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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η γυναικεία μετανάστευση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές του 
παγκόσμιου μεταναστευτικού φαινομένου. Σε μια εποχή, όπου πληθυσμοί 
μετακινούνται, σπρωγμένοι από την οικονομική ανέχεια και αναζητούν ένα καλύτερο 
μέλλον με αξιοπρέπεια για τους ίδιους αλλά και τις οικογένειές τους, η γυναίκα 
μετανάστρια πρωταγωνιστεί και επιδίδεται η ίδια σε έναν αγώνα να διεκδικήσει τόσο για 
τον εαυτό της όσο και για την οικογένειά της μια καλύτερη ζωή. Απόδειξη της διάστασης 
του φαινομένου αποτελεί το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του United 
Nations Population Fund (UNFPA) τα τελευταία χρόνια από τα 191 εκατομμύρια 
μεταναστών τα 95 εκατομμύρια είναι γυναίκες, ενώ  τα χρήματα που έστελναν το 
διάστημα αυτό στις οικογένειές τους ανέρχονταν σε 200 εκατομμύρια ευρώ.1 

Βασική όμως προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό, αποτελεί η οικονομική και κοινωνική 
της ένταξη στο νέο χώρο διαβίωσης και δραστηριοποίησης, η οποία με τη σειρά της 
συμβάλλει στη συνοχή της κοινωνίας καθώς και στην κοινωνική και οικονομική ευημερία 

Αναμφίβολα, η γυναίκα μετανάστρια εντάσσεται στο νέο χώρο τόσο μέσα από την 
εξοικείωσή της με τις κοινωνικές αντιλήψεις και τις αξίες της χώρας υποδοχής, όσο και 
με τη διατήρηση των δεσμών με τη χώρα προέλευσης. Φυσικό επακόλουθο του 
φαινομένου αυτού είναι και οι αλλαγές που επέρχονται στον αστικό χώρο των κοινωνιών 
στις οποίες οι γυναίκες αυτές εγκαθίστανται. Πιο συγκεκριμένα, στην Αθήνα, η οποία τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αριθμού μεταναστριών, οι 
αλλαγές που εμφανίζονται σε διάφορες πτυχές του αστικού ιστού, όπως είναι η κατοικία, 
η εργασία, η γειτονιά και ευρύτερα ο δημόσιος χώρος, έχουν μετασχηματίσει το αστικό 
τοπίο της πρωτεύουσας. 

Όσοι ζούμε στην πρωτεύουσα έχουμε γίνει μάρτυρες αυτών των αλλαγών, οι οποίες 
έχουν συντελέσει στη δημιουργία μίας πολυπολιτισμικής και πλουραλιστικής κοινωνίας. 
Το επόμενο βήμα είναι η αποδοχή εκ μέρους μας τόσο σε προσωπικό όσο και σε κρατικό 
επίπεδο, αυτών των αλλαγών. Για αυτό, οι πολίτες, οι κυβερνητικές πολιτικές, οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλουν να συμβάλουν προς 
την κατεύθυνση της ένταξης αλλά και της ενσωμάτωσης  των μεταναστριών στην 
ελληνική κοινωνία καθώς όπως έχει αποδειχθεί οι γυναίκες αυτές είναι πλέον, ένας από 
τους πιο σημαντικούς κινητήριους μοχλούς της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. 

 

 

 

 

 

                                                            
1 UNFPA 2006 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη συγκεκριμένη εργασία θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε  με το φαινόμενο της 
γυναικείας μετανάστευσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το 2004, καθώς έχει 
αναπτύξει μία πιο ισχυρή και σύνθετη δυναμική σε σχέση με το πρώτο κύμα των 
μεταναστριών, οι οποίες ήρθαν στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 1990.Πιο 
συγκεκριμένα, η γυναικεία μετανάστευση μετά το 2004 είναι σαφώς πιο αυτονομημένη 
σε σχέση με το παρελθόν, καθώς η μετανάστρια «κινείται», «μετακινείται» και 
«εγκαθίσταται» χωρίς, πολλές φορές, την παρουσία ή τη συνοδεία του άλλου φύλου. Το 
φαινόμενο, ιδιαίτερα στην εποχή μας, αποκτά τεράστια σημασία όχι μόνο εξαιτίας της 
αυτονόμησης της μετανάστριας, αλλά επιπλέον επειδή αποτελεί μία από τις πολλές 
πτυχές του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης. Καθώς ο μεταναστευτικός πληθυσμός 
της Ελλάδας βρίσκεται στο πιο υψηλό επίπεδο που βρέθηκε ποτέ και καθώς η Ελλάδα 
βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση, δημιουργείται μία νέα κρίση, αυτή 
της ταυτότητας της Ελληνικής κοινωνίας. 

Στην πορεία, διαπιστώνουμε ότι οι ραγδαίες αυτές  αλλαγές τις οποίες επιφέρει το 
γυναικείο μοντέλο της μετανάστευσης, αποτυπώνονται πρωτίστως στην Αθήνα, της 
οποίας αλλάζει και μετασχηματίζεται ο αστικός της ιστός. Η επίδραση του φαινομένου 
είναι εμφανής στις αλλαγές που επέρχονται στη χρήση και την αξιοποίηση της κατοικίας, 
στην κατανομή των επαγγελμάτων και στην παραγωγή, στη χρήση του δημόσιου χώρου, 
στην αλληλεπίδραση των γυναικείων ομάδων, ντόπιων και μεταναστριών σε επίπεδο της 
γειτονιάς, στη διαμόρφωση νέων πολιτικών. 

Συνεπώς, καθώς βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα πραγματικότητα, στην 
πραγματικότητα των πολυπολιτισμικών κοινωνιών,  παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
η διερεύνησή της γυναικείας μετανάστευσης, όχι μόνο για να εντοπίσουμε τους όποιους 
αστικούς μετασχηματισμούς έχει επιφέρει στην πρωτεύουσα, αλλά και να καταδείξουμε 
τις αλλαγές εκείνες που έχουν επιδράσει θετικά. Αξίζει επιπλέον να διερευνηθεί σε ποιο 
βαθμό οι αστικοί μετασχηματισμοί αποτελούν συνέπεια της ένταξης των 
μεταναστευτικών πληθυσμών στις χώρες υποδοχής καθώς και σε ποιο βαθμό έχει 
επέλθει η ένταξη. 

Για αυτό και η εργασία δομείται σε πέντε μέρη: Στο πρώτο μέρος, παραθέτουμε έννοιες 
και όρους σχετικούς με το μεταναστευτικό φαινόμενο ώστε ο αναγνώστης να έρθει σε 
μία πρώτη και πιο άμεση επαφή με το φαινόμενο. Στο δεύτερο επιχειρούμε να 
προσεγγίσουμε το φαινόμενο μέσα από την εγκατάσταση των γυναικών στον αστικό 
ιστό. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την εγκατάστασή τους στην Αθήνα με βάση 
τους παράγοντες που επηρέασαν τη χωρική τους κατανομή και να οδηγηθούμε σε 
συμπεράσματα.  Στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στους μετασχηματισμούς οι οποίοι 
έχουν επέλθει μέσα από την παρουσία και τη δράση τους σε συγκεκριμένους τομείς. Στο 
τέταρτο μέρος παραθέτουμε τα συμπεράσματά μας για τις αλλαγές που έχουν επέλθει 
μέσα από τη συνύπαρξη του ντόπιου και του μεταναστευτικού πληθυσμού, τόσο σε 
προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δημόσιου χώρου και εξετάζουμε το βαθμό της 
αφομοίωσης τους από την Ελληνική κοινωνία. Τέλος, κλείνουμε με πιο γενικά 



- 3 - 
 

συμπεράσματα, τα οποία αφορούν τους μετασχηματισμούς τους οποίους επέφεραν στην 
Αθήνα οι γυναικείες μεταναστευτικές ροές καθώς και με τα χαρακτηριστικά των 
μεταναστριών από τις οποίες αντλήσαμε τις πληροφορίες μας. Στην προσπάθεια να 
διερευνήσουμε το φαινόμενο της γυναικείας μετανάστευσης στην Αθήνα, σημαντικό 
υλικό αντλήσαμε από την έρευνα που έγινε στον Τομέα της Πολεοδομίας-Χωροταξίας, 
με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ντίνα Βαίου. 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

Α.1 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μετανάστες χαρακτηρίζονται οι 
υπήκοοι χωρών εκτός της Ένωσης, οι οποίοι εισέρχονται είτε νόμιμα είτε παράτυπα στην 
Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ε.Ε με σκοπό την εγκατάσταση και την ανεύρεση 
προσωρινής ή μόνιμης απασχόλησης. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνουν τα Ηνωμένα έθνη, ως μετανάστης χαρακτηρίζεται 
«το άτομο που είναι μακριά από τη χώρα που γεννήθηκε ή από τη χώρα της οποίας την 
εθνικότητα ή/και την υπηκοότητά, για διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες.»  

Σύμφωνα με τον Eisenstadt,  ως μετανάστευση ορίζεται η φυσική μετάβαση ατόμων και 
ομάδων από μία κοινωνία σε άλλη(Eisenstadt 1953).2 Επίσης ως μετανάστευση ορίζεται η 
περίπτωση μετακίνησης μεγάλου αριθμού ανθρώπων, οι οποίοι αλλάζουν τόπο(Sauvy 
1969)3. Επίσης, μετανάστευση θεωρείται η μεταφορά ανθρώπων και εργατών από μία 
περιοχή σε άλλη(Castles and Kosack 1973). 4 

Ως μετανάστες ορίζονται επίσης όσοι έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό(δηλαδή οι 
μετανάστες πρώτης γενιάς) και οι άμεσοι απόγονοί τους, όσοι δηλαδή έχουν γεννηθεί 
στη χώρα υποδοχής ή μετανάστευσαν σε μικρή ηλικία(μετανάστες δεύτερης γενιάς). Οι 
μετανάστες διακρίνονται σε αλλοδαπούς(αυτοί που έχουν ξένη υπηκοότητα) και 
ημεδαπούς(αυτοί που έχουν αποκτήσει την υπηκοότητα της χώρας υποδοχής επειδή 
έχουν γεννηθεί εκεί ή έχουν πολιτογραφηθεί) (Τριανταφυλλίδου, 2010).5 

Η Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ), παραθέτει την κατηγοριοποίηση των 
μεταναστριών όπως την αντιλαμβάνεται ο Castle(2000),6 σύμφωνα με την οποία οι 
μετανάστριες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

α) οι προσωρινές/οικονομικές μετανάστριες οι οποίες μεταναστεύουν για περιορισμένη 
χρονική διάρκεια με σκοπό να εργασθούν, να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και να 
αποστείλουν τα χρήματα στην πατρίδα τους 

β) οι ανεπίσημες ή μη εγγεγραμμένες μετανάστριες οι οποίες μετακινούνται από χώρα σε 
χώρα για να βρουν απασχόληση χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες ή έγγραφα 
για νόμιμη απασχόληση και διαμονή 

γ) εξειδικευμένες εργαζόμενες και γυναίκες επιχειρηματίες, ανώτεροι υπάλληλοι, 
στελέχη και τεχνικοί, οι οποίες μετακινούνται στις εσωτερικές αγορές εργασίας 

                                                            
2Eisenstadt S.N., Analysis of Patterns of immigration and Absorption of Immigrants, Taylor and Francis, L.td, 
1953  
3 Sauvy A., Το πρόβλημα του πληθυσμού της γης: από τον Μάλθους στον Μάο - Τσε - Τουγκ, Αθήνα ,  εκδ., 
Αναγνωστίδης. 
4 Castles S., and Cosack G., Immigrant workers and class structure in West Europe, Oxford University Press, 
London, 1973 
5 Τριαναταφυλλίδου Α., Μαρούκης Θ., Η μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, Αθήνα, εκδ., Κριτική, 
2010 
6 Castles S., Migration of the 20th Century, 2000 
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πολυεθνικών εταιρειών και διεθνών οργανισμών ή επιδιώκουν την απασχόλησή τους 
στις διεθνείς αγορές ως άτομα που έχουν εξαιρετικές δεξιότητες 

δ) εξαναγκασμένες προς μετανάστευση, γυναίκες-πρόσφυγες, γυναίκες που αιτούνται 
ασύλου οι οποίες έχουν αναγκαστικά μετακινηθεί εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων 
όπως είναι ένας πόλεμος ή μία φυσική καταστροφή 

ε) οι μετανάστριες οικογενειακής επανένωσης, δηλαδή εξαρτημένα μέλη οικογενειών, 
γυναίκες και παιδιά που μετακινούνται προκειμένου να επανενωθούν με τους συζύγους 
ή τις οικογένειές τους αντίστοιχα και αυτό σε περίπτωση που ο άνδρας-μετανάστης έχει 
άδεια παραμονής. Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε ότι το μοντέλο αυτό της 
μετανάστριας ήταν σύνηθες μέχρι τη δεκαετία του 1980 καθώς ο τόπος μετακίνησης 
συνδεόταν άμεσα με την επανένωση. Το μοντέλο αυτό έπαψε να είναι τόσο συνηθισμένο 
μετά τη δεκαετία του 1980 όπου παρατηρείται όλο και πιο συχνά το φαινόμενο της 
αυτόνομης γυναικείας μετανάστευσης. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι  το φαινόμενο είναι πολυμορφικό  όπως προκύπτει και μέσα από 
την προηγούμενη κατηγοριοποίηση. Συνδέεται με μία βασική έννοια, η οποία αφορά τους   
μετανάστες ανεξάρτητα από το φύλο: είναι η έννοια της  της ενσωμάτωσης(integration). 
Παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένες απόψεις πάνω στην ερμηνεία του όρου: 

 
Κοινωνική ενσωμάτωση (integration):  
«Η ιδιαίτερη διαδικασία κατά την οποία προωθείται η ενεργή κοινωνική συμμετοχή 
διαφορετικής προέλευσης ατόμων, αφού έχουν γίνει αποδεκτές οι πολιτισμικές, κοινωνικές 
και ηθικές τους ιδιαιτερότητες, αναγνωρίζοντας ότι το κοινωνικό σύνολο ωφελείται από 
την πολυπολιτισμικότητα.» (Conseil d’ Analyse ‘Economique 2003, σελ. 94) 
 

Στο πεδίο των κοινωνικών και πολιτισμικών σπουδών ο όρος περιγράφει μια κατάσταση 
κατά την οποία διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, ενώ διατηρούν τα χαρακτηριστικά της 
ομάδας τους και τη μοναδικότητα τους, συμμετέχουν επίσης στις βασικές δομές της 
οικονομίας και της διακυβέρνησης της χώρας όπου διαμένουν μόνιμα.(Hage, 2012)7 
 
«Mία αμφίδρομη διαδικασία βασισμένη στα αμοιβαία δικαιώματα και τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις των νομίμως κατοικούντων στη χώρα πολιτών τρίτων χωρών και της 
κοινωνίας που τους δέχεται, η οποία παρέχει τις συνθήκες για πλήρη συμμετοχή του 
μετανάστη» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή , CEC, 2003) 
 

«H διαδικασία κατά την οποία οι μετανάστες γίνονται αποδεκτοί από την κοινωνία, τόσο ως 
άτομα όσο και ως ομάδες.» (Penninx, 2003)8 

 

                                                            
7 Hage G., Critical Anthropological Thought and the radical political imaginary today, vol.32, issue:3, 285-
308,2012 
8 Penninx R., Integration: The role of communities , Institutions and the State, Migration Policy Institute,2003 
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Μετανάστριες από το δίκτυο αλληλεγγύης «Μέλισσα». Πηγή: propaganda 

 

 

 

Φεστιβάλ Αιθιοπίας στην Κυψέλη. Ίδια επεξεργασία  
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Α.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

Η ανάδυση και η εξάπλωση του φαινομένου της μετανάστευσης, έχει αποκτήσει 
παγκόσμιο ενδιαφέρον καθώς τις τελευταίες δεκαετίες όχι μόνο συνεχίζει να 
εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς αλλά έχει αλλάξει ακόμη και την κοινωνική δομή 
αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών, οι οποίες αποτελούσαν ανέκαθεν πόλο έλξης 
των μεταναστών. Χώρες όπως ο Καναδάς, η Μ. Βρετανία και οι Η.Π.Α για παράδειγμα, 
τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν ενσωματώσει στην κοινωνική τους δομή 
χαρακτηριστικά Ασιατικά, Λατινοαμερικανικά και Αφρικανικά. 

