέρει,  µόνο ο χαρακτήρας των ανθρώπων δε µε 

νοιάζει από πού είναι. Αλλά αυτούς δεν τους θέλω καθόλου».  

 

 Η Άντζελα αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση πλήρους µετατόπισης ταυτότητας. 

Αν και απορρίπτει την αλβανικότητά της παρ’όλ’αυτά δυσκολεύεται να 

ταξινοµήσει τον εαυτό της εθνικά. ∆έχεται σχεδόν µε πικρία την αλβανική της 

καταγωγή, ενώ την  ίδια στιγµή επιχειρεί να υποβαθµίσει το ζήτηµα της εθνικής 

καταγωγής ως τακτική θόλωσης των ορίων.  

 Κάποιοι από τους πληροφορητές µας αποκάλυψαν τη σύγχυσή και την αµηχανία 

τους όταν τίθενται ρητά ζητήµατα εθνικού ανήκειν, όπως στο µάθηµα της ιστορίας. 

Η Χρυσάνθη εκµυστηρεύεται το παραπάνω  συναίσθηµα:  

«Για το µόνο που έχω νιώσει µειονεκτικά  στο σχολείο είναι όταν κάνουµε 

µάθηµα ιστορίας … Θίγουµε πολύ τον πατριωτισµό. Και αυτά που λένε ξέρω 

‘γω… Α, εµείς οι Έλληνες.. Εγώ τότε δεν ξέρω πώς να αισθανθώ. Είναι και 

µερικοί από την Αλβανία, µαθητές,  και λένε εµείς είµαστε από το 

Αργυρόκαστρο είµαστε Βορειοηπειρώτες  ή από τις Σαdράντα που οι 

περισσότεροι µιλάνε ελληνικά. Σε κάποια χωριά µόνο ελληνικά… αλλά και 

αυτοί δε θεωρούνται Έλληνες για µένα Αλβανοί θεωρούνται ενώ το 

Αργυρόκαστρο είναι στην Αλβανία. Αλλά αυτά δεν τα λέω και πολύ για να µην 

τσακώνοµαι. Εµένα µου τη σπάνε αυτοί που ντρέπονται να πούνε ότι είναι 

Αλβανοί γιατί νοµίζουνε ότι θα τους κάνουνε πέρα».  

 

Παρά την συνειδητή ή µη αµηχανία, οι περισσότεροι συνοµιλητές µας παίρνουν 

µέρος σε εκδηλώσεις εθνικού περιεχοµένου όπως σχολικές γιορτές και παρελάσεις. 

Ο Λάµπρος αναφέρει:  

            «Ναι πάντα έπαιρνα µέρος σε γιορτές όπως η 28
η
 Οκτωβρίου και στην 

παρέλαση πήγαινα. Χωρίς να έχω κανένα πρόβληµα. Με ρωτάνε µερικές 

φορές αισθάνοµαι σε γιορτές και παρελάσεις.Την Ελλάδα τη θεωρώ δεύτερη 

πατρίδα µου, δε θα έκανα ποτέ κάτι για να βλάψω την Ελλάδα γιατί αυτή µε 
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έχει µεγαλώσει και µου έχει προσφέρει  τόσα. Πάω στις γιορτές για να την 

τιµήσω γιατί είµαστε και Έλληνες σε ένα βαθµό.» 

  

 Ο Λάµπρος επιλέγει να συµµετέχει ενεργά στις σχολικές εκδηλώσεις εθνικού 

περιεχοµένου καθώς θεωρεί την Ελλάδα εν µέρει πατρίδα του. Οµοίως, πολλοί από 

τους συµµαθητές του που µας µίλησαν, τοποθετούν την έννοια του εθνικού ανήκειν 

στο κέντρο της ατοµικής τους πραγµατικότητας. Το γεγονός ότι συµµετέχουν 

συνειδητά  στο πολιτισµικό κεφάλαιο της χώρας και διεκδικούν την θέση τους στην 

ελληνική κοινωνία διαµεσολαβεί την συµµετοχή τους στο εθνικό ανήκειν της 

χώρας υποδοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι περισσότεροι διεκδικούν µια έστω 

διαφοροποιηµένη ελληνική ταυτότητα, βιωµένη και κεκτηµένη σε επίπεδο 

καθηµερινότητας. Ωστόσο, συχνά όπως θα δούµε στην επόµενη ενότητα το εθνικό 

ανήκειν προσκρούει στην στέρηση της ιδιότητας του πολίτη.     

 

γ.Ιδιότητα του πολίτη.  

Τα ζητήµατα του εθνικού ανήκειν διαπλέκονται µε θεσµικά ζητήµατα στη χώρα 

υποδοχής. Εκκρεµότητες στην επίσηµη αναγνώριση ταυτότητας επανέρχονται 

συνέχεια στις αφηγήσεις των µαθητών, καταδεικνύοντας ότι η θεσµική επικύρωση 

της ταυτότητας τους πέρα από πρακτικές προεκτάσεις ενέχει έντονο συµβολισµό 

για τους πληροφορητές µας. Όπως επισηµαίνουν οι Φίγγου και Σουρβίνου (2017), 

οι αναπαραστάσεις της ιδιότητας του πολίτη διέπονται από πολυσηµία και 

αντινοµίες στον κοινό νου, διαπίστωση που ισχύει τόσο για τα παιδιά των 

µεταναστών όσο και για την κοινωνία υποδοχής.  

Η παραπάνω πολυσηµία µας κατευθύνει προς την µελέτη της ιδιότητας του πολίτη 

εντός του συγκεκριµένου ιστορικού και εθνικού πλαισίου στο οποίο αναφέρεται. Η 

σχετική βιβλιογραφία αποφαίνεται στο ότι η ιδιότητα του πολίτη αλλάζει από ένα 
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εθνικό πλαίσιο σε άλλο, αντλώντας τα βασικά χαρακτηριστικά της από την εθνική 

ταυτότητα (Sindic 2011). Υπό αυτή την έννοια, οι βασικές ιδεολογικές συνιστώσες 

της εθνικής ταυτότητας αποτυπώνονται στις πολιτικές χορήγησης της ιδιότητας του 

πολίτη. Στην παραπάνω συνάφεια, το δίκαιο του αίµατος (ius sanguinis) σχετίζεται 

µε τον εθνοτικό εθνικισµό και δυνάµει µε τα εθνικά στερεότυπα, ενώ το δίκαιο του 

εδάφους (ius soli) µε τον πολιτειακό εθνικισµό, όπως τον έθεσε ο Brubacker (1992) 

και την έννοια της πολυπολιτισµικότητας και της κοινωνικής ένταξης των 

µεταναστών (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η χορήγηση της ιδιότητας του πολίτη 

εγγυάται την ισότιµη ένταξη ή ότι τα στοιχεία του εθνοτικού και πολιτειακού 

εθνικισµού δεν µπορούν να συνυπάρχουν).  

Η ιδιότητα του πολίτη κάθε σύγχρονου κράτους είναι εγγενώς περιληπτική. 

Αναφέρεται στον µόνιµα εγκατεστηµένο πληθυσµό ενός κράτους, αποκλείοντας 

τους ξένους, δηλαδή τα άτοµα που ανήκουν σε άλλα κράτη. Το παραπάνω 

ασφαλώς δεν σηµαίνει ότι η έννοια της ιδιότητας του πολίτη εξισώνεται απλά και 

µόνο µε το γεγονός της µόνιµης εγκατάστασης. Αντίθετα, αποτελεί σταθερό 

χαρακτηριστικό που προσδιορίζει το υποκείµενο και δεν κτάται ή απόλλυται απλά 

και µόνο βάσει της εγκατάστασης ακόµα και στην περίπτωση της παρατεταµένης 

παρουσίας ή απουσίας του υποκειµένου. Και αυτό διότι το κράτος δεν είναι απλά 

και µόνο µία εδαφική οντότητα αλλά µία ευρύτερη οργάνωση πολιτών. Επί τη 

βάσει αυτή, η ιδιότητα του πολίτη δεν εµπερικλείει ενδογενώς αλλά, την ίδια 

στιγµή, αποκλείει εξωγενώς, όπως υπογραµµίζει ο Brubacker (1992), καθώς θέτει 

µία σαφή διαχωριστική γραµµή ανάµεσα σε πολίτες και ξένους. Σε αυτή τη 

συνάρτηση το κράτος εξυπηρετεί και προωθεί αποκλειστικά τα συµφέροντα της 

συγκεκριµένης, οριοθετηµένης και νοµιµοποιηµένης υπηκοότητας.    
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 Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της ιδιότητας του πολίτη αντικατοπτρίζει τη σχέση 

του ατόµου µε το κράτος και τους θεσµούς, σχέση στην οποία συµµετέχουν και οι 

δύο εµπλεκόµενοι µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις (Heywood, 1994). Υπό αυτή 

την έννοια, η ιδιότητα του πολίτη ξεπερνά τη στενή νοµική ερµηνεία 

λειτουργώντας µε όρους ταυτότητας (De la Paz and Turner, 2004). Το παραπάνω 

µας επιτρέπει να προβούµε σε µια  διάκριση µεταξύ αντικειµενικής και 

υποκειµενικής διάστασης, δηλαδή µεταξύ της θεσµικής αντιµετώπισης του ατόµου 

ως πολίτη –µέλους µιας πολιτειακής µονάδας αλλά και τη συνείδηση του ατόµου 

ότι ανήκει σε µια πολιτειακή µονάδα και την συναισθηµατική επένδυση της γνώση 

αυτής. Συνεπώς, η  υποκειµενική και αντικειµενική διάσταση της πολιτειότητας 

µπορεί να εκληφθεί ως συγκεκριµένα δικαιώµατα και υποχρεώσεις από τη µία και 

αίσθηση του ανήκειν και εθνικής αφοσίωσης από την άλλη.  

Αντλώντας από τα παραπάνω, θέτουµε ως αφετηρία το γεγονός ότι η ιδιότητα του 

πολίτη και η πολιτειότητα στη χώρα µας οργανώνονται στη βάση του δικαίου του 

αίµατος. Ακρογωνιαίος λίθος της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, όπως έχουµε 

επισηµάνει αρκετές φορές, αποτελεί η οµοιογένεια του έθνους, η οποία 

στοιχειοθετείται από την κοινή γλώσσα, τη θρησκεία, την εθνική συνείδηση, την 

καταγωγή. Μάλιστα, η εθνική συνείδηση και η κοινή καταγωγή συµπυκνώνονται 

στην έννοια του γένους, παράγοντας έναν δυισµό µεταξύ «οµογενών» και  

«αλλογενών» που λειτουργεί ταξινοµικά στο συλλογικό ασυνείδητο, χαράσσοντας 

τα όρια µεταξύ του «Εµείς» και οι «Άλλοι». Η παραπάνω ηγεµονική 

αναπαράσταση της οµοιογένειας που διαµεσολαβείται από την ταξινοµική 

κατηγορία  του  κοινού γένους, έχει λειτουργήσει καθοριστικά στη διαµόρφωση 

της µεταναστευτικής πολιτικής στη χώρα µας τις τελευταίες δεκαετίες 

(Χριστόπουλος, 2012).   
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 Εντός αυτής της συλλογιστικής, θα πρέπει να προσεγγίσουµε τη σχέση  

ταυτότητας και κοινωνικής αναγνώρισης των υποκειµένων (social recognition). Η 

έννοια της  κοινωνικής αναγνώρισης δεν περιορίζεται µόνο σε µικρο-επίπεδο 

καθηµερινότητας των µεταναστών και των παιδιών τους,  αλλά επεκτείνεται στην  

αναγνώριση από τους επίσηµους θεσµικούς παράγοντες που διαχειρίζονται την 

έννοια της «Ετερότητας» (Andreouli and Howarth, 2012).  Επιπλέον, η  

συµπερίληψη της µελέτης της ιδιότητας του πολίτη στα παιδιά των µεταναστών, 

αποτρέπει από  το ενδεχόµενο αποπολιτικοποίησης  της ταυτότητάς τους.  

Το ζητούµενο της ιδιότητας του πολίτη αποτυπώνεται σε αρκετές από τις 

συνεντεύξεις των µαθητών συχνά µε την αίσθηση της αδικίας σε βάρος τους και 

της ταλαιπωρίας λόγω της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο ο 

Κωνσταντίνος αναφέρει:  

          «Εγώ έχω ελληνική υπηκοότητα, για µένα τα πράγµατα είναι πιο απλά σε 

σχέση µε άλλα παιδιά. Και ο πατέρας µου πήρε και η µητέρα µου και η αδερφή 

µου, είµαστε πλέον Έλληνες και επίσηµα. Βέβαια ταλαιπωρηθήκαµε πάρα 

πολύ, δεν µας το δώσανε απλόχερα. Με τόσα χρόνια φοίτηση και διαµονή στην 

Ελλάδα θα έπρεπε να είχαµε πάρει πιο εύκολα την ταυτότητα. Η γραφειοκρατία 

που επικρατεί στην Ελλάδα είναι απίστευτα εξαντλητική. Ακόµα και στην 

Αλβανία ξεµπερδεύεις πιο εύκολα. Τα λεφτά µόνο που έχουµε πληρώσει σε 

παράβολα….Το αποτέλεσµα όµως µετράει…» 