Αντιλαμβανόμαστε συνεπώς την τεράστια δυναμική του φαινομένου, το οποίο άλλαξε 
κυριολεκτικά τον τρόπο ζωής των ανθρώπινων κοινωνιών του πλανήτη μας. Δεν είναι 
καθόλου άξιο απορίας γιατί έχουν αναπτυχθεί γύρω από το φαινόμενο πολλές 
επιστημονικές θεωρίες, οι οποίες προσπαθούν να το προσεγγίσουν και να το 
ερμηνεύσουν από την οπτική την οποία η κάθε θεωρητική προσέγγιση υιοθετεί. Στο 
σημείο αυτό, παραθέτουμε ενδεικτικά και μόνο κάποιες από αυτές τις προσεγγίσεις, σε 
μια προσπάθεια να «φωτίσουμε» το φαινόμενο των μαζικών πληθυσμιακών 
μετακινήσεων. 

Η μετανάστευση, ανεξάρτητα από το φύλο, αποτελεί για τους μετανάστες μία καθαρά 
επενδυτική απόφαση, η οποία εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες όπως είναι οι 
οικονομικές απολαβές που προσφέρει η χώρα υποδοχής, τα προσόντα και η ηλικία του 
μετανάστη, ακόμη και το κόστος της μετανάστευσης, αν δηλαδή η επίδοξη μετανάστρια 
διαθέτει το απαραίτητο για τη μετανάστευση ποσό και το βαθμό στον οποίο το ποσό αυτό 
θα καλυφθεί από την εργασία της στη χώρα υποδοχής. Η θεωρία αυτή διαχωρίζει την 
έννοια του κόστους σε άμεσο(πληροφόρηση, έρευνα, μετακίνηση) και σε 
έμμεσο(κοινωνικό και ψυχικό κόστος από τη μετανάστευση). Άλλη θεωρητική 
προσέγγιση, τονίζει τη σημασία των προσωπικών δικτύων μεταξύ των δύο χωρών, 
δηλαδή της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής.  

Όπως είναι φυσικό, χώρες προέλευσης με υψηλή ανεργία, εκεί από όπου απουσιάζει το 
κράτος, εκεί όπου δεν υπάρχει  κοινωνική προστασία ή σωστές υποδομές, «ωθούν» 
ομάδες του πληθυσμού τους να τις εγκαταλείψουν. Αντίθετα, χώρες με υψηλό επίπεδο 
ζωής, χαμηλά ποσοστά ανεργίας, αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και 
καλές υποδομές, «ελκύουν» τους φτωχοποιημένους αλλοδαπούς πληθυσμούς. 

Ένα άλλο μοντέλο προσέγγισης του φαινομένου(Schwartz,1973)9 υποστηρίζει ότι βασικός 
παράγοντας που καθορίζει τη μετανάστευση είναι το κόστος, το οποίο συσχετίζεται με 
τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής: 
μάλιστα, η προσέγγιση αυτή υποδιαιρεί το κόστος σε δύο ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, 
αναφέρεται στα γενικά κόστη που είναι στενά συνδεδεμένα με το οικονομικό κόστος της 
απόστασης και αυξάνεται ανάλογα με τη γεωγραφική απόσταση καθώς και το κόστος 
πληροφόρησης, το οποίο συνδέεται με το βαθμό ευκολίας στη συλλογή πληροφοριών για 

                                                            
9 Schwartz A., Interpreting the effect of Distance on Migration, in Journal of political Economy, vol.81, issue 5, 
1153-69, 1973  
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την αγορά εργασίας στο κράτος υποδοχής. Και αυτό με τη σειρά του μειώνεται όσο 
μειώνεται η απόσταση.10  

Δεν πρέπει επίσης να παραβλέψουμε και την προσέγγιση, η οποία αποδίδει την απόφαση 
της μετανάστευσης σε μία σχετική αυτονομία της προσωπικής επιλογής του ατόμου, η 
οποία είναι ανεξάρτητη από τις κυβερνητικές πολιτικές επιλογές11. Στη συγκεκριμένη 
προσέγγιση, έμφαση δίνεται στις αποφάσεις που λαμβάνονται από οικογένειες, 
κοινότητες ή και μεμονωμένα άτομα για τη μετανάστευση χωρίς απαραίτητα να έχουν 
στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες ή ακόμη και ένα ευρύ πεδίο επιλογών(θεωρίες 
οικιακής στρατηγικής). Αναφερόμαστε στη θεωρία των οικογενειακών δικτύων, η οποία 
όμως δε δίνει απάντηση στο ερώτημα γιατί τα δίκτυα αυτά εμφανίζονται σε 
συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές ή γιατί η γυναικεία μετανάστευση είναι μεγαλύτερη 
από κάποιες χώρες σε σχέση με άλλες.  

Οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις, τόσο οι νεοκλασικές όσο και οι δομικές έχουν κοινό 
παρονομαστή το γεγονός ότι δε λαμβάνουν υπόψη την έμφυλη διάσταση της 
μετανάστευσης, προφανώς διότι έως τη δεκαετία του 1970 η μετανάστευση θεωρούνταν 
καθαρά ανδρική υπόθεση. Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι αυτές οι προσεγγίσεις εστιάζουν 
αποκλειστικά και μόνο στον οικονομικό παράγοντα, στο βασικό οικονομικό νόμο της 
προσφοράς και της ζήτησης, η οποία αντιμετωπίζει το μετανάστη ως ένα « homo 
economicus», ο οποίος ζυγίζει τις πιθανές ζημιές πάνω στα οφέλη που θα του αποφέρει η 
μετακίνησή του και αποφασίζει να μεταναστεύσει ή να παραμείνει, τελείως 
ορθολογιστικά. Συνεπώς, η μετανάστευση, αποτελεί μία μεταφορά ανθρώπινου 
δυναμικού από περιοχές με υψηλή προσφορά εργατικού δυναμικού(άρα και χαμηλούς 
μισθούς) σε περιοχές με χαμηλή προσφορά εργατικού δυναμικού(άρα υψηλούς μισθούς) 
με αποτέλεσμα να εξισορροπείται η σχέση προσφοράς και ζήτησης. Αντιλαμβανόμαστε, 
ότι αυτό το μοντέλο προσέγγισης, πέρα από το γεγονός ότι εστιάζει αποκλειστικά σε 
οικονομικούς παράγοντες, αποκλείει την έμφυλη διάσταση καθώς δίνει στη γυναίκα 
θέση αποκλειστικής εξάρτησης από τον άνδρα. 

Στα μοντέλα των δομικών θεωριών που είδαμε πιο πριν, η μετανάστευση ταυτίζεται με 
την εκμετάλλευση της φθηνής εργατικής δύναμης που είναι ο μετανάστης,η οποία κινεί 
το σύστημα το καπιταλιστικό. Αυτή η προσέγγιση, δεν εστιάζει στον έμφυλο χαρακτήρα 
της μετανάστευσης καθώς δίνει έμφαση στο ανδρικό μοντέλο της μετανάστευσης. 

Μέχρι τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, ήταν αρκετά δημοφιλής και η θεωρία των 
κοινωνικών δικτύων, σύμφωνα με την οποία ο «εν δυνάμει» μετανάστης, συλλέγει 
πληροφορίες για τη χώρα υποδοχής από τα δίκτυα συγγενών, φίλων ή και 
συμπατριωτών, οι οποίοι έχουν ήδη καταφύγει εκεί. Αυτό συνεπάγεται και τη βοήθεια 
την οποία θα λάβει ο μετανάστης από τα ίδια δίκτυα όταν θα εγκατασταθεί πλέον στη 
χώρα υποδοχής. Αυτό μειώνει προφανώς και το κόστος της μετανάστευσης και παρακινεί 
και άλλους «εν δυνάμει» μετανάστες να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Και εδώ 

                                                            
10 Πετράκος Γ., Τοπάλογλου Λ., Economic Geography and European Integration: The effects on the EU’s eternal 
border region, 2008. 
11 Castles and Mark J. Miller, Age of Migration, 2003 
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επίσης, δεν τονίζεται η έμφυλη διάσταση της μετανάστευσης εφόσον τα δύο φύλα δεν 
έχουν την ίδια πρόσβαση σε δίκτυα και πηγές στήριξης ούτε και σε πληροφορίες αλλά 
και σε επίπεδο βοήθειας που παρέχεται μέσα από αυτά τα δίκτυα.  

A.3 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Ήδη από τη δεκαετία του 1970 είχε αρχίσει να αμφισβητείται η ανδροκεντρική 
προσέγγιση της μετανάστευσης. Η αμφισβήτηση αυτή μάλλον συνδέεται με την έξαρση, 
την ίδια περίοδο, της ανάπτυξης των γυναικείων κινημάτων αλλά και των γυναικείων 
σπουδών παγκόσμια. Όπως μας αναφέρει στο βιβλίο της η Ντίνα Βαίου: «κι όμως οι 
γυναίκες κινούνται»!12 Σε μία πρώτη προσέγγιση, η γυναικεία μετανάστευση δείχνει να 
έχει δύο μορφές: την εξαρτημένη μορφή, σύμφωνα με την οποία η γυναίκα ακολουθεί το 
σύζυγο στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης, η οποία με τη σειρά της αποτελεί τον 
εύκολο τρόπο της νόμιμης εισόδου στη χώρα υποδοχής. Παράλληλα, υπάρχει και η 
ανεξάρτητη μορφή της γυναικείας μετανάστευσης, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες 
μεταναστεύουν αυτόνομα ή πριν από το σύζυγο καθώς η αγορά εργασίας και ο 
καταμερισμός της εργασίας κατά φύλο στη χώρα υποδοχής, προσφέρει ευκαιρίες 
απασχόλησης για αυτές. 

Αν προσεγγίσουμε μία πιο σύνθετη μορφή γυναικείας μετανάστευσης,13 θα 
διαπιστώσουμε ότι έγγαμες ή άγαμες γυναίκες αν και μεταναστεύουν μόνες, 
παραμένουν εξαρτημένες από την οικογενειακή ομάδα στην περίπτωση κατά την οποία 
η μετανάστευση προσφέρει την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων. Η γυναίκα –
μετανάστρια, αποτελεί, εδώ, το μέσο επίτευξης των οικογενειακών στόχων συνεπώς δεν 
παύει να διατηρεί σχέσεις αλληλοεξάρτησης με την οικογενειακή τους ομάδα. 

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε τα αποτελέσματα της απογραφής του 2001, τα οποία 
καταδεικνύουν τη μορφή της μετανάστευσης που ακολούθησαν οι γυναίκες από 
πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες υπερέχουν αριθμητικά στη χώρα μας. Πιο 
συγκεκριμένα: 

Αλβανία: το 47% των γυναικών που ήρθαν εδώ δήλωσαν εργασιακούς λόγους και ένα 
20% για οικογενειακή επανένωση. 

Βουλγαρία: το 10% των γυναικών προέβαλε λόγους οικογενειακής επανένωσης με 
κίνητρο την εργασία. 

Γεωργία: το 33% των γυναικών είχε ως κίνητρο την παλιννόστηση και τη συνένωση. 

Ουκρανία, Μολδαβία, Πολωνία: το 80% των γυναικών είχε ως κίνητρο την εργασία ενώ 
το κίνητρο της οικογενειακής επανένωσης δεν ξεπερνούσε το 10%. 

 

 

                                                            
12  Βαίου Ντ., Διαπλεκόμενες καθημερινότητες και χωροκοινωνικές μεταβολές στην πόλη,Αθήνα,2007 
13 Κ.Ε.Θ.Ι (Τσίγκανου Ι., Τζωρτζοπούλου Μ., Ζαραφωνίτου Χ., 2001) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2001 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝ/ΜΟΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 762.191 413.214 51.694 99.968 20.787 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 346.639 168.586 27.191 52.121 10.373 
% 100% 54,2% 6,8% 13,1% 2,7% 
ΑΛΒΑΝΙΑ 438.036 240.656 11.869 69.949 8.263 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 180.667 85.865 5.787 35.269 3931 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 35.104 27.504 397 2.624 441 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21.216 16.725 271 1.508 280 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή 2001, από Κ.Ε.Θ.Ι. Ίδια επεξεργασία 

  

Ανεξάρτητα όμως από τη μορφή μετανάστευσης, η γυναίκα –μετανάστρια, συναντά 
πολλές προκλήσεις. Η διαδικασία αυτή μπορεί να της δώσει τη δυνατότητα χειραφέτησης 
και αυτονόμησης μέσα από την εργασία στο χώρο υποδοχής και να αναβαθμίσει ακόμη 
και το ρόλο της μέσα στην οικογένεια. Εγκαταλείπεται έτσι ο παραδοσιακός ρόλος της 
γυναίκας που έως τότε στήριζε τις αποφάσεις του άνδρα-συζύγου. Παράλληλα, η 
διαδικασία αυτή μπορεί να τη φέρει αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα-προκλήσεις, 
όπως είναι η διττή, πλέον, υπόστασή της ως συζύγου και μητέρας αφενός, εργαζόμενης 
αφετέρου, η οποία θα πρέπει να μάθει τη γλώσσα της χώρας προκειμένου να 
ενσωματωθεί ή θα πρέπει να εξαρτάται η παραμονή της από τη νομική υπόσταση του 
συζύγου της. Αν συνθέσουμε βέβαια και τις δύο αυτές προσεγγίσεις, θα καταλήξουμε σε 
μία πιο αντικειμενική προσέγγιση. Μέσα από αυτή, η γυναίκα –μετανάστρια, καλείται 
να παίξει το διπλό ρόλο με την ανάλογη επιβάρυνση, σωματική και ψυχική, δεν έχει 
κάποιες φορές όση στήριξη από τα άτυπα δίκτυα στη χώρα υποδοχής, αλλά παράλληλα 
η εργασία τής δίνει τη δυνατότητα να ανεξαρτητοποιηθεί οικονομικά και να διεκδικήσει 
ένα πιο ενεργό ρόλο μέσα στην οικογένειά της, αναβαθμίζοντας έτσι τη θέση της και 
υπερβαίνοντας τον μέχρι τώρα παραδοσιακό της ρόλο ως σύζυγος, μητέρα και 
νοικοκυρά. 

Α.4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Σύμβαση του Δουβλίνου 1990 Δουβλίνο I,  Δουβλίνο II(κανονισμός 343/2003) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε τους περίφημους κανονισμούς, γνωστούς και ως Σύμβαση 
του Δουβλίνου 1990, η οποία θεωρείται και ως Δουβλίνο I, καθώς και το Δουβλίνο 
II(κανονισμός 343/2003), δύο νομικά κείμενα τα οποία καθορίζουν τη χώρα η οποία θα 
έχει την ευθύνη να χορηγήσει το άσυλο στον πρόσφυγα που το ζητάει. Το 2014, 01/01/2014, 
ο κανονισμός του Δουβλίνου ΙΙ, αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙΙ, 
ο οποίος κινείται στο ίδιο πνεύμα και μάλιστα το επεκτείνει. Πιο συγκεκριμένα, ο 
μετανάστης δικαιούται να ζητήσει άσυλο στην ευρωπαϊκή χώρα στην οποία θα εισέλθει 
την πρώτη φορά. Για παράδειγμα,  οι μετανάστες που εισέρχονται στην Ελλάδα και 
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κατόπιν μεταβαίνουν σε άλλη χώρα για να αιτηθούν άσυλο θα πρέπει, σύμφωνα με τον 
κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ, αλλά και τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ θα έπρεπε να 
επιστρέφονται πίσω στη χώρα τους. 