 

 Το «αποτέλεσµα» στο οποίο αναφέρεται ο Κωνσταντίνος, δηλαδή η κτήση της 

ελληνικής υπηκοότητας του δίνει µια αίσθηση αυτοπεποίθησης και µεγαλύτερης 

συνειδητότητας της ταυτότητάς του σε σχέση µε τους συµµαθητές του. Υπό αυτή 

την έννοια  η θεσµική επικύρωση της ελληνικής ταυτότητας παραπέµπει στην 

ψυχολογική εγγύτητα µε τα άλλα µέλη της κοινότητας (αισθάνοµαι όπως οι άλλοι), 

στην χωροχρονική γειτνίαση (ζω µαζί µε τους άλλους) και την πολιτική συµµετοχή 

(συναποφασίζω µε τους άλλους) (Φίγγου, Σουρβίνου, 2017). Έτσι, η υπαγωγή στην 
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ίδια πολιτειακή κοινότητα µε την εξω-οµάδα διαµεσολαβεί ως ένα βαθµό την 

υποκειµενική ταύτιση του υποκειµένου καθώς τα όρια που τίθενται από τη 

γενεαλογική καταγωγή καθίστανται και επισήµως διαπερατά.  

 Στην περίπτωση του Λάµπρου, η θεσµική απόδοση της πολιτειότητας συνιστά την 

τελευταία «εκκρεµότητα» προκειµένου να υπερβεί το όριο και να ταυτιστεί και 

επίσηµα πλέον µε την έξω οµάδα:  

«Είµαι Έλληνας αφού κάνω ό,τι κάνουν οι Έλληνες, ζω µαζί τους και βασικά 

δε διαφέρω πουθενά παρά µόνο στο ότι δεν µπορώ να ψηφίσω και να πάω 

στρατό. Θα ήθελα να πάω όµως και να υπηρετήσω την Ελλάδα, όχι µόνο σαν 

θητεία αλλά και µόνιµα γιατί είναι πατρίδα µου. Θα ήθελα και αστυνοµικός να 

πάω αλλά δεν µπορείς αν δεν έχεις υπηκόοτητα και ιθαγένεια». 

 

 Η έλλειψη της ιδιότητας του πολίτη δυσχεραίνει τα µελλοντικά σχέδια του 

Λάµπρου και επαναφέρει την παράµετρο των ορίων ως διαµορφωτικό παράγοντα 

της ζωής του. Αν και προσπαθεί εν µέρει να υποβαθµίσει το ζήτηµα της θεσµικής 

αναγνώρισης χαρακτηρίζοντάς το ως τυπική εκκρεµότητα, ωστόσο η απάντηση του 

υποδηλώνει µια ανολοκλήρωτη αίσθηση : η έλλειψη πολιτογράφησής του 

λειτουργεί ταξινοµικά σε συναισθηµατικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, 

υπενθυµίζοντάς του τη δυσκολία υπέρβασης της γενεαλογικής του σχέσης µε την 

χώρα καταγωγής.  

 Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται αντιληπτό  ότι η απόδοση της ιδιότητας του πολίτη 

έχει πρακτικές αλλά και συναισθηµατικές προεκτάσεις για τους νεαρούς 

συνοµιλητές µας. Η εθνική συνείδηση αναδύεται µεν σαν προσωπικό βίωµα και 

συναίσθηµα ωστόσο, αντικειµενικοποιείται ως γραφειοκρατική κατασκευή που 

λειτουργεί καταλυτικά στη ζωή και τις νοηµατοδοτήσεις των παιδιών των 

µεταναστών.  
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7.Συμπεράσματα. 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό διερευνήσαµε το ρόλο της εθνικής ταυτότητας στις 

νοηµατοδοτήσεις αλλά και την καθηµερινότητα των Αλβανών µεταναστών. 

Αντλώντας από την ταξινόµηση µεταξύ ονοµαστικής και ουσιαστικής ταυτότητας 

του Jenkins, την χάραξη και διαπερατότητα των ορίων του Barth αλλά και τη 

κοινωνιογνωστική προσέγγιση της απειλούµενης ταυτότητας των Blanz et al, 

εµβαθύναµε στις αναπαραστάσεις και το βίωµα της εθνικής ταυτότητας των 

Αλβανών µεταναστών, του εθνικού ανήκειν και της ενεργού πολιτειότητας .  

Από τα δεδοµένα της ανάλυσής µας διαπιστώσαµε  τη σταδιακή αποστασιοποίηση 

της πρώτης γενιάς από τον άξονα της εθνικής αυτοαναφοράς. Για την πρώτη γενιά, 

η µεταναστευτική ταυτότητα αναδεικνύεται ως η πλέον ισχυρή, βιωµένη κυρίως µε 

ταξικά χαρακτηριστικά, καθώς η έννοια της κοινωνικοοικονοµικής κινητικότητας 

είναι αλληλένδετη µε τη διαδικασία και τους στόχους της µετανάστευσης. Οι 

αφηγήσεις των Αλβανών γονέων επικεντρώνονται-ως επί το πλείστον- στην 

περιγραφή των κοινωνικών τους τροχιών και στις εργώδεις προσπάθειές τους να 

αναρριχηθούν οικονοµικά και κοινωνικά.  

Ωστόσο, η εθνική ταυτότητα της πρώτης γενιάς δεν επισκιάζεται µόνο από τη 

εργασιακή ταυτότητα του µετανάστη αλλά και από την εξίσου ισχυρή ταυτότητα 

του γονέα, καθώς οι οικογενειακές σχέσεις και τα δίκτυα συγγένειας 

διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της ζωής των Αλβανών. Υπό 

αυτό το πρίσµα, η «αλβανικότητα», ερµηνεύεται από τα υποκείµενα ως ο 
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αδιάκοπος αγώνας για πρόοδο και προκοπή, νοούµενη ως ένα σύνολο ηθικών 

γνωρισµάτων µε προεξάρχον την αφοσίωση στην εργασία και την οικογένεια. 

Η προσήλωση σε ατοµικές ταυτότητες όπως αυτή των γονιού, του µέλους µια 

οικογένειας, του εργαζόµενου, υπερκαλύπτει την εθνική ταυτότητα της πρώτης γενιάς 

που παρουσιάζεται αποδυναµωµένη τόσο ως ονοµαστική όσο και ως ουσιαστική 

κατηγορία. Η αποστασιοποίηση από την αλβανική εθνική ταυτότητα συνδέεται 

άρρηκτα µε την παγίωση ισχυρών αρνητικών στερεοτύπων στην κοινωνία υποδοχής 

και τον συνακόλουθο στιγµατισµό των Αλβανών, που διαµορφώνει µια de facto 

αρνητική προσέγγιση, συµβάλλοντας στην συστηµατική εξατοµίκευση και από-

συλλογικοποίηση της αλβανικής µεταναστευτικής ταυτότητας. Σε αυτή την 

κατεύθυνση, οι εκπρόσωποι της πρώτης γενιάς αυτοπροσδιορίζονται εθνικά ως 

«Αλβανοί που ζούνε στην Ελλάδα», δηλώνοντας την ενεργό συµµετοχή τους στην 

ελληνικότητα και σε µια διαφορετική δεξαµενή κοινωνικού και πολιτισµικού 

κεφαλαίου συγκριτικά µε τους οµοεθνείς τους.    