Διαπιστώνεται, ότι ο στόχος αυτής της πολιτικής είναι να μην αποστέλλονται αυτοί που 
ζητούν άσυλο από τη μία χώρα στην άλλη αλλά και να μη γίνεται κατάχρηση του 
συστήματος μέσα από την υποβολή πολλαπλών αιτήσεων ασύλου από ένα άτομο. Η 
χώρα που ευθύνεται για χορήγηση ασύλου κάθε φορά, καθορίζεται από τέσσερις αρχές: 
α) την οικογενειακή ενότητα β) η πρώτη αίτηση ασυλίας γ) η παράνομη είσοδος σε 
ευρωπαϊκό κράτος δ) η προηγούμενη έκδοση άδειας παραμονής ή θεώρηση. Αυτό το 
οποίο σε γενικές γραμμές εφαρμόζεται, είναι ο μετανάστης να έχει δικαίωμα να ζητήσει 
άσυλο στην πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα στην οποία εισέρχεται. Εάν προχωρήσει σε επόμενη 
χώρα , ο κανονισμός προβλέπει την επιστροφή του ξανά στην πρώτη. 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: terrapapers, διαδίκτυο 
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Η συγκεκριμένη πολιτική της Ε. Ε έχει δεχθεί σφοδρή κριτική καθώς δεν κατανέμει ίσα 
τις ευθύνες αλλά και τους πληθυσμούς τους οποίους πρέπει να διαχειρισθεί μία χώρα, δε 
διασφαλίζει τα δικαιώματα των μεταναστών. Όσον αφορά την υποχρεωτική επιστροφή 
των μεταναστών στην πρώτη χώρα εισόδου, οι επικριτές της πολιτικής αυτής 
καταγγέλλουν παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Συνθήκη Schengen 

Αρχικά, υπεγράφη από πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Βέλγιο, 
Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία), στις 14 Ιουνίου 1985. Η Ελλάδα 
προσχώρησε στη συνθήκη το 1992 και η πρώτη εφαρμογή έγινε το 2000. Η συνθήκη 
προβλέπει την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και η ενίσχυση των 
ελέγχων στα κοινά εξωτερικά σύνορα. Άλλα χαρακτηριστικά της Συμφωνίας Σένγκεν 
είναι: 

• Κοινοί κανόνες περί ασύλου 
• Το δικαίωμα της αστυνομίας να καταδιώξει άτομα και έξω από τα σύνορα της χώρας 
• Διαχωρισμός στα αεροδρόμια σε «πτήσεις εντός Σένγκεν» και «πτήσεις εκτός 

Σένγκεν» 
• Κοινή λίστα χωρών των οποίων οι πολίτες χρειάζονται βίζα 
• Δημιουργία του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, το οποίο επιτρέπει σε 

αστυνομικά τμήματα να μοιράζονται κοινό τμήμα αρχείων καταζητούμενων και 
ανεπιθύμητων ανθρώπων καθώς και κλεμμένων αντικειμένων 

• Κοινές προσπάθειες καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών 

Μπορούμε και εδώ να διαπιστώσουμε ότι και σε αυτή τη συνθήκη, όπως και στις 
περιπτώσεις των συμφωνιών του Δουβλίνου, οι περιφερειακές χώρες επωμίζονται το 
βάρος της ευθύνης για την επιτήρηση των κοινών συνόρων. 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Πηγή: Διαδίκτυο 

 

Α.5 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Ελλάδα, από τα τέλη της δεκαετία του 1970 αρχίζει να μετατρέπεται από χώρα 
αποστολής μεταναστών σε χώρα υποδοχής μεταναστών.  

Με βάση τις πληροφορίες που αντλούμε από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 
(Κ.Ε.Θ.Ι)14Η πρώτη περίοδος(1975-1990), χαρακτηρίζεται κυρίως από την επιστροφή των 
μεταναστών της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, δηλαδή των παλιννοστούντων αλλά 
και από την περιορισμένη εκροή Ελλήνων μεταναστών προς άλλες χώρες. Την ίδια 
περίοδο εισέρχεται στην Ελλάδα περιορισμένος αριθμός νόμιμων μεταναστών από Ασία 
και Αφρική(κυρίως μετά το 1980). 

                                                            
14 Κ.Ε.Θ.Ι, σελ., 55 
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Η δεύτερη περίοδος μετανάστευσης προς την Ελλάδα(αρχές της δεκαετίας του1990), 
χαρακτηρίζεται από την είσοδο αλλοδαπών μη κοινοτικών υπηκόων αλλά και από τους 
επαναπατρισθέντες Έλληνες, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από σοβαρές γεωπολιτικές 
αλλαγές που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής, της Ανατολικής 
Ευρώπης αλλά και της Σοβιετικής Ένωσης.15 Τα μεταναστευτικά αυτά σύνολα έρχονται 
να καλύψουν με την εργασία τους τον αγροτικό τομέα, την οικιακή εργασία, την 
καθαριότητα, τον κατασκευαστικό τομέα μέσα από την άτυπη χαμηλόμισθη εργασία, σε 
μία εποχή κατά την οποία η κοινωνική κινητικότητα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα έντονη. 
Για αυτό και η ένταξή τους πραγματοποιείται σχετικά ομαλά. Την ίδια εποχή η Ελλάδα 
εισέρχεται στη συνθήκη Σένγκεν ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να χαράζει τις 
πολιτικές της για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.  

Η τρίτη περίοδος μετανάστευσης προς την Ελλάδα ταυτίζεται με την εποχή του 
περιορισμού της κατασκευαστικής δραστηριότητας αλλά και της ευμάρειας που 
χαρακτήριζε την προηγούμενη περίοδο. Ταυτόχρονα, η εικόνα των μεταναστών αυτής 
της περιόδου είναι διαφορετική σε σχέση με πριν: μορφωτικό επίπεδο χαμηλό, λιγότερος 
γυναικείος πληθυσμός, χώρες προέλευσης χωρίς προηγούμενες σχέσεις με την Ελλάδα. 
Η χώρα αντιμετωπίζεται είτε ως χώρα διέλευσης είτε ως χώρα εγκατάστασης.16 
Επιπλέον, παρατηρείται μία ασυμφωνία μεταξύ των ιδιοτήτων αυτών των μεταναστών 
και των αναγκών της χώρας, ενώ απουσιάζει μία οργανωμένη πολιτική πάνω στο ζήτημα 
αυτό.17 

Η περίοδος 2005-2010, είναι η περίοδος στην οποία ο αριθμός των παράνομων 
μεταναστών έκανε την Ελλάδα πρώτη χώρα υποδοχής τους. Από το 2011 και μετά, όταν 
ξεκίνησε η περίφημη «Αραβική Άνοιξη», η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πολύ 
μεγάλο για τα δεδομένα της αριθμό μεταναστών-προσφύγων, οι οποίοι επιθυμούσαν να  
διέλθουν και μόνο, μέσα από τη χώρα. 

Ανεξάρτητα όμως από τις περιόδους τις οποίες συνοπτικά παρουσιάσαμε, η κοινή 
παραδοχή και διαπίστωση είναι ότι η πλειοψηφία των μεταναστών που εισέρχονται στο 
Ελληνικό έδαφος είναι μετανάστες/μισθωτοί/εργαζόμενοι18. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζουμε συνοπτικά τις σημαντικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες 

                                                            
15 Κ.Ε.Θ.Ι., σελ., 56 
16 Μαλούτας Θ. ,Κοινωνικές και χωρικές επιπτώσεις της κρίσης στην Αθήνα, Αθήνα, ΕΚΚΕ, Μελέτες-Έρευνες 
ΕΚΚΕ, 9, 134-135 2011 
17 Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σελ., 14-15 
18 Καψάλης Α.,Η σύγχρονη Ελληνική Μεταναστευτική πολιτική (2003), σελ., 11 
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προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το μεταναστευτικό ζήτημα και να το εντάξουν στην 
επίσημη πολιτική του Ελληνικού κράτους. 

Ν.1975/1991: προβλέπει την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και τονίζει το ρόλο 
της νόμιμης παρουσίας των μεταναστών. Προβλέπει τη σύνταξη καταλόγου των 
ανεπιθύμητων αλλοδαπών όπως αυτή εναρμονίζεται με το Κοινοτικό Δίκαιο.19 

Π.Δ 358/1997: Προβλέπει την καταγραφή των αλλοδαπών που διαμένουν παράνομα στη 
χώρα και είτε απασχολούνται ήδη είτε επιζητούν εργασία. Για όσους δε διαθέτουν χαρτιά 
προβλέπει την απόκτηση της λευκής κάρτας με την οποία δίδεται προσωρινή άδεια 
παραμονής, η οποία ισοδυναμεί με προσωρινή άδεια εργασίας.20 

Σε δεύτερη φάση, το ίδιο διάταγμα προβλέπει μέσα από μία πολύπλοκη διαδικασία τη 
χορήγηση κάρτας παραμονής , την πράσινη κάρτα, για το περιορισμένο διάστημα από 
ένα έως τρία χρόνια. όσοι αλλοδαποί δεν έχουν δικαίωμα στην πράσινη κάρτα, 
υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Το διάταγμα αυτό αποτελεί την πρώτη 
προσπάθεια καταγραφής και νομιμοποίησης των μεταναστών.21 

Ν2910/2001: Αποτελεί τη δεύτερη προσπάθεια καταγραφής και νομιμοποίησης των 
μεταναστών και προβλέπει τους όρους για την απόκτηση άδειας παραμονής και 
εργασίας.22 

Ν3386/2005: Προβλέπει για πρώτη φορά τις διαδικασίες της κοινωνικής ένταξης των 
μεταναστών καθώς η «ενσωμάτωση» αποτελεί πρωταρχικό ζήτημα και ευθύνη του κάθε 
κράτους-μέλους της Ε. Ε ξεχωριστά αλλά και της ίδιας της Ένωσης.23 

Ν3386/2007:  Με τον νόμο αυτό διευκολύνονται οι μετανάστες στην εξαγορά του 20% των 
ενσήμων που απαιτείται να συμπληρώσουν για να ανανεώσουν την άδεια παραμονής 
τους. Επίσης οι γονείς μεταναστών μπορούν να νομιμοποιούνται όταν τα παιδιά τους 
φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.24 

Ν3838/2010:  Με τον νέο νόμο τα παιδιά μεταναστών αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, 
με τη γέννησή τους στην Ελλάδα, με προϋπόθεση ότι οι δύο γονείς διαμένουν στην 
Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα για 5 συνεχόμενα έτη. Επίσης παιδιά μεταναστών, τα οποία 
έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 6 έτη ελληνικού σχολείου και κατοικούν μόνιμα και 

                                                            
19 e-νομοθεσία.gr 
20 e-νομοθεσία.gr 
21e-νομοθεσία.gr  
22 e-νομοθεσία.gr 
23 e-νομοθεσία.gr 
24 e-νομοθεσία.gr 
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νόμιμα στη χώρα, δικαιούνται την ελληνική ιθαγένεια. Οι αλλοδαποί οι οποίοι επιθυμούν 
την πολιτογράφηση ως Έλληνες θα πρέπει να διανέμουν νόμιμα για επτά συνεχόμενα 
έτη, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο, γνώση ελληνικών, ομαλή ένταξη στην οικονομική 
και κοινωνική ζωή αλλά και εξοικείωση με τους θεσμούς του πολιτεύματος.25 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας- απογραφή 2001 

Αν παρατηρήσουμε το διάγραμμα θα διαπιστώσουμε ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα στην 
οποία υπάρχει εθνικότητα μεταναστών(Αλβανοί) που ξεπερνά το 50% του συνόλου των 
μεταναστών που ζουν σε αυτή. Ακολουθούν οι υπόλοιποι Βαλκάνιοι γείτονές μας 
Βούλγαροι (8,8%) και Ρουμάνοι 4,3%. 

  
Β. ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ 

Β.1 Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ26 

Την περίοδο μετά το 1989, αρχίζει να εμφανίζεται στις Ευρωπαϊκές πόλεις του Νότου, το 
φαινόμενο αναζήτησης ευέλικτων μορφών εργασίας, οι οποίες σχετίζονται με 
δημογραφικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται στις χώρες αυτές. 
«Πρωταγωνίστριες» αναδεικνύονται οι γυναίκες μετανάστριες, οι οποίες θα αναδείξουν 
και την έμφυλη διάσταση του φαινομένου της μετανάστευσης. Μάλιστα, πολλοί 

                                                            
25e-νομοθεσία.gr  
26 King R., Southern Europe in the changing Global Map of Migration, 2000 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF
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ερευνητές, όπως ο King, μιλούν σήμερα για το «ΝοτιοΕυρωπαϊκό» ή «Μεσογειακό» 
μοντέλο μετανάστευσης. 

Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, και φυσικά η Ελλάδα ανάμεσα σε αυτές, παρουσιάζουν 
τα τελευταία χρόνια ραγδαίες δημογραφικές αλλαγές, οι οποίες αφορούν την πτώση της 
γεννητικότητας άρα και τη γήρανση του πληθυσμού, την αύξηση από την άλλη πλευρά 
του μέσου όρου ζωής καθώς και την ολοένα αυξανόμενη ένταξη των ντόπιων γυναικών 
στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, το κενό που δημιουργείται μέσα στο μοντέλο 
«οικογένεια-φροντίδα οικογένειας», κενό το οποίο το επίσημο κράτος δε μπορεί να 
καλύψει, εφόσον δεν υπάρχουν οργανωμένες πολιτικές πρόνοιας στα κράτη του Νότου, 
έρχονται να το καλύψουν γυναίκες από τις Ανατολικές, κυρίως χώρες, και τα Βαλκάνια, 
όσον αφορά τη χώρα μας. Οι γυναίκες αυτές καλύπτουν με την εργασία τους τη φροντίδα 
παιδιών και ηλικιωμένων εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια του συγκεκριμένου μοντέλου 
του Νότου, το οποίο στηρίζεται στην οικογένεια, εξαλείφοντας με την εργασία τους την 
«κοινωνική ντροπή» που θα συνόδευε τις οικογένειες που εγκαταλείπουν τους 
ηλικιωμένους σε οίκους ευγηρίας ή τα παιδιά στα ολοήμερα σχολεία. Καθώς η εργασία 
των μεταναστριών εξακολουθεί να προσφέρεται απλόχερα και να είναι οικονομικά 
προσιτή, αναδεικνύεται όλο και πιο πολύ η έμφυλη διάσταση της μετανάστευσης στον 
Ευρωπαϊκό Νότο. 

Για πολλές γυναίκες-μετανάστριες, οι χώρες του Νότου αποτελούν πόλο έλξης επειδή τα 
σύνορα είναι προσπελάσιμα, ο αστυνομικός έλεγχος πιο «χαλαρός», η εύρεση εργασίας 
πιο εύκολη αλλά και η επιβίωση, ακόμη και χωρίς τα νόμιμα χαρτιά. Μάλιστα, διάχυτη 
είναι η αντίληψη ότι οι χώρες αυτές είναι λιγότερο «αυστηρές» από εκείνες του Βορρά για 
αυτό και προσδοκούν ότι η  κατάσταση της παράνομης παραμονής τους θα βελτιωθεί 
μέσα από την προσεχή νομιμοποίηση.27 

Εκείνο όμως το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις χώρες αυτές, είναι εκείνοι οι «άτυποι 
μηχανισμοί», οικονομικοί και κοινωνικοί, οι οποίοι βοηθούν μετανάστες και ντόπιους να 
ακολουθήσουν όχι και τόσο νόμιμους τρόπους στη διαδικασία ενσωμάτωσης. Αυτοί οι 
μηχανισμοί μπορεί να αφορούν τον τρόπο εύρεσης κατοικίας, τις φοροαπαλλαγές, την 
παράκαμψη της γραφειοκρατίας. Πρόκειται για μία «τεχνογνωσία επιβίωσης», η οποία 
στην πραγματικότητα «νομιμοποιεί» την απουσία ή την περιορισμένη ανάμειξη του 
κράτους αλλά ταυτόχρονα αποτυπώνει και τις περιορισμένες απαιτήσεις των πολιτών 
από αυτό.28 

Οι μετανάστριες, σε μία  χώρα υποδοχής του Νότου, αντικρύζουν ένα χωρικό μοντέλο, το 
οποίο βασίζεται στην επέκταση των πόλεων μέσω της πρόσθεσης γειτονιών χωρίς 
πολεοδομικό σχεδιασμό, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Το κέντρο των πόλεων 
είναι οριοθετημένο, οι δρόμοι του στενοί, τα προάστια δε βρίσκονται σε μεγάλη 

                                                            
27 Γραμματικοπούλου, «La Grèce, in La mesure de la migration clandestine en    Europe», vol.2, 
«Rapports des Experts», Eurostat Working Papers: «Population et conditions socials», 
Commission Européenne 3/1998/E/no7, 1998   
28 Βαίου και άλλοι, Διαπλεκόμενες καθημερινότητες και χωροκοινωνικές μεταβολές στην πόλη. Μετανάστριες 
και ντόπιες στις γειτονιές της Αθήνας, Αθήνα, 2007 
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απόσταση. Επίσης, στις πόλεις του Νότου, δεν παρατηρείται καταμερισμός των χρήσεων 
της γης σε ζώνες ενώ η ανάμειξη των κοινωνικών ομάδων είναι μία πραγματικότητα. 
Ταυτόχρονα, παρατηρούμε ότι στις χώρες αυτές, υπάρχει κάθετος κοινωνικός 
διαχωρισμός, ο οποίος εντοπίζεται κυρίως στις κτιριακές κατασκευές. Οι ίδιες προτιμούν 
να εγκατασταθούν στο κέντρο των πόλεων ή και στην ευρύτερη περιφέρειά τους, σε 
περιοχές στις οποίες υπάρχει ποικιλία κοινωνικών ομάδων και να «αξιοποιήσουν» τους 
κενούς ή παρατημένους δημόσιους χώρους. Τα φθηνά ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, οι αστικοί εγκαταλελειμμένοι χώροι, είναι μερικά από τα δείγματα της 
εγκατάστασης των μεταναστριών και της διασποράς τους στον αστικό ιστό. Αυτή η 
πρακτική σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπάρχει στις πόλεις αυτές οργανωμένη 
μεταναστευτική πολιτική, συμβάλλει στην απουσία χωρικών και κοινωνικών 
αποκλεισμών και κατ’ επέκταση στην «γκετοποίησή» τους.  

 

 

 

 

 

Πηγή: Διαδίκτυο 
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Πηγή: Commonality.gr 

 

 

 

Β.2 Η «ΘΗΛΥΚΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  

Η γυναίκα μετανάστρια όπως και ο άνδρας γίνεται συνώνυμη των αντιθέσεων που 
συνθέτουν αυτό το ταξίδι: πρώτα από όλα μιλάμε για την ταυτότητα: την ταυτότητα της 
χώρας προέλευσης-καταγωγής και την ταυτότητα της χώρας προορισμού. Πάνω  σε αυτό 
το δίπολο στηρίζεται και η στιγμή που η κοινωνία την απορρίπτει αλλά και η στιγμή που 
την αποδέχεται. Η στιγμή που θεωρείται ευπρόσδεκτη αλλά και η στιγμή που 
αντιμετωπίζεται ως απειλή. 

Στην εποχή μας η μετανάστρια δεν είναι απλά μία «ξένη» αλλά είναι κυρίως μία 
εργάτρια, η οποία θα πρέπει να εργασθεί προκειμένου να επιβιώσει. Αυτή η επιβίωση θα 
στηριχθεί με τη σειρά της στην ενσωμάτωση όχι με βάση μόνο το παρελθόν της αλλά και 
με το συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο της χώρας προς την οποία μεταναστεύει.  

Όπως αναφέραμε και πιο πριν, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, η γυναικεία 
μετανάστευση «αυτονομείται. Αυτό σημαίνει ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες 
μεταναστεύουν γιατί είναι οι ίδιες πλέον οι αρχηγοί της οικογένειάς τους, είναι αυτές από 
την εργασία των οποίων εξαρτάται η επιβίωση της οικογένειάς τους και όχι αυτές οι 
οποίες απλά μεταναστεύουν για να ενωθούν με το σύζυγο ως εξαρτώμενα μέλη. Το 
φαινόμενο αυτό έχει πλέον καταγραφεί ως «θηλυκοποίηση της εργασίας» και δίνει πλέον 
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την έμφυλη διάσταση στο φαινόμενο της μετανάστευσης.29 H «θηλυκοποίηση της 
εργασίας» συσχετίζεται με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, η οποία έχει οδηγήσει 
στην απορρύθμιση του κράτους πρόνοιας και των προστατευτικών προς τους πολίτες, 
νόμων. Έτσι, το καπιταλιστικό σύστημα οργανώνει πλέον το εργατικό δυναμικό πέρα 
από τα στενά όρια του έθνους-κράτους. Αυτό το μοντέλο ενισχύεται από τις γυναίκες οι 
οποίες διαθέτουν εκείνα τα χαρακτηριστικά όπως είναι η «προσαρμοστικότητά της « στις 
«αξίες» και στις «ανάγκες» του εργοδότη.30 Είναι φανερό, ότι η γυναίκα παίζει πλέον 
ενεργό οικονομικό ρόλο και δεν περιορίζεται πια στην οικονομική της εξάρτηση από τον 
άνδρα. Αυτό αποδεικνύεται και από τα στατιστικά στοιχεία του Ταμείου του  Ο.Η.Ε για 
τον Παγκόσμιο Πληθυσμό, ο οποίος αναφέρει ότι τα τελευταία σαράντα χρόνια 
μετανάστευσε ο ίδιος αριθμός ανδρών και γυναικών. Μάλιστα το 2005, υπήρχαν 
περισσότερες γυναίκες μετανάστριες από ό,τι άνδρες σε όλες σχεδόν τις χώρες του 
κόσμου εκτός Αφρικής και Ασίας. 

Η αυτόνομη  γυναικεία μετανάστευση αφορά πολλές κατηγορίες γυναικών, οι οποίες 
μεταναστεύουν εξαιτίας πολιτικών αναταραχών ή γενικευμένης βίας στις χώρες τους 
αλλά και εξαιτίας έμφυλων διακρίσεων. Να προσθέσουμε επίσης ότι υπάρχουν 
ανειδίκευτες γυναίκες που μεταναστεύουν αυτόνομα από αστικές περιοχές αλλά και από 
αγροτικές που χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα διαβίωσης, ή και από αγροτικές 
περιοχές μέσα από προγράμματα επανένωσης. Πιο συγκεκριμένα, στο δείγμα των 
γυναικών που ρωτήσαμε, οι μετανάστριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προέρχονταν 
από αστικές περιοχές ενώ οι ανειδίκευτες από αγροτικές. Υπάρχει φυσικά και η 
αυτόνομη μετανάστευση γυναικών, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη. Οι μετανάστριες 
από αυτές τις χώρες τις οποίες και ρωτήσαμε, διαθέτουν ένα επίπεδο μόρφωσης 
δευτεροβάθμιας ή και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κάποιες από αυτές να είναι ενεργές 
στους τόπους προέλευσης, άλλες χωρίς τη δυνατότητα να απορροφηθούν σε ανάλογες 
θέσεις στην πατρίδα τους. Τέλος, η μετανάστρια από τη Νιγηρία, διέθετε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρά το γεγονός ότι είχε μεγαλώσει στην πρωτεύουσα της 
Νιγηρίας. 

Εάν κοιτάξουμε ιστορικά τη μετανάστευση, θα διαπιστώσουμε ότι μετά και την 
ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της βιομηχανικής επανάστασης, πολλά κράτη 
προσπάθησαν να σταματήσουν τις μεταναστευτικές ροές εφόσον το ήδη υπάρχον 
ανδρικό μεταναστευτικό δυναμικό είχε ολοκληρώσει την αποστολή του. Έτσι όμως, 
άνοιξε ο δρόμος ώστε η μετανάστευση να πάρει θηλυκά χαρακτηριστικά με βασική αιτία 
την οικογενειακή επανένωση. Το αποτέλεσμα ήταν να αλλάξει χαρακτηριστικά η φύση 
της μετανάστευσης31 

 

 

                                                            
29 Βεντούρα Λ., Μετανάστευση γυναικών: Γέννηση και εξέλιξη του επιστημονικού ενδιαφέροντος, Δίνη, 2006, 
1993 
30 Ψημμένος Ι., Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα, Αθήνα, 2006 
31 Green N.L(2004), Οι δρόμοι της μετανάστευσης: Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Σαββάλας 
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Μετανάστριες-καθαρίστριες σε θεατρική παράσταση. Πηγή: lifo   2016 

 

Β.3 Η ΑΘΗΝΑ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ 

Η Αθήνα, όπως όλοι έχουμε πλέον διαπιστώσει, είναι ο κύριος χώρος υποδοχής του 
μεγαλύτερου πληθυσμού μεταναστών. Πρόκειται για μία πόλη η οποία δεν παρουσιάζει 
έντονα φαινόμενα κοινωνικής  ομαδοποίησης και διαίρεσης. Ας μην ξεχνάμε, ότι στην 
περίπτωση της Αθήνας δεν συντελέστηκε, όπως σε άλλες πρωτεύουσες ο εξευγενισμός 
του κέντρου της(gentrification) καθώς δεν υπήρχαν ξένοι υπήκοοι από υψηλά κοινωνικά 
στρώματα με ανάλογη οικονομική δυνατότητα για να αναλάβουν τη συγκεκριμένη 
διαδικασία. Για αυτό, το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα της περιόδου 1990-2004, δεν 
αύξησε την κοινωνική διαίρεση. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε από το γεγονός ότι 
στις γειτονιές του κέντρου στις οποίες κατοικούν μεσαία στρώματα και χαρακτηρίζονται 
από οικιστική πυκνότητα, η κατοικία είναι προσιτή με αποτέλεσμα να συνυπάρχουν 
μεσαία ντόπια αστικά στρώματα και μεταναστευτικός πληθυσμός. Αντίθετα, στις 
εργατικές γειτονιές, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Αττική, ο μέσος όρος 
μεταναστευτικής εγκατάστασης είναι μικρότερος από το μέσο όρο της Αττικής καθώς 
δεν υπάρχει πλεόνασμα οικιστικού αποθέματος.32 Αντίθετα, στην επόμενη φάση της 
μετανάστευσης, παρατηρείται μία πιο έντονη διαφοροποίηση, η οποία αφορά πιο πολύ 
τις ασιατικές ή αφρικανικές ομαδοποιήσεις, οι οποίες είναι χωρικά διακριτές, σε σχέση με 
την αλβανική, για παράδειγμα κοινότητα, η οποία είναι διάσπαρτη στον αστικό ιστό. 
Αυτό βέβαια, όπως ήδη έχουμε επισημάνει, δε συνιστά «γκετοποίηση» ή κοινωνική 
απομόνωση. 

                                                            
32(Αράπογλου Β., Καβουλάκος Κ., Κανδύλης Γ., Μαλούτας Θ., Η νέα κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας: 
Μετανάστευση, ποικιλότητα και σύγκρουση, Αθήνα, 2009)   
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Πηγή: flick.gr 

Η εξέλιξη της γυναικείας μετανάστευσης στην Αθήνα, αλλά και στις πόλεις του 
ευρωπαϊκού νότου, έχει καταδείξει ότι οι γυναίκες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν 
μέσα στην πόλη «γυναικεία τοπία κατοίκησης».33 Πρόκειται για χωρικές οριοθετήσεις οι 
οποίες προκύπτουν από τη σύνδεση της «θηλυκοποίησης» με την ικανότητα των 
μεταναστριών να συγκροτούν «τόπους-μέσα-σε τόπους» στις πόλεις προορισμού και στις 
γειτονιές των πόλεων αυτών, καθώς επιδιώκουν να διαμορφώσουν μία νέα 
πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα διαμορφώνεται μέσα από το διαφορετικό 
τρόπο με τον οποίο οι μετανάστριες αντιλαμβάνονται το νέο τόπο εγκατάστασής τους. Η 
αντίληψη αυτή διαφέρει τόσο από την αντίληψη των ντόπιων γυναικών αλλά και των 
ανδρών φυσικά. Μέσα από την καθημερινότητά τους, τις συνήθειες, τις πρακτικές, την 
εν γένει δραστηριότητά τους, μεταβάλλει τον τόπο εγκατάστασης και του δίνει νέο 
νόημα. “Η αποσπασματικότητα που είναι η συνθήκη της σύγχρονης πόλης, μπορεί να 
γίνει αντιληπτή μόνο μέσα από μια κατάσταση διέλευσης”, (Ανώνυμος αρχιτέκτονας, 
Αρχιτεκτονικοί Δρόμοι, ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ, 1990) 
 
Ο συνήθης τόπος εγκατάστασης είναι, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, το κέντρο της 
Αθήνας αλλά και οι γειτονιές που βρίσκονται κοντά σε αυτό.34 Οι περιοχές αυτές, αν και 
υποβαθμισμένες σε επίπεδο αισθητικής, διαβίωσης και ποιότητας, είναι οικονομικά 
προσιτές για το μεταναστευτικό πληθυσμό. Αιτία αυτής της εικόνας αποτελεί, σύμφωνα 
με αρκετούς μελετητές, ο θεσμός της αντιπαροχής, που άκμασε τις προηγούμενες 
δεκαετίες. Η «οικονομική προσιτότητα» των περιοχών αυτών, συνδέεται επίσης και με τη 
μετακίνηση πολλών κατοίκων προς τα βόρεια και νότια προάστια της πόλης, ιδιαίτερα 

                                                            
33 Dyck  I. and Mc Laren A., Women’s Studies international Forum, ,2004 
34 Μαλούτας, Θ., Η κοινωνική Γεωγραφία της Αθήνας, Αθήνα, 2010 
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κατά την εικοσαετία 1970-1990. Τα χαμηλά, συνεπώς, ενοίκια, ήρθαν να καλύψουν το 
κενό στον αστικό ιστό, το οποίο δημιουργήθηκε.35  
 
Πολλές γυναίκες-μετανάστριες εγκαθίστανται στην περιοχή δυτικά της Πλατείας 
Ομονοίας, όπου η ύπαρξη φθηνών καταλυμάτων σε συνδυασμό με την κοντινή 
απόσταση από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, εξασφαλίζουν ένα είδος «ευκολίας», 
οικονομικής αλλά και κινητικής(σύνδεση μετακίνησης με χώρο εργασίας, διευκόλυνση 
μετακίνησης για εύρεση εργασίας) κατά το πρώτο διάστημα της εγκατάστασης. 
Υπολογίζεται ότι ο μεταναστευτικός πληθυσμός στις περιοχές αυτές είναι 2, 5 φορές 
πυκνότερος σε σχέση με άλλες εγκαταστάσεις στην Αθήνα. Όσο οι γυναίκες αυτές, με 
την πάροδο των χρόνων, θα εντάσσονται στην αγορά εργασίας, τόσο θα 
απομακρύνονται από το κέντρο και θα δημιουργούν, όπως είπαμε, τα δικά τους «τοπία» 
μέσα στις Αθηναϊκές γειτονιές. Εκεί, θα «υποδέχονται» και τις ομοεθνείς τους, οι οποίες 
θα έρχονται μεταγενέστερα και οι οποίοι δε θα είναι πλέον αναγκασμένες να «περνούν» 
αρχικά και να εγκαθίστανται στο κέντρο της πόλης. Εξάλλου, η εντεινόμενη 
αστυνόμευση στις περιοχές αυτές, θα αναγκάσει ένα ποσοστό μεταναστών να 
απομακρυνθεί από το κέντρο προς την ευρύτερη περιφέρεια. 
 