Για τη δεύτερη γενιά, η διατήρηση και η καλλιέργεια της αλβανικής εθνικής 

ταυτότητας επίσης δεν αποτελεί προτεραιότητα. Παρά τις διαφορετικές τάσεις, κανείς 

από τους πληροφορητές µας δεν θέτει ως σηµείο αναφοράς µια ισχυρή αλβανική 

ταυτότητα.  Η µελέτη των απαντήσεών τους συνηγορεί σε µια αδύναµη δράση ως 

προς τον εθνικό αυτοπροσδιορισµό ενώ η αποστασιοποίηση από την αρχική εθνική 

ταυτότητα ποικίλλει στους τρόπους έκφρασης.  

Αρκετοί από τους εφήβους του δείγµατός µας διατηρούν σε συµβολικό επίπεδο το 

δεσµό τους µε  την αλβανική τους ταυτότητα, βιωµένη ωστόσο κυρίως ως χρέος 

απέναντι στην οικογένειά τους παρά στις πραγµατικές της διαστάσεις. Η αλβανική 

οικογένεια στο µικρο-επίπεδο που λειτουργεί, υποκαθιστά εν µέρει την εθνικότητα 

για τα υποκείµενα που την απαρτίζουν. Το αίσθηµα του οικογενειακού ανήκειν, 
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υποκαθιστά το εθνικό ανήκειν τόσο για τη πρώτη όσο και για τη δεύτερη γενιά,  

χρωµατίζει τις έννοιες του χώρου και του χρόνου και προσφέρει ένα δίχτυ 

προστασίας από την επισφάλεια της µετανάστευσης. Σε ορισµένες περιπτώσεις 

διαπιστώνεται καθολική µετατόπιση ταυτότητας καθώς οι συνοµιλητές µας 

απορρίπτουν συνειδητά τη γενεαλογική τους σύνδεση µε την αλβανικότητα. 

Πιθανότατα, η εξωτερική ταξινόµησή τους ως «Άλλων» και η λειτουργία των 

αρνητικών στερεοτύπων να υπαγορεύει την παραπάνω µετατόπιση ή έστω την 

σχετική αποστασιοποίησή τους. 

Στην ίδια κατεύθυνση, αρκετά συχνά, εµφανίζεται το µοτίβο της υποβάθµισης της 

εθνικής καταγωγής, ζήτηµα που φάνηκε να προκαλεί αµηχανία στους συνοµιλητές 

µας. Η αποφυγή του εθνικού αυτοπροσδιορισµού συνιστά στρατηγική θόλωσης 

των ορίων ειδικά όταν υφίσταται η απειλή του στιγµατισµού. Στις περιπτώσεις 

αυτές διαπιστώσαµε την προσκόλληση σε πανανθρώπινες αξίες, την µετατόπιση 

της έµφασης σε  άλλες ταυτότητες όπως του εφήβου αλλά και τη λειτουργία 

υβριδικών ταυτοτήτων που εναλλάσσονται. 

Τέλος, η απόδοση της ιδιότητας του πολίτη καταλαµβάνει σηµαντικό χώρο στις 

αφηγήσεις των πληροφορητών. Η θεσµική επικύρωση της ταυτότητας της δεύτερης 

γενιάς αναδύεται ως απαραίτητος δίαυλος για την πλήρη και ισότιµη συµµετοχή 

στην ελληνική κοινωνία, την ουσιαστική ένταξη αλλά και την υπέρβαση των 

ταυτοτικών ορίων. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα έπρεπε να λανθάνει  από την 

ερευνητική αντίληψη ότι  η συν-θεώρηση της ταυτότητας και της  εθνικότητας  

είναι µία ιστορία διαρκών µεταβολών και συνεχούς ανταγωνισµού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.  

 

Στα πλαίσια της έρευνας αυτής εστίασα στη διαδικασία της κοινωνικής 

αναπαραγωγής των µεταναστών δεύτερης γενιάς από την Αλβανία εν καιρώ οξείας 

δηµοσιονοµικής κρίσης.  Υποστήριξα ότι η δεύτερη γενιά δεν ενδίδει παθητικά στην 

αναπαραγωγή της χαµηλής κοινωνικοοικονοµικής θέσης στην οποία ήδη βρίσκεται 

και την οποία δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο η ύφεση. Αντιθέτως, όπως προκύπτει 

από τις αφηγήσεις τους, οι έφηβοι πληροφορητές της έρευνας επιχειρούν να ορίσουν  

οι ίδιοι τους υλικούς και µη υλικούς όρους της κοινωνικής τους αναπαραγωγής. ∆εν 

εγκλωβίζονται σε λογικές αναπόδραστου και αποστέρησης εναλλακτικών λύσεων  

αλλά αναλαµβάνουν το ρίσκο µιας διαφοροποιηµένης πορείας σε σχέση µε τους 

γονείς τους, καταστρώνοντας προσεκτικά σχέδια ζωής. Επί τη βάσει αυτή, και µε 

όρους ανθρωπολογικούς, η παρούσα έρευνα επιχείρησε  να αναδείξει τις διαδικασίες 

αναπαραγωγής των υλικών και µη υλικών  συνθηκών ύπαρξης των  ατόµων αυτών.   

Η κοινωνική αναπαραγωγή κατά τη Narotzky (2017), θα µπορούσε να οριστεί 

ως µία διαδικασία συνέχειας και διαδοχικότητας µεταξύ των γενεών γύρω από 

εγχειρήµατα τόσο µικρής εµβέλειας που εξασφαλίζουν «τα προς το ζην» των ατόµων 

και κατ’επέκταση των µελλοντικών σχεδίων τους, όσο και µεγαλύτερης εµβέλειας 

που εξασφαλίζουν τη συνέχεια του κοινωνικού συστήµατος και κατ’ επέκταση των 

µοντέλων κατανοµής εξουσίας και πλούτου. Ωστόσο, η κρίση εξέβαλε σε µία 

πρωτόγνωρη ανατροπή των διαγενεακών και ενδογενεακών προσδοκιών και σχεδίων 

ζωής. Αλλαγές, όπως ο κατακερµατισµός των ευκαιριών εργασίας και η γενίκευση 

της επισφάλειας προσετέθησαν ως νέα δοµικά εµπόδια στην ήδη ευάλωτη ύπαρξη 

των µεταναστών και των παιδιών τους, οδηγώντας σε µία αναπλαισίωση των σχεδίων 

τους και των στρατηγικών τους. 

Η Narotzky (2017) υποστηρίζει ότι η κοινωνική αναπαραγωγή συντελείται σε 

δύο διαφορετικές φάσεις, µία άµεση που αφορά  στην καθηµερινή προσπάθεια  

εξασφάλισης των «προς το ζην»  και  µία απώτερη που στοχεύει στην ευρύτερη 

κοινωνική ευταξία και σταθερότητα. Κρίσεις, όπως η δηµοσιονοµική ύφεση, 

πλήττουν και τις δύο φάσεις αναπαραγωγής, λειτουργώντας διαλυτικά. Το µέλλον 
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φαντάζει δυσοίωνο καθώς οι  αναµενόµενες προσδοκίες, όταν δεν καταρρέουν, 

τίθενται τουλάχιστον υπό αµφισβήτηση και τα σχέδια ζωής αναπροσαρµόζονται. 

Στην Ελλάδα, η οικονοµική κρίση, η εργασιακή ανασφάλεια, η κοινωνική 

ανασφάλεια, ο ελλοχεύων κίνδυνος του κοινωνικού αποκλεισµού συνθέτουν τους 

δοµικούς κινδύνους υπό το βάρος των οποίων οι έφηβοι µετανάστες λαµβάνουν 

αποφάσεις  χαράσσοντας σχετικές τροχιές δράσης . Αντιµέτωποι µε παλιούς και 

νέους δοµικούς περιορισµούς τα υποκείµενα της έρευνας προσεγγίζουν τις συνθήκες 

της ζωής τους ρεαλιστικά και δεν εγκαταλείπουν το όνειρο της ανοδικής τους 

κινητικότητας. Τουναντίον,  βάσει  των νέων δεδοµένων επινοούν εκ νέου τις 

διαδροµές του βίου τους  

Στο επίκεντρο της διατριβής τέθηκε το ίδιο το υποκείµενο και η εµπρόθετη 

δράση του, ο τρόπος µε τον οποίο επιχειρεί να ελέγξει, στο µέτρο του δυνατού, τις 

δοµικές διακινδυνεύσεις και  να αντιδράσει απέναντι σε µία αυξανόµενη τρωτότητα.  

Ωστόσο η τρωτότητα αυτή δεν «ακινητοποιεί» τα υποκείµενα ούτε τα εξαναγκάζει σε 

µία µοιρολατρική αποδοχή αναπαραγωγής του υποβαθµισµένου πεπρωµένου της 

πρώτης γενιάς. Αντίθετα, αφυπνίζει τα αντανακλαστικά της οικονοµικής και 

κοινωνικής τους επιβίωσης, κινητροδοτώντας τους έφηβους της έρευνας προς τη 

δράση και την επινόηση σχεδίων. Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, τα 

υποκείµενα στρέφονται και επενδύουν από κάθε άποψη στον Εαυτό τους, 

εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στην ατοµικότητα τους. Η ατοµικότητα επί τη βάσει 

της χρονικότητας µετουσιώνεται σε εµπρόθετη δράση, ανακαλώντας την εµπειρία του 

παρελθόντος, αξιολογώντας τους δοµικούς περιορισµούς του παρόντος και 

σχεδιάζοντας ανάλογα  τις τροχιές του µέλλοντος (Emirbayer and Mische, 1998). Σε 

αυτή τη συνάρτηση, η εµπρόθετη δράση εµπερικλείει την δυνατότητα  

µετασχηµατισµού  και διαφοροποίησης, κοµβικές έννοιες στην πορεία της ανάλυσής 

µας.   

Η αναζήτηση αυτή ανέδειξε για άλλη µια φορά την πολύπλοκη σχέση δοµής 

και δρώντος υποκειµένου. Οι πληροφορητές µας, αν και έχουν επίγνωση των δοµικών 

περιορισµών  που σε µεγάλο βαθµό τους επικαθορίζουν, προτάσσουν τη δυνατότητα 

της επιλογής της διαδροµής του βίου τους  και σε αυτή την κατεύθυνση προβαίνουν 

σε συστηµατική δράση. Οι δοµές, όπως υποστηρίζει ο Bourdieu (1985) 

προσδιορίζουν µεν το υποκείµενο σε πολύ µεγάλο βαθµό, ωστόσο δεν καταλήγουν  

σε έναν απόλυτο ντετερµινισµό  καθώς το υποκείµενο επιλέγει τις στρατηγικές του, 

διαθέτοντας µία σχετική πάντα αυτονοµία. Όπως προκύπτει από την ανάλυση, την 
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σχέση αυτή θεραπεύει η έννοια του habitus ως µια γεφυροποιός δύναµη των 

διχοτοµιών δοµής και δρώντος υποκειµένου, αντικειµενικού και υποκειµενικού, 

µακροεπιπέδου και µικροεπιπέδου (Reay, 2004). Η έννοια του habitus προϋποθέτει 

ένα ενεργό και δηµιουργικό υποκείµενο, όπως οι νέοι του δείγµατος µας (acting 

agents). Παρά το γεγονός ότι το habitus τονίζει την έννοια της συνέχειας δεν 

απορρίπτει όµως την πιθανότητα για αλλαγή αλλά αντιθέτως ενέχει την πιθανότητα 

και τη δυνατότητα για αλλαγή, διαφοροποίηση και  µετασχηµατισµό αφ΄ης στιγµής 

το ίδιο το habitus επαναδιαµορφώνεται βάσει της εµπειρίας.  

Στη συνάφεια αυτή, η  έννοια του habitus γεφυρώνει το κενό µεταξύ του 

ατοµικού και του συλλογικού, δηλαδή ανάµεσα στις αντικειµενικές δοµές και την 

αντίστοιχη υποσυνείδητη ενσάρκωσή τους σε ατοµικές κρίσεις που εκδηλώνονται ως 

γούστο, κανόνες και συµπεριφορές ή µε πολύ απλά λόγια γεφυρώνει «τους κανόνες 

του παιχνιδιού» µε τη γνώση των κανόνων αυτών και την αντίστοιχη δράση σύµφωνα 

µε τους κανόνες αυτούς.  Η διπλή αυτή φύση του habitus, ατοµική και συλλογική, 

επεξηγεί τις ανθρώπινες συµπεριφορές και προτιµήσεις µε ατοµικούς όρους αλλά 

παράλληλα τις προσεγγίζει ως συλλογικό αποτέλεσµα αναπαραγόµενο στις ευρύτερες 

κοινωνικές δοµές. Η αλληλεπίδραση  δοµής και υποκειµένου που αποτελεί  και ένα 

από τα πυρηνικά στοιχεία της διατριβής, εξέβαλε στη διαπίστωση της  

αναδιαµόρφωσης του habitus των νέων αυτών σε ένα cleft habitus, ένα συνονθύλευµα 

του οικογενειακού φορτίου που φέρουν και του ηγεµονικού αξιακού κώδικα που 

ενστερνίζονται στο σχολείο.  