Η αυξανόμενη «παραοικονομία» στην Ελλάδα, ευνοεί την απορρόφηση των 
μεταναστριών σε μορφή εργασίας που ευνοεί το σωρευτικό αποκλεισμό, όπως είναι η 
οικιακή εργασία. Από το 2009, η Ελληνική οικονομία παρουσιάζει πτωτική τάση, ενώ 
αρχίζει να αυξάνεται το ποσοστό της ανεργίας ανάμεσα στις μετανάστριες αλλά και στο 
ντόπιο πληθυσμό. Το 2013, τα ποσοστά ανεργίας των μεταναστριών αυξήθηκαν ενώ 
παράλληλα αυξήθηκε και το ποσοστό της εισόδου και άλλων μεταναστών. Αυτή η κρίση   
απορρύθμισε την επίσημη αγορά εργασίας και της έδωσε χαρακτηριστικά της άτυπης 
(χαμηλότερες αμοιβές, μεγαλύτερη ευελιξία εργασιακών σχέσεων κ.ο.κ.), αλλά 
ταυτόχρονα επηρέασε ακόμα περισσότερο και την άτυπη αγορά εργασίας στην οποία, 
τόσο οι εργασιακές συνθήκες, όσο και οι αμοιβές πιέζονται ακόμα χαμηλότερα. Σε αυτή 
την άτυπη αγορά εργασίας φαίνεται να μετακινούνται και πρώην ή ακόμα νόμιμοι 
μετανάστες σε μια προσπάθεια να παραμείνουν απασχολούμενοι. Ο ελλιπής κρατικός 
έλεγχος και οι δυσκολίες στην αστυνόμευση, στην καταγραφή όσων εισέρχονται στη 
χώρα, είναι κάποιοι παράγοντες οι οποίοι «ευνοούν» την αδήλωτη εργασία και 
συμβάλλουν στην αύξηση της παραοικονομίας. Στη χώρα μας, οι εποχικές 
εργασίες(τουρισμός), οι κατασκευές, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απορροφούν 
σημαντικό αριθμό γυναικών. Οι παράνομες μετανάστριες  γενικά απασχολούνται σε 
τομείς που εμφανίζουν υψηλή παραοικονομική δραστηριότητα και ένταση ανειδίκευτης 
εργασίας, όπως είναι οι  οι μικρομεσαίες βιοτεχνίες (ενδύματα),  η γεωργία, η φροντίδα 
ηλικιωμένων και παιδιών, η οικιακή βοήθεια, ο τουρισμός, τα εστιατόρια και λιγότερες 
απασχολούνται ως υπαίθριες μικροπωλήτριες. 36 
 Με βάση τα απογραφικά στοιχεία του Δήμου Αθηναίων, το μεγαλύτερο μέρος των 
γυναικών από τη Βουλγαρία έρχονται στην Αθήνα μόνες τους και προτιμούν την εργασία 
σε χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες από την 
Αλβανία έρχονται συνήθως με την οικογένειά τους και απασχολούνται στις υπηρεσίες 
φροντίδας. Η πλειοψηφία των Φιλιππινέζων οι οποίες έρχονται επίσης με την οικογένειά 

                                                            
35 Ψημμένος Ι. Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα, Αθήνα, 2006  
36 Ζωγραφάκης Σ., Κασίμης Χ., Ελληνική οικονομία και Μετανάστες, Χτες… Σήμερα…Αύριο 
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τους εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί ενώ οι γυναίκες μουσουλμάνες παραμένουν σπίτι 
και φροντίζουν την οικογένεια. Τομείς καθαριότητας και οικιακής φροντίδας, για 
παράδειγμα, οι οποίοι δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και 
πρόβλεψη για κατώτατο μισθό, προσφέρονται για κάθε είδους συμφωνία μεταξύ του 
εργοδότη και της μετανάστριας, πέρα από κάθε κρατικό έλεγχο. 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

                    ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ                    ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΛΒΑΝΙΑ 13.426 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 10.097 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 8.831 
ΓΕΩΡΓΙΑ 4.581 
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 4.472 
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 3.986 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3.200 
ΡΩΣΙΑ 2.896 
ΠΟΛΩΝΙΑ 1.240 
ΚΙΝΑ 639 
ΑΡΜΕΝΙΑ 584 
ΝΙΓΗΡΙΑ 452 
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 433 
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 428 
ΣΕΡΒΙΑ/ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 217 

ΠΗΓΗ: ΔΑΜ Δ. ΑΘΗΝΩΝ, Ίδια επεξεργασία 
 
Παρατηρούμε στο συγκεκριμένο πίνακα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών που 
παρέχουν εξαρτημένη εργασία στην Αθήνα είναι Αλβανίδες και αυτό σχετίζεται με το 
υψηλό ποσοστό μετανάστευσης και των ανδρών από την ίδια χώρα. Επίσης, υψηλά 
ποσοστά, στον ίδιο τομέα, παρουσιάζουν οι μετανάστριες από χώρες του πρώην 
Ανατολικού Μπλοκ. Αντίθετα, όπως θα καταδείξουμε στη συνέχεια, ανεβαίνει το 
ποσοστό των γυναικών από τη Νιγηρία, οι οποίες πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και 
κακοποίησης. 
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Συνολική μετανάστευση στο Δήμο Αθηναίων 2013 πηγή: Θ. Σβορώνος 

 
Β.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ 
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στους παράγοντες 
εκείνους οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι μετανάστες μέσα 
στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας. Ως βασική αρχή, ισχύει ο κανόνας που θέλει τους 
μετανάστες, ανεξάρτητα από φύλο, οι οποίοι έχουν την ίδια ή παρόμοια εθνολογική 
καταγωγή να συγκεντρώνονται στον ίδιο τόπο. Να προσθέσουμε επίσης, ότι δε θα ήταν 
σωστό να επιμείνουμε μόνο στους παράγοντες που καταγράφουμε στη συνέχεια αλλά 
θα πρέπει να τονίσουμε ότι το φαινόμενο της εγκατάστασης στον αστικό ιστό είναι 
πολυπαραγοντικό και σε πολλές περιπτώσεις απόλυτα εξειδικευμένο κατά περίπτωση. 
 
Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι αξιοπερίεργο να σκεφθούμε ότι οι εθνοτικές ομάδες που 
φθάνουν στη χώρα υποδοχής, έχουν λάβει υπόψη τα λεγόμενα «κοινωνικά δίκτυα», 
δηλαδή τις διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν ήδη διαμορφώσει σε εθνικό, οικογενειακό, 
φιλικό επίπεδο με προγενέστερους μετανάστες. Αυτά τα δίκτυα έχουν αποτελέσει 
παράγοντα ισχυρό στην απόφαση μιας οικονομικής μετανάστριας να μετακινηθεί σε 
άλλο τόπο. Για αυτό και παρατηρείται το φαινόμενο οι γυναίκες αυτές να φιλοξενούνται, 
ειδικά το πρώτο διάστημα, σε σπίτια συγγενών, φίλων και γνωστών ή και να διαμένουν 
στη συνέχεια σε απόσταση κοντινή από αυτούς. 
 
Επιπλέον, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι υποβαθμισμένοι περιοχές του κέντρου και γύρω 
από αυτό, προσφέρουν το φθηνό οικιστικό απόθεμα, το χαμηλό δηλαδή ενοίκιο, 
παράγοντας πολύ σημαντικός στην απόφασή τους να εγκατασταθούν εκεί. Εξάλλου, οι 
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περιοχές αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα πιο γρήγορης και άμεσης επαφής με την 
πόλη και την καθημερινότητά της. 
 
Ουσιαστικό παράγοντα, αποτελεί για τις οικονομικές μετανάστριες η δυνατότητα 
σύνδεσης της κατοικίας με το χώρο εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η εγκατάσταση 
καθορίζεται από τη δυνατότητα, για παράδειγμα, χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών 
προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στην εργασία. Όπως φαίνεται, στην Αθήνα, ο 
παράγοντας αυτός δείχνει να έχει βαρύνοντα ρόλο καθώς, οι εθνοτικές κοινότητες στην 
πόλη επεκτείνονται μέσα από τον εμπλουτισμό τους με συνεχώς νέες οικονομικές 
μετανάστριες. 
 
Τα στατιστικά στοιχεία με βάση την απογραφή του 2001, επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο 
έχουμε ήδη καταδείξει, ότι η πρωτεύουσα συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά μεταναστών. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Αθηναίων φαίνεται να συγκεντρώνει το 38% του συνολικού 
πληθυσμού της Αττικής. Η απογραφή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί αποτυπώνει 
ουσιαστικά, δέκα χρόνια μετά, το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα που άρχισε να 
έρχεται από τη δεκαετία του 1990. Αυτό το ρεύμα διαμόρφωσε σε ένα μεγάλο βαθμό τη 
φυσιογνωμία της Αθήνας  όπως την ξέρουμε σήμερα σε πολλά επίπεδα. Πιο 
συγκεκριμένα, οι αλλοδαποί πληθυσμοί εγκαταστάθηκαν, όπως έχουμε δει, σε γειτονιές 
οι οποίες λόγω της αντιπαροχής παρουσιάζουν πυκνή δόμηση και φθηνό οικιστικό 
απόθεμα όπως είναι οι περιπτώσεις των Σεπολίων και της Κυψέλης. Παρατηρούμε 
επίσης συγκέντρωση μεταναστευτικού πληθυσμού σε δυτικές συνοικίες της Αθήνας, οι 
οποίες επειδή ήταν εργατικές σχεδόν όλο τον προηγούμενο αιώνα έχουν διατηρήσει ένα 
σημαντικό τμήμα του παλιού κτιριακού αποθέματος, όπως για παράδειγμα ο Κολωνός. 
Εγκατάσταση έχουμε επίσης στις γνωστές προσφυγικές συνοικίες οι οποίες 
δημιουργήθηκαν είτε μέσω αυτοστέγασης είτε μέσω οργανωμένης δόμησης, όπως ο Νέος 
Κόσμος. Τέλος, αναφέρουμε και τις γειτονιές που αναδύθηκαν μέσα σε περιοχές που 
ερήμωσαν καθώς οι βιοτεχνικές ή βιομηχανικές τους μονάδες σταμάτησαν να 
λειτουργούν. 
 
Οι πρώτες αυτές εγκαταστάσεις των μεταναστών από τη δεκαετία του 1990 συνέβαλαν 
στη γεωγραφική χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας, ώστε από το 
2005 και μετά να μπορούμε να μιλάμε για μορφές μονιμότερης εγκατάστασης, οι οποίες 
καθορίζουν μία νέα καθημερινότητα στην πόλη και επιβεβαιώνουν τους 
μετασχηματισμούς τους οποίους οι μετανάστες έχουν φέρει. 
 
Β.5 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ 

Η γειτονιά μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσφορο πεδίο μελέτης της καθημερινότητας των 
μεταναστριών, εφόσον είναι ο πρώτος «θύλακας υποδοχής» των ανθρώπων αυτών. Είναι 
ο χώρος μέσα στον οποίο θα αναζητήσουν στέγη, θα βρουν εργασία, θα περάσουν τον 
ελεύθερο χρόνο τους, θα δραστηριοποιηθούν συνολικά και θα διαμορφώσουν την 
καθημερινότητά τους στη νέα χώρα.  

 Η γειτονιά ως όρος, είναι μάλλον δύσκολο να αποσαφηνισθεί πλήρως για αυτό και έχουν 
δοθεί πολλές ερμηνείες του όρου, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τον προσωπικό τρόπο 
θεώρησής της μέσα από την υποκειμενική αντίληψη των επιστημόνων. Για αυτό και οι 
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προσπάθειες προσέγγισης του όρου παρουσιάζουν ιδιαίτερη ποικιλομορφία. Για 
παράδειγμα ,στην Πολεοδομία, η γειτονιά ταυτίζεται άλλες φορές με αυτό που λέγεται 
«οικιστικό συγκρότημα/οικιστική ενότητα», άλλες φορές με το «διαμέρισμα», τη 
«συνοικία», τον «τομέα». Σε άλλες επιστήμες, όπως στην Κοινωνιολογία η γειτονιά είναι 
το μέρος της πόλης που νοείται ως «κοινότητα» και που έχει όχι μόνο γεωγραφικά όρια 
αλλά και συγκινησιακή και συμβολική σημασία για τους κατοίκους της και τους δίνει μία 
συγκεκριμένη ταυτότητα. Επομένως, η γειτονιά είναι μια μικρή χωρική ενότητα που 
υπάρχει χάρη στις προσωπικές επαφές και τις αναφορές των κατοίκων της σε ένα κοινό 
παρελθόν. 

Στις προσωπικές αναλύσεις, η γειτονιά άλλοτε παρουσιάζεται ως το τυχαίο προϊόν της 
επιλογής πολλών ατόμων (Haussermann 2004),37 άλλοτε ως κοινότητα, ως προϊόν, ως 
θύλακας κατανάλωσης, ως πλαίσιο(R. Forrest 2004). Για άλλους μελετητές έξω από τα 
γεωγραφικά όρια της γειτονιάς μπορεί να υπάρχει κοινότητα ενώ μπορεί να υπάρξει 
γειτονιά χωρίς κοινότητα(Crow /Allan, 1994).38 Τα τελευταία χρόνια, η γειτονιά έχει 
αποσυνδεθεί από το «τοπικό» και οδεύει προς μία θεώρηση «υπερτοπική», στην οποία 
σημαντικό ρόλο παίζει η σύνδεσή της με φαινόμενα παγκόσμιας διάστασης όπως είναι η 
μετανάστευση. Συνεπώς, όταν εξετάζουμε τη γυναικεία μετανάστευση δεν είναι δυνατόν 
να παραβλέψουμε ότι ο χώρος, η ζωή αλλά και τα ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά της 
γειτονιάς επηρεάζονται πλέον αλλά και διαμορφώνονται και μέσα από την κινητικότητα 
των γυναικών-μεταναστριών, οι οποίες όπως έχουμε ήδη αναφέρει, έχουν καταφέρει να 
δημιουργήσουν μέσα στην πόλη «γυναικεία τοπία κατοίκησης», «τόπους-μέσα σε-
τόπους». Στην προκειμένη περίπτωση, οι γυναίκες καταφέρνουν μέσα από τον 
πολιτισμικό αυτοπροσδιορισμό, να ξαναδώσουν το «τοπικό», το οποίο είχε εκλείψει. 
Επιπλέον, διαπιστώνουμε, ότι στο πλαίσιο της γειτονιάς, οι μετανάστριες οργανώνονται 
και συμμετέχουν σε δίκτυα, σε κινήματα, σε πρωτοβουλίες κατοίκων, ιδιαίτερα μετά το 
2004, επαναφέροντας έτσι το «τοπικό» ως ένα χώρο οργάνωσης των κοινωνικών δομών.  