Το εγχείρηµα της κοινωνικής κινητικότητας δεν τορπιλίζει τη σταθερότητα της 

έννοιας του habitus,  καθώς δεν είναι τα όρια µεταξύ των κοινωνικών στρωµάτων που 

διαταράσσονται από τα υποκείµενα που τα υπερβαίνουν: τα υποκείµενα είναι αυτά 

που αλλάζουν και όχι η κοινωνική δοµή. Η διαδικασία της κοινωνικής κινητικότητας 

λοιπόν ενέχει µία ακόµη πρόκληση για τους νέους µετανάστες καθώς πέρα από τις 

πολλαπλές δοµικές διακινδυνεύσεις  καλούνται αλλά και επιδιώκουν, όπως προκύπτει 

από τις αφηγήσεις τους να προσαρµοστούν σε κοινωνικά πεδία µε habitus ανοίκειο 

προς αυτούς. Στη συνάφεια αυτή, ο µετασχηµατισµός του habitus διαµεσολαβεί  από 

ψυχοσυναισθηµατικής πλευράς την αλλαγή και τη διαφοροποίηση. Στην κατεύθυνση 

αυτή του µετασχηµατισµού, διαπίστωσα ότι οι νεαροί µετανάστες δεύτερης γενιάς 

δεν απορρίπτουν αλλά  επιστρατεύουν και αξιοποιούν την πολύτιµη τεχνογνωσία 

ζωής της πρώτης γενιάς, κατασκευάζοντας σταδιακά  µία νέα ταυτότητα και 

µετασχηµατίζοντας το κοινωνικό και πολιτισµικό τους κεφάλαιο.  
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 Προκειµένου να κατανοήσω την εµπρόθετη δράση, επεχείρησα να κατανοήσω 

καταρχάς τα ίδια τα υποκείµενα δηλαδή την ταυτότητα  που  συγκροτούν  

προκειµένου να πετύχουν τους στόχους τους  αλλά και τον τρόπο που διαχειρίζονται 

το πολιτισµικό και κοινωνικό τους κεφάλαιο. Η διερεύνηση αυτή έλαβε χώρα εντός 

του χρονικού πλαισίου µίας θεµελιώδους µετάβασης στη ζωή των υποκειµένων από 

το σχολείο στην ενήλικη ζωή, µίας χρονικής στιγµής που στοιχειοθετεί  ένα οριακό 

σηµείο στη ζωής τους (turning point) όπου τα υποκείµενα καλούνται να λάβουν 

ξεκάθαρες αποφάσεις  και  να ακολουθήσουν συγκεκριµένα σχέδια ζωής, 

ενεργοποιώντας  όλους τους διατιθέµενους πόρους που µπορούν να υποστηρίξουν τις 

µελλοντικές τους τροχιές.   

 Η ταυτότητα και το κεφάλαιο αποτέλεσαν πυρηνικές διαστάσεις της διατριβής, 

λειτουργώντας ως οι πλέον κατάλληλες κατηγορίες ανάλυσης που θα µπορούσαν να 

φωτίσουν τις νοηµατοδοτήσεις και να ερµηνεύσουν τη δράση των υποκειµένων. 

Κατά την πορεία διεξαγωγής της έρευνας µέσω της συµµετοχικής παρατήρησης και 

της διενέργειας ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων, ανέκυψαν συγκεκριµένες κατηγορίες 

ποιοτικών δεδοµένων, ώστε να σχηµατιστούν πέντε διαφορετικές θεµατικές  

διερεύνησης ταυτότητας και κεφαλαίου και οι οποίες στο σύνολό τους συνθέτουν ένα 

ολοκληρωµένο θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο. Βάσει των παραπάνω εξετάστηκε 

η ταυτότητα και το κεφάλαιο εν σχέσει µε τη γλώσσα, τη θρησκεία, το φύλο, την 

εργασία και την εθνότητα.    

Ως προς τη γλώσσα διαπιστώθηκε µια σαφής γλωσσική µετατόπιση στην ελληνική µε 

παράλληλη αποστασιοποίηση από την αλβανική, στάση που συνάδει µε τη  συνολική 

αποµάκρυνση των εφήβων του δείγµατος από το αποτύπωµα της αλβανικότητας.  

Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα, το γλωσσικό κύρος δεσπόζει στο αξιακό σύστηµα 

τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης γενιάς µε τη δεύτερη να έχει εµφανώς 

µετακινηθεί σε ένα νέο γλωσσικό habitus, επιδιώκοντας όχι µόνο τη διευρυµένη 

συµµετοχή τους  στο πολιτισµικό κεφάλαιο της κοινωνίας υποδοχής  αλλά  και τη 

µέγιστη δυνατή εξισορρόπηση  των σχέσεων εξουσίας που ενυπάρχουν στη γλωσσική 

επικοινωνία.  Η άριστη χρήση της κυρίαρχης γλώσσας θεωρείται  κοµβικός δίαυλος 

ένταξης αλλά και βασική προϋπόθεση για την οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη της 

οικογένειας καθώς δεν αξιολογείται µόνο ως απαραίτητο εργασιακό προσόν αλλά 

καταλαµβάνει ιδιαίτερη συµβολική αξία στις νοηµατοδοτήσεις των πληροφορητών.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, η γλωσσική επιλογή υπέρ της ελληνικής αποτελεί 

µονόδροµο για τους περισσότερους, λειτουργώντας ως µία επιτελεστική πρακτική 
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προς την κατεύθυνση µιας νέας υβριδικής ταυτότητας που συγκροτείται  στο 

µεταίχµιο δύο κόσµων.  

Το πρόκριµα της ένταξης στην ελληνική κοινωνία είναι εξίσου εµφανές στο ζήτηµα 

των θρησκευτικών επιλογών και πρακτικών. Οι µετανάστες τόσο της πρώτης όσο και 

της δεύτερης γενιάς επιδιώκουν να αφοµοιώσουν τα σύµβολα οµοιότητας  στη χώρα 

υποδοχής, εγκαταλείποντας σχετικά πρόθυµα ό,τι «προδίδει» τη χώρα καταγωγής 

τους και ενδεχοµένως θα µπορούσε να αποτελέσει πρόσκοµµα στην πλήρη αποδοχή 

τους από τους «Άλλους». Σε αυτή τη συνάφεια, η θρησκευτική ταυτότητα του 

µετανάστη προσεγγίστηκε  µε όρους κοινωνικής ταυτότητας  τιθέµενη σε µία βάση 

οµοιότητας και διαφοράς, ατοµικότητας και συλλογικότητας, εαυτού και δηµόσιας 

εικόνας. Σε µία κοινωνία όπου τις προηγούµενες δεκαετίες κυριάρχησε η 

«αλβανοφοβία», η χριστιανική οµολογία αποτελεί συστατικό στοιχείο του κυρίαρχου  

πολιτισµικού κεφαλαίου µε το οποίο οι Αλβανοί δεύτερης γενιάς βρίσκονται σε 

συνεχή διάδραση. Υπό αυτή την έννοια, η  θρησκευτικότητα διαµεσολαβεί  κυρίως τη 

συµµετοχή  της δεύτερης γενιάς  στην κυρίαρχη πολιτισµική ταυτότητα και κεφάλαιο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η βάπτιση  αποτελεί µία ακόµα επιτελεστική πράξη συµµετοχής 

στη νέα ταυτότητα, έµπρακτη αποδοχή των κυρίαρχων εθνικών συµβόλων. Οι ίδιοι οι 

έφηβοι, στις αφηγήσεις τους, προσεγγίζουν τη θρησκευτικότητα µε όρους 

ατοµικότητας, παρουσιάζοντας τη θρησκευτική τους πίστη ως αποτέλεσµα 

συνειδητής επιλογής αλλά και σύγκλισης µε τον κυρίαρχο κανόνα. Η ταύτισή τους µε 

το χριστιανισµό  σηµατοδοτεί  µία διευρυµένη συµµετοχή  σε µία σύγχρονη 

ευρωπαϊκή ταυτότητα που θεµελιώνεται στην αντίθεση  «Εµείς και οι Άλλοι».   

Στην ίδια συνάρτηση διερεύνησα την πτυχή του φύλου,  όχι δηλαδή ως µία µορφή 

κοινωνικής οργάνωσης ή σηµειωτικής οριοθέτησης του σώµατος αλλά περισσότερο 

µε όρους κοινωνικής ταυτότητας. Το φύλο συγκαταλέγεται στα ατοµικά 

χαρακτηριστικά, στις πτυχές της προσωπικότητας , στις δοµές της συνείδησης, στις 

διαφορετικές επιτελεστικότητες που θεωρητικοποιούν τις σεξουαλικές 

υποκειµενικότητες. Το φύλο µεταβλήθηκε  από µία πρωταρχικά  βιολογική κατηγορία 

σε µία πολιτισµική διαδικασία. Η δεύτερη γενιά µεταναστών αµφισβητεί και 

επαναδιαπραγµατεύεται τις έµφυλες ταυτότητες που προβάλει η κοινωνία 

προέλευσης. Τα αδιαφιλονίκητα στερεότυπα της αρρενωπότητας και της 

θηλυκότητας που ταξίδεψαν µε τους γονείς τους στους νέους τρόπους εγκατάστασης 

αµφισβητούνται, µεταβάλλονται, προσαρµόζονται στο πεδίο δράσης των 

υποκειµένων. Το ισχυρό νεοπατριαρχικό µοντέλο της αλβανικής κοινωνίας που είχε 
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ήδη αρχίσει να φθείρεται ταυτόχρονα µε την εγκατάσταση της πρώτης γενιάς στην 

κοινωνία υποδοχής, κλυδωνίζεται εκ νέου, από την προσπάθεια της δεύτερης γενιάς 

να νοµιµοποιήσει τα πρότυπα των γηγενών συνοµηλίκων τους εντός της δυναµικής 

της αλβανικής οικογένειας. Η εµπρόθετη αυτή δράση των υποκειµένων, αποτελεί 

µέρος µιας συνολικής προσπάθειας αποστασιοποίησης από την αλβανική ταυτότητα. 

Εκφράζει τη στρατηγική προσπάθεια των πληροφορητών να διαβούν τα όρια που 

τους εγκλωβίζουν στην κατηγορία του «Άλλου». Η «απειλή» της ετερότητας  έχει 

σαν αποτέλεσµα το µετασχηµατισµό του habitus και τον προσανατολισµό της δράσης 

στην υπέρβαση των ορίων.  

Σχετικά µε τον τοµέα της εργασίας,  από τις αφηγήσεις τους γίνεται σαφές ότι οι 

αναπαραστάσεις που φέρουν έχουν διαµορφωθεί αποφασιστικά µέσω της εµπειρίας 

των οικογενειών τους: η ενασχόληση της «πρώτης γενιάς» αποκλειστικά µε 

χειρωνακτικές εργασίες χαµηλού κύρους, όπως και η επαγγελµατική ανασφάλεια και 

επισφάλεια που βίωσε η αλβανική οικογένεια στην προσπάθεια της πρώτης 

προσαρµογής και συνεχίζει να βιώνει κατά τη διάρκεια της κρίσης, κινητροδοτούν  τη 

δεύτερη γενιά στην επιδίωξη τουλάχιστον µεσοαστικών επαγγελµάτων τα οποία στο 

φαντασιακό τους λειτουργούν ως συνώνυµα υψηλότερου  βιοτικού επιπέδου και 

κοινωνικού κύρους από αυτό που ήδη διαθέτουν. Οι έφηβοι µετανάστες υιοθετούν τις 

δικές τους στρατηγικές οµαλής µετάβασης στο εργασιακό τοπίο. Σε αυτό το πλαίσιο, 

το σχολείο, διαδραµατίζει διττό ρόλο: πρακτικά, αποτελεί το απαραίτητο βήµα για τη 

µετάβαση τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ή άλλους τύπους µεταλυκειακής 

κατάρτισης. Σε δεύτερο επίπεδο, το σχολείο πέρα από την πρακτική του συµβολή στα 

σχέδια ζωής τους, αποτελεί το πεδίο συνάντησης και σύγκλισης µε την κυρίαρχη 

κουλτούρα της χώρας υποδοχής. Η υιοθέτηση των τρόπων, στάσεων, συµπεριφορών 

αλλά και γενικότερα του ισχυρού πολιτισµικού κεφαλαίου που προβάλει ο 

εκπαιδευτικός θεσµός, εκβάλει στο µετασχηµατισµό του habitus που φέρουν  και 

συµβάλλει θετικά στη συστηµατικότερη δέσµευσή τους µε την ελληνική κοινωνία και 

τον ενδεχόµενο κίνδυνο  κοινωνικού αποκλεισµού που ενδυναµώνεται λόγω κρίσης.  