Ανεξάρτητα όμως από τις ποικίλες και πολυπληθείς θεωρήσεις, οι γυναίκες, ντόπιες και 
ξένες, μέσα στη γειτονιά «συναντώνται». Ας μην ξεχνάμε ότι σε χώρες  στις οποίες το 
κράτος Πρόνοιας είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο και μπορεί να αντιμετωπίσει την 
αυξανόμενη ανεργία  και τη μείωση των κρατικών παροχών, η γειτονιά είναι το πλέον 
κατάλληλο πεδίο για την κοινωνική ένταξη ή και την ενσωμάτωση μεταναστών. Αυτό 
φυσικά δε σημαίνει ότι όλες οι προσεγγίσεις συμφωνούν στη διαπίστωση ότι στο πλαίσιο 
της γειτονιάς μπορεί να επέλθει η κοινωνική μίξη. Αναφερόμαστε στην περίπτωση 
γειτονιάς με κοινωνική, φυλετική και εθνική ομοιογένεια, η οποία μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο μελέτης μιας συγκεκριμένης ομάδας, η οποία προωθεί την κοινωνική 
συνοχή.39  

Στην περίπτωση στην οποία η γειτονιά προωθεί την κοινωνική συνοχή, αυτό συμβαίνει 
καθώς στο πλαίσιό της οι μετανάστριες συγκροτούν τοπικότητες με βάση την 
                                                            
37 Hauβermann H., Stadtsoziologie: Eine einfuhrung, Frankfurt/New York: Campus 
38 Crow G., Allan G., Community Life, Routledge Publications, 1994 
39 Haussermann/Siebel Stadtsoziologie: Eine einfuhrung, Frankfurt/New York: Campus,2004 
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ομοιογένεια, η οποία θα τους προσφέρει ασφάλεια και συναισθηματική σταθερότητα.  
Στη δεύτερη περίπτωση, οι γυναίκες μετανάστριες που έχουν την ταυτότητα του «ξένου», 
του «έτερου», θα αναγκαστούν να υιοθετήσουν τα πρότυπα συμπεριφοράς και τις «αξίες» 
της γειτονιάς. Για αυτό και πολλές φορές επιλέγεται η κατοίκηση σε γειτονιές 
μεταναστών όπου η «ιδιότητα» θεωρείται δεδομένη. Αν και έχει υποστηριχθεί ότι η 
γειτονιά είναι «το τυχαίο προϊόν της επιλογής πολλών ατόμων» , στην περίπτωση των 
αλλοδαπών γυναικών δε φαίνεται να ισχύει. Αντίθετα, η επιλογή να εγκατασταθούν σε 
μια γειτονιά, εκτός από τους παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση και τους 
οποίους αναφέραμε πιο πριν, εγκαθίστανται με στόχο να δημιουργήσουν κοινότητα. 
Συνεπώς, κάνουν μια συνειδητή επιλογή, η οποία θα τους δώσει την αίσθηση μιας 
μόνιμης παραμονής και θα απομακρύνει το αίσθημα της καταπίεσης που βιώνουν καθώς 
έχουν την «ιδιότητα» της μετανάστριας. Έχουμε ήδη επισημάνει, ότι στην Αθήνα, οι 
γειτονιές των μεταναστών δε συγκροτούν γκέτο. Εντοπίζουμε περιπτώσεις περιοχών με 
αυξημένη μεταναστευτική συγκέντρωση, οι οποίες βιώνουν ένα είδος «αποκλεισμού» 
λόγω του χαμηλού οικονομικού υπόβαθρου και της ξενοφοβίας. Ταυτόχρονα όμως, η 
γυναικεία παρουσία έχει δώσει στην Αθήνα έναν έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα 
καθώς και μία κοινωνική ποικιλία. 

 

 

Μετανάστριες μαγειρεύουν. Δίκτυο «Μέλισσα», Κυψέλη. Πηγή: Διαδίκτυο 
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Μέσα στην κλίμακα του τοπικού χώρου/γειτονιάς αναπτύσσεται μία διάδραση μέσα από 
τη σύνθεση συγκρουσιακών πρακτικών, συνύπαρξης, προσαρμογής, αποξένωσης, 
οικειοποίησης. Η ανάγνωση αυτών των συνθηκών δεν είναι πάντοτε η ίδια και 
μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο.40 Οι μετανάστριες, περισσότερο από τους άνδρες, 
εμπλέκονται στην καθημερινή ζωή της γειτονιάς και προσπαθούν να εξοικειωθούν με τη 
νέα πραγματικότητα στη χώρα υποδοχής. Επιζητούν την αναγνώριση και 
διαπραγματεύονται τη συμβίωση με τον «ντόπιο». Από την εχθρότητα, την τυπικότητα, 
την ανοχή έως τη φιλική συνύπαρξη και την αποδοχή, οι γυναίκες αυτές 
αντιλαμβάνονται και σημασιοδοτούν το χώρο τους και επιδιώκουν να αποτινάξουν την 
ταυτότητα του «άλλου», του «έτερου», και να συνυπάρξουν στο πλαίσιο της γειτονιάς. 

 

 Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Β6 Η «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ» ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Σε μία προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τα στατιστικά στοιχεία από το 2001, και με βάση 
τους πίνακες που ακολουθούν, καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι η εγκατάσταση των 
γυναικών ακολουθεί τον τύπο εγκατάστασης αρχικά της οικογένειας, ενώ στο πλαίσιο 
της αυτόνομης μετανάστευσης η εγκατάσταση καθορίζεται αρχικά από τον τόπο της 

                                                            
40 Βαΐου Ντ.,) «Γειτονιές στο κέντρο της πόλης: αφηγήσεις και κλίμακες συνύπαρξης στην Κυψέλη», στο 
Μαλούτας Θ., Κανδύλης Γ., Πέτρου Μ. Και Σουλιώτης Ν. (επιμ.), Το κέντρο της Αθήνας ως πολιτικό διακύβευμα, 
Αθήνα: ΕΚΚΕ-Χαροκόπειο, 2013 
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φυλετικής και εθνικής ομάδας αλλά στην πορεία μπορεί να μεταβληθεί με άξονα τον 
τόπο εργασίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2001 

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΗΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

ΑΘΗΝΩΝ 48 70.84 70.46 74,26 
ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ 46 10.74 10,64 11,61 
Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 12 4,03 4,11 3,36 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18 14,39 14,79 10,77 
ΣΥΝΟΛΟ 124 100,00 100,00 100,00 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Αθήνα 2001 – Παρουσίαση δεδομένων, www.statistics.gr 

Διαπιστώνουμε ότι τα πρωτεία στην εγκατάσταση των αλλοδαπών έχει ο Δήμος 
Αθηναίων με 74,26 %. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ,(%),2001  

 1991 ΑΝΔΡΕΣ 1991 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

2001 ΑΝΔΡΕΣ 2001 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΤΤΙΚΗ 48,04 51,96 48,16 51,83 
ΠΣΠ 47,63 52,37 47,65 52,35 
Ν.ΑΘΗΝΩΝ 47,50 52,50 47,50 52,50 
Δ.ΑΘΗΝΩΝ 46,68 53,32 47,17 52,86 

Πηγή  :ΕΣΥΕ, Απογραφές πραγματικού πληθυσμού 1991-2001 

Διαπιστώνουμε ότι η γυναικεία μεταναστευτική παρουσία, εξαιρετικά πυκνή, παραμένει 
σχεδόν αμετάβλητη αριθμητικά μέσα σε μία δεκαετία.  

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ: Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

 

Πηγή: ιστοσελίδα Δήμου Αθηναίων 
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2001- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΣΠ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (L.Q.) 

 

Πηγή: Ντ., Βαίου και άλλοι, 2007 

 

2001- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΣΠ 
(%) στο συνολικό μεταναστευτικό πληθυσμό 

 

Πηγή: Ντ., Βαίου και άλλοι, 2007 
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Εντυπωσιακή παρουσιάζεται η γυναικεία παρουσία από τη Βουλγαρία στο Δήμο 
Αθηναίων, η οποία παρουσιάζει πολύ υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης (70,47%). 
Ακολουθούν οι Πολωνέζες. Οι γυναίκες από το μπλοκ των πρώην Ανατολικών χωρών 
και οι Αλβανίδες αποτελούν σημαντική αριθμητική δύναμη, όπως και οι χώρες του 
«Τρίτου Κόσμου»(Αφρική και Ασία). 

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της απογραφής του 2001, το κέντρο της πόλης είναι ο 
κύριος υποδοχέας μεταναστών/τριών: η περιοχή της Ομόνοιας, η οδός του Αγ. 
Κωνσταντίνου, οι πλατείες Καραϊσκάκη και Κουμουνδούρου, η πλατεία Βάθη και η Αγ. 
Παύλου, η περιοχή μεταξύ της Γ’ Σεπτεμβρίου και των γραμμών του τραίνου και βόρεια 
της Ευριπίδου μέχρι την Ιουλιανού, παρουσιάζουν συγκέντρωση  τουλάχιστον 2,5 φορές 
πάνω από τον μέσο όρο της Αττικής (Βαΐου Ντ., 2007). Κατά μήκος της Αχαρνών, της 
Αριστοτέλους και των γραμμών του ηλεκτρικού έως τα Πατήσια, η μεταναστευτική 
εγκατάσταση είναι επίσης ορατή. 

Πιο συγκεκριμένα, η Αλβανική χωρική συγκέντρωση εντοπίζεται στις κεντρικές 
περιοχές της Ομόνοιας, της πλατείας Βάθη και του Μεταξουργείου και μέσα από  την 
Ακαδημία Πλάτωνος και τον Κολωνό καταλήγει στα Σεπόλια. Πυκνή είναι η παρουσία 
του Αλβανικού πληθυσμού στον Άγιο Παντελεήμονα. Αλβανική συγκέντρωση 
παρατηρείται και στην Άνω Κυψέλη. 
 
Οι Πολωνοί εντοπίζονται  στην περιοχή πάνω από το σταθμό Λαρίσης και τη Λιοσίων, 
μέχρι την Αχαρνών. Γύρω από αυτόν τον πυρήνα υπάρχουν πιο αραιοί έως την περιοχή 
του Μεταξουργείου. Βόρεια, επεκτείνονται κατά μήκος της Αχαρνών και Πατησίων. Στα 
ανατολικά, φτάνουν στην Κυψέλη, τα Εξάρχεια και τη Νεάπολη. Πυκνή είναι η παρουσία 
τους στην Κυψέλη και στην Πλατεία Βάθη. 
 

Ο Βουλγαρικός πληθυσμός δείχνει και αυτός να είναι συγκεντρωμένος στο κέντρο της 
Αθήνας, κυρίως στην περιοχή γύρω από την πλατεία Βάθη  και στο Μεταξουργείο, καθώς 
και στην περιοχή του  Μουσείου και τα Εξάρχεια. Η Κυψέλη, τα Πατήσια, το Παγκράτι 
και οι Αμπελόκηποι δείχνουν να έχουν μικρότερη πληθυσμιακή συγκέντρωση. 

Από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ(Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, Αρμενία, 
Ρουμανία, πρώην Γιουγκοσλαβία , οι μετανάστες συγκεντρώνονται κυρίως γύρω από τις 
πλατείες του κέντρου, δηλαδή γύρω από την Ομόνοια, τις πλατείες Βάθη και 
Καραϊσκάκη, κάτω από την Κάνιγγος και την πλατεία Βικτωρίας.  Μία αρκετά πυκνή 
συγκέντρωση, πιο περιορισμένης έκτασης, εμφανίζεται στον Άγιο Σώστη.  Σε αυτούς 
τους πληθυσμούς παρατηρείται μια μεγαλύτερη διασπορά (στο Κολωνάκι–Ευαγγελισμό, 
στου Γκύζη, στους Αμπελοκήπους, τα Εξάρχεια, Παγκράτι, Κουκάκι και Πετράλωνα) 
καθώς η ομάδα αυτή  είναι  ανομοιογενής και ως προς τα κοινωνικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά αλλά και ως προς τους λόγους της μετανάστευσης. 

Οι μετανάστες από διάφορες Ασιατικές χώρες(Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και 
λοιπή Ασία, Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Ινδονησία, Κίνα, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη) φαίνεται να 
προτιμούν ως τόπο χωρικής συγκέντρωσης την περιοχή κάτω από την Ομόνοια, στην 
περιοχή μέχρι την πλατεία Κουμουνδούρου και νότια της πλατείας Βάθη.  Στην αρχή της 
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Λ. Συγγρού, αλλά και σε σημεία  στην Κλαυθμώνος . Σε ένα τμήμα του Μεταξουργείου, 
στον Κεραμεικό στου Ψυρρή, στο Μουσείο, στο Παγκράτι αλλά και στους Αμπελοκήπους, 
μπορούμε επίσης να τους εντοπίσουμε. 

Μετανάστες από την Εγγύς Ανατολή (Αίγυπτος, Τουρκία, Ιράν, Ιράκ, Λίβανος, Συρία) 
συναντάμε σε μεγάλη πυκνότητα στα προσφυγικά του Ν. Κόσμου  καθώς και στο 
συγκρότημα εργατικών κατοικιών του Αγίου Σώστη. Γενικά πυκνές συγκεντρώσεις 
υπάρχουν στο Μεταξουργείο και στην πλατεία Βάθη. Προτιμούν ιδιαίτερα την  Κυψέλη 
και την περιοχή των Πατησίων. Η Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, οι Αμπελόκηποι και το 
Παγκράτι συνδέονται με την παρουσία τους αλλά σε μικρότερο βαθμό. 

Οι Αφρικανοί, «ταυτίζονται» κυριολεκτικά με την Κυψέλη και τα Πατήσια. Πυκνή 
συγκέντρωση εντοπίζεται γύρω από το σταθμό Λαρίσης,  κατά μήκος της Ιεράς Οδού, και 
στο πεδίο του Άρεως. Παρατηρήσαμε κάποιους να διαμένουν και στο Παγκράτι. 
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Δήμος Αθηναίων: Συγκέντρωση μεταναστών ανά απογραφικό τομέα,2001: σύνολο 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ντ., Βαίου και άλλοι, 2007 
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Συγκέντρωση μεταναστών ανά απογραφικό τομέα του Δήμου Αθηναίων,2001:Αλβανοί 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ντ., Βαίου και άλλοι, 2007 
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Συγκέντρωση μεταναστών ανά απογραφικό τομέα του Δήμου Αθηναίων,2001: Πολωνοί 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ντ., Βαίου και άλλοι, 2007 

 

 



- 38 - 
 

Συγκέντρωση μεταναστών ανά απογραφικό τομέα του Δήμου Αθηναίων,2001: 
Βούλγαροι 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ντ., Βαίου και άλλοι, 2007 
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Συγκέντρωση μεταναστών ανά απογραφικό τομέα του Δήμου Αθηναίων,2001: Α. Μπλοκ 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ντ., Βαίου και άλλοι, 2007 
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Συγκέντρωση μεταναστών ανά απογραφικό τομέα του Δήμου Αθηναίων,2001: χώρες 
της Λοιπής Ασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ντ., Βαίου και άλλοι, 2007 
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Συγκέντρωση μεταναστών ανά απογραφικό τομέα του Δήμου Αθηναίων,2001:Εγγύς 
Ανατολή 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ντ., Βαίου και άλλοι, 2007 
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Συγκέντρωση μεταναστών ανά απογραφικό τομέα του Δήμου Αθηναίων,2001:Αφρική 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ντ., Βαίου και άλλοι, 2007 
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Οι προηγούμενοι χάρτες αποτυπώνουν την πυκνή μεταναστευτική παρουσία στο κέντρο 
της Αθήνας, για το οποίο όπως έχει παρατηρηθεί και ήδη αναφερθεί, έχει μέσο όρο 
συγκέντρωσης 2,5 φορές πάνω από το μέσο όρο της Αττικής. Αναμφίβολα, η Αθήνα έχει 
χωρικά μετασχηματισθεί από τη δεκαετία του 1990 και συνεχίζει έως σήμερα να 
μεταβάλλεται. 

Αν θελήσουμε να δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, η Ντίνα Βαίου 
διαπιστώνει ότι: α) γειτονιές, όπως η Κυψέλη, οι οποίες δημιουργήθηκαν τις δεκαετίες του 
1950 και του 1960 λόγω της αντιπαροχής, προτιμώνται από τους μετανάστες β) περιοχές 
οι οποίες ήταν και παραμένουν εργατικές, όπως ο Κολωνός γ) οι γνωστές μας 
προσφυγικές συνοικίες, όπως ο Νέος Κόσμος και δ) περιοχές όπου η πυκνότητα είναι 
χαμηλή, υπάρχουν εγκαταλειμμένα κτήρια και εκτεταμένοι κενοί χώροι ύστερα από την 
απομάκρυνση εργοστασίων.  

Με βάση το ποσοστό της κατοικίας σε κάθε περιοχή, η Αθήνα μπορεί να 
κατηγοριοποιηθεί σε τρεις «ζώνες». Αυτή η κατηγοριοποίηση είναι σημαντική γιατί 
αποτυπώνει τις αλλαγές στην πόλη με βάση τη μεταναστευτική κατοικία αλλά δε 
λαμβάνει υπόψη το φυλετικό ή τον εθνοτικό παράγοντα.41 

Στις «περιοχές εθνοτικής ομοιογένειας», οι μετανάστες εκπροσωπούν ένα ποσοστό 
λιγότερο του 10% του πληθυσμού. Αποτελούν την πλειοψηφία των περιοχών της πόλης 
και συνεπώς καταδεικνύουν την εθνική ομοιογένεια της πόλης. 