Στο σχολείο, η δεύτερη γενιά επιχειρεί πέρα από την κατάκτηση των µορφωτικών 

αγαθών, να διεισδύσει ισότιµα σε έναν άλλο κόσµο, στον οποίο µέχρι τώρα η πρώτη 

γενιά συµµετείχε µόνο περιθωριακά. Οι νεαροί µετανάστες, γαλουχηµένοι µε την 

κουλτούρα και τις νοοτροπίες της ελληνικής κοινωνίας, επινοούν τις δικές τους 

στρατηγικές «συµφιλίωσης» µε την οικογενειακή πολιτισµική κληρονοµιά και 

επιχειρούν να κατοχυρώσουν µία θέση στην κοινωνία υποδοχής πολύ διαφορετική 



311 

 

από αυτή των οικογενειών τους. Παρά τη γενικευµένη επισφάλεια και το χαµηλό 

κοινωνικοοικονοµικό τους υπόβαθρο, στηρίζονται στην ατοµικότητά τους, 

αρνούµενοι να παθητικοποιηθούν και ως ενεργά υποκείµενα επιχειρούν να 

διαµορφώσουν τους όρους της κοινωνικής τους αναπαραγωγής.  

Σε σχέση µε την εθνική ταυτότητα, τα ποιοτικά δεδοµένα συνηγορούν στο ότι για την 

πρώτη γενιά, η πλέον ισχυρή ταυτότητα είναι η µεταναστευτική, βιωµένη κυρίως µε 

ταξικά χαρακτηριστικά, καθώς η έννοια της κοινωνικοοικονοµικής κινητικότητας 

είναι αλληλένδετη µε τη διαδικασία και τους στόχους της µετανάστευσης. Ωστόσο, η 

εθνική ταυτότητα της πρώτης γενιάς δεν επισκιάζεται µόνο από την εργασιακή 

ταυτότητα του µετανάστη. Η προσήλωση σε ατοµικές ταυτότητες όπως του γονιού ή 

του εργαζόµενου, υπερκαλύπτει την εθνική ταυτότητα της πρώτης γενιάς που 

παρουσιάζεται αποδυναµωµένη τόσο ως ονοµαστική όσο και ως ουσιαστική 

κατηγορία. Η αποστασιοποίηση συνδέεται άρρηκτα µε την παγίωση ισχυρών 

αρνητικών στερεοτύπων στην κοινωνία υποδοχής και τον συνακόλουθο στιγµατισµό 

των Αλβανών, που διαµορφώνει µια de facto αρνητική προσέγγιση, συµβάλλοντας 

στην συστηµατική εξατοµίκευση και από-συλλογικοποίηση της αλβανικής 

µεταναστευτικής ταυτότητας.  

Για τη δεύτερη γενιά, η διατήρηση και η καλλιέργεια της αλβανικής εθνικής 

ταυτότητας επίσης δεν αποτελεί προτεραιότητα. Παρά τις διαφορετικές στάσεις, 

κανείς από τους πληροφορητές µας δεν προτάσσει µία  ισχυρή αλβανικότητα. Η 

µελέτη των απαντήσεών τους συνηγορεί σε µια αδύναµη δράση ως προς τον εθνικό 

αυτοπροσδιορισµό ενώ η αποστασιοποίηση από την αρχική εθνική ταυτότητα 

ποικίλλει στους τρόπους έκφρασης. Αρκετοί από τους εφήβους του δείγµατός µας 

διατηρούν µόνο σε συµβολικό επίπεδο το δεσµό τους µε την αλβανική τους 

ταυτότητα, βιωµένη περισσότερο ως ηθικό χρέος απέναντι στην οικογένειά τους παρά 

στις πραγµατικές της διαστάσεις. Η αλβανική οικογένεια στο µικρο-επίπεδο που 

λειτουργεί, υποκαθιστά εν µέρει την εθνικότητα για τα υποκείµενα που την 

απαρτίζουν. Το αίσθηµα του οικογενειακού ανήκειν, υποκαθιστά το εθνικό ανήκειν 

τόσο για τη πρώτη όσο και για τη δεύτερη γενιά, χρωµατίζει τις έννοιες του χώρου 

και του χρόνου και προσφέρει ένα δίχτυ προστασίας από την επισφάλεια της 

µετανάστευσης. Η σηµασία της εθνικής καταγωγής συχνά υποβαθµίζεται ως µία 

στρατηγική θόλωσης ορίων ειδικά όταν επικρέµεται η απειλή του στίγµατος του 

µετανάστη.  
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Σε αντίθεση µε την εθνικότητα, η ιδιότητα του πολίτη καταλαµβάνει σηµαντικό χώρο 

στις αξιολογήσεις των πληροφορητών. Η θεσµική επικύρωση της ταυτότητας της 

δεύτερης γενιάς αναδύεται ως απαραίτητος δίαυλος για την πλήρη και ισότιµη 

συµµετοχή στην ελληνική κοινωνία, την ουσιαστική ένταξη αλλά και την υπέρβαση 

των ταυτοτικών ορίων που εγκλωβίζουν τους νέους µετανάστες. 

Βάσει των παραπάνω διαπιστώσεων, η παρούσα διατριβή εστίασε στη διαδικασία της 

κοινωνικής αναπαραγωγής των συνθηκών της ύπαρξης των µεταναστών δεύτερης 

γενιάς από την Αλβανία που διαβιούν στην Ελλάδα της κρίσης.  Στα πλαίσια αυτής 

της διερεύνησης ανεδείχθησαν οι ενεργητικές στρατηγικές των υποκειµένων, τα 

οποία αν και ιδιαιτέρως ευάλωτα και επισφαλή, λόγω των αυξηµένων δοµικών 

διακινδυνεύσεων ωστόσο, δεν υποκύπτουν ούτε παθητικοποιούνται. Εν µέσω άνισων 

οικονοµικών ισορροπιών και ασύµµετρων σχέσεων εξουσίας δίνουν τον δικό τους 

αγώνα µε την ελπίδα ότι στο µέλλον θα καταφέρουν να καθορίσουν οι ίδιοι τις 

διαδροµές της ζωής τους. Ακόµα και αν το αποτέλεσµα δεν είναι ορατό, τα παιδιά 

των µεταναστών, αντλώντας από την τεχνογνωσία ζωής της πρώτης γενιάς και την 

κοινωνικοποιητική εµπειρία του σχολείου, επενδύουν στην ατοµικότητά τους και όχι 

στον ατοµικισµό, στοχάζονται προσεκτικά και επιχειρούν µε επινοητική δεξιοτεχνία 

και αποφασιστικότητα να βελτιώσουν τους όρους της ζωής τους. 
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