Οι «περιοχές φιλοξενίας», παρουσιάζουν ένα ποσοστό μεταξύ 10%-20% μεταναστών, 
εμφανίζουν έντονη διάχυση και ίσως αποδεικνύουν μία διάδραση και συναναστροφή 
διαφορετικών εθνοτήτων. 

Στις «περιοχές εθνοτικής ποικιλότητας», οι μετανάστες παρουσιάζουν ποσοστά 
υψηλότερα από 20%. Είναι περιοχές με ανάμιξη πληθυσμών και τις συναντάμε 
περισσότερο στο κέντρο της Αθήνας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι η διασπορά των 
μεταναστευτικών ομάδων στην Αθήνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αστικού ιστού, με 
αποτέλεσμα ο κοινωνικός διαχωρισμός να μην είναι υψηλός. 

 

Β.7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2001 

Στο σημείο αυτό μπορούμε να διατυπώσουμε κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με την 
εξέλιξη των μεταναστευτικών εγκαταστάσεων από το 2001 και μετά. Πιο συγκεκριμένα, 
η περίοδος λίγο πριν αλλά και μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες αύξησε κατά πολύ την 
τιμή της γης και η αύξηση αυτή καθορίστηκε από δύο παράγοντες: από την προσπάθεια 
του «εξευγενισμού» του κέντρου της πόλης με αφορμή τους αγώνες αλλά και την 
προβολή που γνώρισε την ίδια δεκαετία η οικονομική διάσταση της διασκέδασης, της 
αναψυχής. Συνεπώς, γειτονιές του κέντρου, έγιναν απρόσιτες για τις μετανάστριες και 
τις οικογένειές τους, οι οποίες αναγκάστηκαν να μετακινηθούν. Αυτή η μετακίνηση, έως 

                                                            
41   Αράπογλου Β., Καβουλάκος Κ., Κανδύλης Γ., Μαλούτας Θ., [2009] «Η νέα κοινωνική γεωγραφία της 
Αθήνας: Μετανάστευση, ποικιλότητα και σύγκρουση», στο περιοδικό «Σύγχρονα Θέματα», τ.107, Αθήνα 2009 
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το 2008 περίπου δεν οδήγησε σε ακραίους χωρικούς διαχωρισμούς, εφόσον η εισροή 
μεταναστών συνεχιζόταν όπως και η διασπορά τους στον αστικό ιστό. Ταυτόχρονα, η 
οικονομική κρίση, έπληξε τα μεσαία στρώματα τα οποία «εγκατέλειψαν» την ιδέα της 
οικονομικής αναβάθμισης περιοχών του κέντρου και έτσι η μετακίνηση των μεταναστών 
περιορίστηκε. Οι μελέτες δείχνουν πάντως, ότι οι μετανάστριες, είτε ανεξάρτητα είτε με 
τις οικογένειές τους, συνεχίζουν να διαμένουν στο κέντρο της πόλης με προτίμηση σε 
περιοχές όπως η Κυψέλη ή ο Άγιος Παντελεήμονας , ο σταθμός Λαρίσης, η Πειραιώς. Η 
πυκνότητα στις περιοχές αυτές δεν είναι αποτέλεσμα μόνο των μετακινήσεων που 
έγιναν το προηγούμενο διάστημα αλλά και της συνεχιζόμενης εισροής μεταναστευτικού 
πληθυσμού, ο οποίος, όπως έχουμε ήδη πει, συγκεντρώνεται στους τόπους εγκατάστασης 
των ομοεθνών του. Να προσθέσουμε τέλος, ότι η μεταναστευτική μετακίνηση μέσα στην 
πόλη και η συνακόλουθη χωρική μεταβολή επηρεάζονται και από την παρουσία της 
αστυνομίας, η οποία εξαναγκάζει παράνομες μετανάστριες να μετακινούνται με 
αποτέλεσμα να ενισχύεται η χωρική ρευστότητα μέσα στον αστικό ιστό. 

 

Β.8 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε το θέμα της παρουσίας των μεταναστριών στην 
Αθήνα στηριχθήκαμε σε ένα μεγάλο ποσοστό στη βιβλιογραφία και στα στατιστικά 
στοιχεία. Πληθώρα στατιστικών στοιχείων υπάρχει από το 2001, και για αυτό και τα 
παραθέτουμε, όπου θεωρούμε ότι διευκολύνουν το περιεχόμενο. Η απογραφή του 2011, 
αν και παραθέτει στοιχεία δεν έχει καταγράψει ένα σημαντικό αριθμό μεταναστών και 
υπάρχει ένα «σφάλμα κάλυψης» της τάξεως του 7,56%. Για αυτό, προσπαθήσαμε στο 
μέτρο του δυνατού, να κάνουμε έρευνα πεδίου, η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολη λόγω 
των συνθηκών που επικρατούν το τελευταίο διάστημα. Υιοθετήσαμε μια προσέγγιση 
ποιοτικής ανάλυσης μέσω βιογραφικών συνεντεύξεων, δομημένου τύπου, προκειμένου 
να εντοπίσουμε βασικά χαρακτηριστικά της παρουσίας τους στον αστικό ιστό της πόλης. 
Η χρήση των ποιοτικών δεικτών, όπως διαβάσαμε, έχει χρησιμοποιηθεί με στόχο την 
ευαίσθητη αξιολόγηση κοινωνικών θεμάτων στο πλαίσιο των έμφυλων 
σχέσεων.42Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε μία ποικίλη ομάδα γυναικών, με 
διαφορετική εθνική και θρησκευτική καταβολή, γυναίκες οι οποίες είχαν έρθει στη χώρα 
μας με το πρώτο κύμα αλλά και γυναίκες που ήρθαν αργότερα. Προσπαθήσαμε να 
περιλάβουμε στο δείγμα τόσο γυναίκες οι οποίες μετανάστευσαν ανεξάρτητα όσο και 
εκείνες που ήρθαν στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης. Η προσπάθειά μας είχε 
στόχο να δώσει μία εικόνα της γυναικείας παρουσίας στον αστικό ιστό της Αθήνας μέσα 
από την κατοικία(περιοχή, είδος κατοικίας και συνθήκες στέγασης, επάγγελμα, 
ελεύθερος χρόνος, κοινωνικές επαφές) καθώς και να διαπιστώσει εάν οι μετανάστριες 
κατορθώνουν τελικά, μέσα από όλες τις πολύπλοκες διαδικασίες, να ενσωματωθούν 
στην κοινωνική ελληνική πραγματικότητα. Οι περιοχές στις οποίες κινηθήκαμε ήταν: 
                                                            
42 Oπως για παράδειγμα στο GIDA (Guide to Gender-Senistive Indicators) του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO 
1998), και τους δείκτες για την αξιολόγηση της Πλατφόρμας του Πεκίνου της Κοινωνικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ασία και τον Ειρηνικό (United Nations Economic Social Commission for Asia and the 
Pacific 2004). 
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περιοχή Πατησίων με άξονες τη Μιχαήλ Βόδα και τη Γ΄ Σεπτεμβρίου, περιοχή Φωκίωνος 
Νέγρη και Ι. Δροσοπούλου. Στις περιοχές αυτές παρατηρήσαμε όχι μόνο πυκνή ροή 
αλλοδαπών αλλά και δικά τους καταστήματα. Αυτή η περιοχή διαθέτει επίσης παλαιά 
σπίτια που προσφέρονται για ενοικίαση από τους μετανάστες.  Για τους ίδιους λόγους 
κινηθήκαμε και στην περιοχή των Αμπελοκήπων με άξονες την οδό Πανόρμου  καθώς 
και στην  περιοχή του Σταθμού Λαρίσης, για τον επιπλέον λόγο ότι βρίσκονται και αυτές 
κοντά σε μέσα μεταφοράς τα οποία διευκολύνουν τη μετακίνησή τους. Η Πλατεία Γκύζη, 
η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πλατεία Βάθη, η πλατεία Παγκρατίου, η πλατεία 
Καραϊσκάκη καθώς και η περιοχή του Μεταξουργείου, η πλατεία Βάθη και τέλος η 
πλατεία Εξαρχείων , δεν είναι μόνο σταθερές περιοχές εγκατάστασης αλλοδαπών, αλλά 
βρίσκονται και πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο, όπως είπαμε, παραδοσιακά 
προτιμάται από τους μετανάστες καθώς συνδυάζει την ευκολία στις μεταφορές, το 
φθηνό ενοίκιο αλλά και την πληθώρα των επιλογών στέγασης. 

Οι βιογραφικές συνεντεύξεις στηρίχθηκαν σε ερωτήσεις οι οποίες βασίστηκαν στους 
ακόλουθους άξονες: 

• άφιξη, εξασφάλιση διαμονής 
• εύρεση και πρόσβαση σε στέγη και ποιότητα στεγαστικών συνθηκών 
• περιοχή κατοικίας και κριτήρια επιλογής της 
• επαγγελματική ενασχόληση 
• ελεύθερος χρόνος 
• κοινωνικές σχέσεις με ομοεθνείς αλλά και ντόπιους 
• Βαθμός ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία 

 
Οι ερωτήσεις που δόθηκαν στους ντόπιους και τις οποίες παραθέτουμε στο τέλος της 
εργασίας βασίστηκαν στους άξονες: 

• Αν γνωρίζουν τις εθνικότητες που διαμένουν στην περιοχή 
• Αν γνωρίζουν την απασχόληση, το  φύλο, την ηλικία των μεταναστριών 
• Αν γνωρίζουν τις συνθήκες στέγασής των μεταναστριών 
• Αν πιστεύουν ότι η παρουσία των μεταναστριών άλλαξε το χαρακτήρα της 

περιοχής 
• Αν έχουν αντιληφθεί το βαθμό χρήσης του δημόσιου χώρου από τις 

μετανάστριες 
• Αν ο δημόσιος χώρος της περιοχής τους χρησιμοποιείται το ίδιο από ντόπιους 

ξένους 
• Ποιες σχέσεις υπάρχουν και αν υπάρχουν μεταξύ ντόπιων και αλλοδαπών 
• Αν διακρίνουν διαφορές στις μετανάστριες με βάση την περίοδο άφιξής τους 

στην Αθήνα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2011 

 
Μετανάστες στην Ελλάδα 2006-2011. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, Ίδια επεξεργασία 

 

B.9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Οι μετανάστριες οι οποίες δέχθηκαν να μας μιλήσουν, επιβεβαίωσαν και τη δική μας 
παρατήρηση: ο μεταναστευτικός γυναικείος πληθυσμός, τα τελευταία χρόνια δε 
συνηθίζει να εγκαθίσταται σε κεντρικές περιοχές, όπως ήταν παλαιότερα ο Κεραμικός ή 
η περιοχή του Ψυρρή. Αιτία αυτής της αλλαγής είναι η ανάδειξη αυτών των περιοχών σε 
πόλους έλξης τουριστών αλλά και ντόπιων σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία, η οποία 
αποδεικνύεται από το άνοιγμα ποικίλων κέντρων διασκέδασης στις περιοχές αυτές. 
Αντίθετα, οι γυναίκες διαμένουν περισσότερο στην περιοχή της Κυψέλης, κατά μήκος της 
οδού Πατησίων αλλά και στα τετράγωνα μεταξύ Πατησίων και Αχαρνών, στον Άγιο 
Παντελεήμονα. Η περιοχή της Κυψέλης και των Πατησίων, προσφέρει, όπως μας είπαν, 
τη δυνατότητα εύκολης μετακίνησης λόγω του σιδηροδρόμου, ο οποίος εξυπηρετεί τη 
μετακίνησή τους στους χώρους εργασίας. Διάχυση μεταναστριών, συνήθως μέσα στο 
πλαίσιο της οικογένειας, εντοπίζεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στα Εξάρχεια, στο 
Παγκράτι, στα Σεπόλια. Όπως μάς τόνισαν, η συσσώρευση των μεταναστριών στις 
περιοχές αυτές δε γίνεται πλέον με βάση τα εθνοτικά κριτήρια, για αυτό και οι περιοχές 
χαρακτηρίζονται από εθνοτική ποικιλία.  

Με βάση το είδος της εργασίας τους, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μία κινητικότητα των 
μεταναστριών προς περιοχές οι οποίες αποτελούν τους τόπους εργασίας τους. Οι 
περιοχές αυτές κυμαίνονται από τη Λεωφόρο Συγγρού, προς το Σύνταγμα και την 
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Ηλιούπολη, τα βόρεια προάστια όπως το Χαλάνδρι, το Ψυχικό, η Κηφισιά, Παπάγου, 
Εκάλη αλλά και Μεταμόρφωση και Παλλήνη. 

Αντιλαμβανόμαστε μέσα από τις συνεντεύξεις, ότι μιλάμε για διαφορετικές χωροθετικές 
επιλογές των γυναικών αυτών, οι οποίες εξαρτώνται από το διαφορετικό σχήμα 
μετανάστευσης που ακολουθεί η κάθε γυναίκα. Η Σβετλάνα   από τη Βουλγαρία, μάς 
είπε αν και οι ομοεθνείς της διαμένουν κυρίως γύρω από την πλατεία Βάθη, εντούτοις δε 
συνάπτουν σχέσεις καθώς οι περισσότερες φιλοδοξούν να φύγουν μόλις αποκτήσουν  
την αναμενόμενη οικονομική άνεση. Αντίθετα, η Ειρήνη από την Αλβανία, θεωρεί ότι οι 
ομοεθνείς της γυναίκες, διασπείρονται σε όλη την πόλη καθώς φιλοδοξούν να 
παραμείνουν στην Ελλάδα και να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Αντίθετα, η 
Μαριέλα από την Πολωνία είπε ότι οι γυναίκες από τη χώρα της συναντώνται συχνά στα 
καταστήματα με πολωνικά προϊόντα στη Βάθη, στην Κυψέλη αλλά και στην Καθολική 
εκκλησία στη Μιχαήλ Βόδα και θεωρεί ότι η Πολωνική κοινότητα είναι αρκετά συμπαγής. 

Κοινή συνισταμένη όλων των απαντήσεων σε σχέση με τις περιοχές εγκατάστασής τους, 
είναι ότι δεν υπάρχει η αίσθηση πως διαμένουν σε περιοχές-γκέτο, ούτε αισθάνονται 
έντονα κάποιο κοινωνικό διαχωρισμό και σε αυτό συμβάλλει τόσο η κατοικία τους στο 
κέντρο της πόλης όσο και συμβίωσή τους με τους ντόπιους μέσα στην πολυκατοικία. 
Συνεπώς, ο εθνοτικός και κοινωνικός διαχωρισμός αμβλύνεται. Όταν μιλάμε για 
εθνοτικό διαχωρισμό αναφερόμαστε στην άνιση χωρική κατανομή των εθνοτικών 
ομάδων σε αναλογία με τον κοινωνικό διαχωρισμό, ο οποίος παραπέμπει στην άνιση 
χωρική κατανομή κοινωνικών ομάδων. Αν αναλογιστούμε ότι στη δεκαετία του 1990 τα 
μεσαία και υψηλά κοινωνικά στρώματα μετακινούνται προς τα βόρεια και νότια 
προάστια επειδή στο κέντρο εγκαθίστανται οικονομικοί μετανάστες, τότε μιλάμε για την 
ενίσχυση του κοινωνικού διαχωρισμού. Παράλληλα, οι μετανάστριες συγκεκριμένων 
εθνοτικών ομάδων θα μπορούσαν με βάση κριτήρια, όπως η ηλικία, η κατοικία, το 
μορφωτικό επίπεδο, το είδος της απασχόλησης, την ιδιοκτησία αλλά και την κοινωνική 
σύνθεση της περιοχής στην οποία διαμένουν, να δώσουν συμπεράσματα ως προς την 
προσέγγιση και την ερμηνεία του χαρακτήρα της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, γυναίκες 
από την Αλβανία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Ρωσία, το Καζακστάν, που ήρθαν κυρίως 
με το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα, παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά στον ιστό της 
πόλης και διαβιούν κοντά σε μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα, ενώ 
καταλαμβάνουν χαμηλές θέσεις εργασίας. Αντίθετα, γυναίκες από τη Βουλγαρία, την 
Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία, αν και διαθέτουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης δεν 
καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας ανάλογες με το μορφωτικό τους επίπεδο και 
απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί σε ελληνικά σπίτια κυρίως της μεσαίας τάξης. Τέλος, 
μεγάλες γυναικείες ομάδες από τις Φιλιππίνες, την Αιθιοπία και τη Σρι Λάνκα, με 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, απασχολούνται ως οικιακοί βοηθοί σε σπίτια της μεσαίας 
και ανώτερης αστικής τάξης και οι περισσότερες διαμένουν στα σπίτια αυτά.  

Να σημειώσουμε φυσικά, ότι η αντιμετώπιση του γηγενούς πληθυσμού προς το «ξένο», 
η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική ως προς την κοινωνική τους ένταξή μέσα από την 
εκπαίδευση, την ασφάλιση, την εργασία, τα πολιτικά δικαιώματα, αποδεικνύει ότι ο 
διαχωρισμός δεν είναι μόνο ζήτημα γεωγραφίας.  
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Μετανάστριες από την Αφρική. Πηγή: popaganda 

 

Γ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Γ1.ΣΤΕΓΑΣΗ 

Οι συνεντεύξεις «εστιασμένης συζήτησης» που είχαμε με τις μετανάστριες, μάς 
οδήγησαν σε κάποιες διαπιστώσεις σε σχέση με το θέμα της στέγασής τους. Οι 
απαντήσεις αντλήθηκαν μέσα από ερωτήματα που αφορούσαν τις συνθήκες στέγασης 
και διαβίωσης τους στο νέο οικιστικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας 
μετανάστευσης.  
  
Οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας και νομιμότητας των πρώτων χρόνων, οδηγούν τις 
γυναίκες αυτές σε αναζήτηση κατοικίας χαμηλού ενοικίου και «φτωχών» στεγαστικών 
προδιαγραφών. Οι περισσότερες διέμειναν αρχικά με συμπατριώτισσές τους έως ότου η 
οικονομική τους κατάσταση τούς επέτρεψε να νοικιάσουν σπίτι. Μάλιστα, στην 
περίπτωση της Σβετλάνα, η εύρεση στέγης έγινε με τη διαμεσολάβηση της φίλης της, η 
οποία απετέλεσε «εγγύηση» ώστε η νεοφερμένη κοπέλα να βρει κατάλυμα. Αντίθετα, οι 
δύο γυναίκες από την Αλβανία, η Ειρήνη και η Φατχιόνα, βρήκαν σπίτι μέσω ενός 
μεσιτικού γραφείου καθώς ήρθαν μαζί με την οικογένειά τους και θεώρησαν ότι ο 
μεσίτης θα αποτελούσε τον «εύκολο» τρόπο εύρεσης κατοικίας, με το σκεπτικό ότι 
κάποιοι ιδιοκτήτες δε θα νοίκιαζαν εύκολα το σπίτι τους σε «πολλούς ξένους». Πιο γενικά 
μιλώντας, οι κοπέλες από την Αλβανία και τις Βαλκανικές χώρες προτιμούν να 
διαμένουν κοντά σε συγγενείς, προφανώς επειδή σε αυτές τις κοινότητες λειτουργούν τα 
άτυπα κοινωνικά δίκτυα. Η ‘Ολγα από τη Ρωσία, μάς είπε ότι συνήθως οι κοπέλες από 
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χώρες της πρώην Σ.Ε, προτιμούν να μένουν μόνες και όχι απαραίτητα κοντά σε φίλους 
και συγγενείς, ίσως λόγω έλλειψης δικτύων αφού οι χώρες αυτές παρουσιάζουν μεγάλη 
διαφοροποίηση μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Για τις γυναίκες από τις 
Φιλιππίνες και την Πολωνία, η κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε κοινωνικές 
παροχές, δηλαδή σε σχολείο ή σε αγορά. Τέλος, να προσθέσουμε ότι κατοικία για 
γυναίκες από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες ή τις Φιλιππίνες είναι ο χώρος εργασίας 
εφόσον εργάζονται ως εσωτερικές. 

Όλες συμφώνησαν, ότι με τη «νομιμοποίησή» τους και ακόμη καλύτερα με την ένταξή 
τους στο εργασιακό περιβάλλον, αυξήθηκαν οι πιθανότητες για εύρεση κατοικίας 
καλύτερης ποιότητας και ταυτόχρονα αποδυναμώθηκαν οι πρακτικές των «διακρίσεων» 
ως προς την εύρεση κατοικίας. Η βελτίωση των στεγαστικών τους συνθηκών γίνεται 
αντιληπτή είτε ως μετάβαση σε υψηλότερο όροφο είτε  ή ως μετάβαση σε περιοχή όπου 
δε ζουν μετανάστες ακόμη και ως καλυτέρευση  των όρων διαβίωσης στη χώρα 
μετανάστευσης. Από την έρευνα πεδίου, μόνο μία γυναίκα, η Ειρήνη, από την Αλβανία, 
μπόρεσε ύστερα από είκοσι χρόνια συνεχούς παρουσίας να αγοράσει ένα μικρό 
διαμέρισμα στην περιοχή του Γκύζη, σε χαμηλό όροφο και με πρόσοψη σε ακάλυπτο. Για 
τις γυναίκες αυτές, η βελτίωση της στέγασης, όχι μόνο δίνει την αίσθηση του «ανήκειν» 
αλλά την ικανοποίηση ότι το μεταναστευτικό τους σχέδιο έχει επιτύχει. 

Στη διαδικασία επιλογής ενοικιαστή, οι γυναίκες συμφώνησαν ότι η έμφυλη διάκριση, 
ευνοεί τις γυναίκες, οι οποίες προτιμώνται σε σχέση με τους άνδρες στην επιλογή τους 
ως ενοικιαστών. Η έρευνά μας έδειξε ότι η οικογένεια, προτιμάται πολλές φορές σε σχέση 
με τα μεμονωμένα άτομα.  Ανεξάρτητα από την «καλοσύνη» του ιδιοκτήτη, σημαντικό 
ρόλο στην εύρεση στέγης, έπαιξαν στην περίπτωση της Τάνυας από την Ουκρανία, και 
της Μαρίας από τη Γεωργία, τα κοινωνικά δίκτυα γύρω από το χώρο εργασίας τους. 

Η βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τις 
προτεραιότητες των γυναικών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, γυναίκες με οικογένεια, όπως 
η Ειρήνη από την Αλβανία, θέτουν τη βελτίωση της στέγασης σε δεύτερη μοίρα, εφόσον 
προέχει η μόρφωση των παιδιών, η όπως στην περίπτωση της Μαρίας από τη Γεωργία, 
προέχει η αποστολή χρημάτων στην οικογένεια που βρίσκεται στην πατρίδα. Συνεπώς, 
παραμένουν σε υποβαθμισμένες ή χαμηλής ποιότητας συνθήκες στέγασης. Τέλος, η 
Σβετλάνα από τη Βουλγαρία, αντιπροσωπεύει την περίπτωση των μεταναστριών –
εσώκλειστων οικιακών βοηθών, οι οποίες λόγω φύσης εργασίας έχουν εξασφαλίσει 
στέγη και συνεπώς έχουν μειώσει δραστικά τα έξοδα ώστε να μπορούν να αποταμιεύουν.  

Τέλος, οι περιπτώσεις μεταναστριών έγχρωμων, όπως η περίπτωση της Ρόζαλιν από τη 
Νιγηρία, καταδεικνύει ότι οι έγχρωμες μετανάστριες αντιμετωπίζονται περισσότερο 
ρατσιστικά και ξενοφοβικά από τους ιδιοκτήτες κατοικιών. Θεωρεί μάλιστα, ότι η 
συνήθεια αρκετών ομοεθνών της να διαμένουν πολλά άτομα σε ένα σπίτι είτε νόμιμα, 
είτε, τις περισσότερες φορές, κρυφά από τους ιδιοκτήτες κάνει αρκετούς ιδιοκτήτες να τις 
αντιμετωπίζουν με καχυποψία όταν τους ζητούν στέγη. 

Οι γυναίκες της ομάδας, συμφώνησαν ότι η εύρεση στέγης είναι ευκολότερη για αυτές 
που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το 2000 περίπου σε σχέση με τις μετανάστριες του πρώτου 
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κύματος. Η αρχική καχυποψία προς το «έτερο», ο φόβος για τον «άλλο», έχουν 
υποχωρήσει αρκετά καθώς γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό ότι οι χωρικές 
συνθήκες της πόλης μεταβάλλονται και οι μετανάστριες διαπλέκονται καθημερινά με το 
γηγενή πληθυσμό μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. 

Διαπιστώνουμε ότι οι μετανάστριες αντιλαμβάνονται και σημασιοδοτούν το χώρο τους 
μέσα από διάφορους παράγοντες όπως είναι  ο χρόνος άφιξης, ή ηλικία, το φύλο, η 
οικογενειακή κατάσταση, η κοινωνική πολιτιστική και οικονομική καταγωγή, καθώς και 
οι όροι νομικής και εργασιακής ένταξης στην ελληνική κοινωνία.43 

 

 Γ.2 ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ: Ο ΚΑΘΕΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

Από την προσέγγιση την οποία έχουμε επιχειρήσει έως τώρα, έχουμε καταδείξει ότι  στην 
περίπτωση της μετανάστευσης στις χώρες του Νότου, συνεπώς και στην Ελλάδα, δε 
διαπιστώνεται το φαινόμενο του οριζόντιου διαχωρισμού μεταξύ μεταναστών και 
γηγενών. Η απουσία του οριζόντιου διαχωρισμού οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει 
στις χώρες αυτές διαμοιρασμός της χρήσης γης σε ζώνες ενώ ταυτόχρονα υπάρχει 
ανάμειξη των κοινωνικών τάξεων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι αν και οι μετανάστριες ζουν 
σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη μεταναστευτική πυκνότητα, σε καμία περίπτωση δε 
μπορούμε να μιλάμε για «γκετοποίηση» ή «παραγκούπολη» στην Αθήνα. 
Αναμφισβήτητα, η διασπορά τους στον αστικό ιστό της Αθήνας είναι μεγάλη χωρίς 
βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινωνικός διαχωρισμός. 

Από την έρευνα πεδίου, διαπιστώσαμε ότι οι γυναίκες αυτές διαφοροποιούνται 
κοινωνικά από το ντόπιο πληθυσμό όχι όμως χωρικά ενώ ζουν σε περιοχές οι οποίες κατά 
κανόνα παρουσιάζουν μία ποιοτική διαφοροποίηση από εκείνες στις οποίες ζουν οι 
ντόπιοι. Ανεξάρτητα όμως από τις τελευταίες διαπιστώσεις σε σχέση με τον οριζόντιο 
κοινωνικό διαχωρισμό, δε μπορούμε να μην παρατηρήσουμε, ότι οι μετανάστριες με τις 
οποίες μιλήσαμε, συμφώνησαν ότι η κατοικία τους αποτελεί στοιχείο κοινωνικού 
διαχωρισμού, κάθετου αυτή τη φορά. Αναφερόμαστε στη στέγασή τους μέσα στο πλαίσιο 
της πολυκατοικίας. 

Με ενοίκιο οι περισσότερες, σε χαμηλό όροφο όπου το μισθωτήριο είναι φθηνό, αφού 
έχουν κατοικήσει πριν την «αναβάθμισή» τους και σε ισόγειο ή και υπόγειο, με μία μόνη 
γυναίκα ιδιοκτήτρια πλέον διαμερίσματος, μικρού, σε χαμηλό όροφο και με πρόσοψη σε 
ακάλυπτο, αποτυπώνεται η συνηθισμένη εικόνα της κατοικίας των μεταναστριών στο 
πλαίσιο της Αθηναϊκής πολυκατοικίας. Όπως μας είπαν οι γυναίκες αυτές, τα 
διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν είναι συνήθως διαμερίσματα παλαιότητας, 
εγκαταλελειμμένα και απαξιωμένα από τους ιδιοκτήτες τους, τα οποία όμως 
αναβαθμίζονται χάρη σε ίδια μέσα και προσωπική εργασία των μεταναστών. 
Χαρακτηριστικές είναι, για παράδειγμα, οι περιπτώσεις στις οποίες ο αλλοδαπός 
ενοικιαστής επιτυγχάνει και μία μείωση του ενοικίου επειδή ακριβώς έχει συνεισφέρει 
                                                            
43 Πετρονώτη Μ. (1998), Το πορτραίτο μιας διαπολιτισμικής σχέσης. Κρυσταλλώσεις, ρήγματα, ανασκευές, 
Αθήνα, UNESCO/EKKE, Πλέθρον. 



- 51 - 
 

στην ανακαίνιση με δική του, προσωπική εργασία. Συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στην 
αναβάθμιση του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος και στη γενικότερη ενεργοποίηση και 
αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων και των επαγγελμάτων που συνδέονται με αυτή. 

Ο κάθετος διαχωρισμός στο πλαίσιο της πολυκατοικίας γίνεται φανερός μέσα από την 
επιλογή των οικονομικά ανώτερων στρωμάτων να κατοικούν σε υψηλούς ορόφους οι 
οποίοι προσφέρουν σαφώς καλύτερες συνθήκες διαβίωσης αλλά και περισσότερη 
ασφάλεια. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός, ότι οι γυναίκες αυτές συνυπάρχουν με το 
γηγενές στοιχείο και έχουν τη δυνατότητα επιλογής ορόφου στο πλαίσιο της 
πολυκατοικίας. 

Η τυπική Αθηναϊκή πολυκατοικία παρουσιάζει στο εσωτερικό της τόσο κάθετη όσο και 
οριζόντια κοινωνική διαφοροποίηση. Δεν επαναλαμβάνει τον «τυπικό» όροφο αλλά 
παρουσιάζει μία ποικιλία διαμερισμάτων που καλύπτει όλους τους τύπους των 
οικογενειών αλλά και όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων. Αυτή ακριβώς η ποικιλία στον 
τύπο  των διαμερισμάτων επιτρέπει την κοινωνική ανάμιξη μεταναστριών και γηγενών 
χωρίς να εξομοιώνει βέβαια τις στεγαστικές διαφοροποιήσεις. 44 

Στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε για την πιο «αισιόδοξη» πλευρά της πραγματικότητας, 
για μία πιο «θετική» ανθρώπινη τροχιά, μια «διαδρομή» ευημερίας: την ιδιόκτητη 
κατοικία των μεταναστών.45 Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, τη δεκαετία 2000-2010, 
περίπου το 7% των αγοραστών κατοικίας ήταν μετανάστες υποβοηθούμενοι με δάνεια 
που έχουν πάρει από Ελληνικές τράπεζες σε συνδυασμό και με προσωπική αποταμίευση, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου εργάζονται και τα δύο φύλα. Βέβαια, στη βάση της 
διαχρονικής ταξικής διαστρωμάτωσης, οι ιδιόκτητες κατοικίες των μεταναστών 
εκτείνονται από το υπόγειο προς το ρετιρέ και από την όψη προς τον ακάλυπτο. Στοιχεία 
που έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Καθημερινή» του 2011, δείχνουν ότι λόγω της 
οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας, αρκετοί μετανάστες, βρέθηκαν στην 
αδυναμία να πληρώνουν τα ενοίκια ή ακόμη και να συντηρούν τις ιδιόκτητες κατοικίες . 

 

 

 

 

                                                            
44 Δ. Μπαλαμπανίδης,  (από το βιβλίο των Λαμπριανίδη, Λ. και Λυμπεράκη, Α., : Αλβανοί μετανάστες στη 
Θεσσαλονίκη. Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας, Θεσσαλονίκη, «Παρατηρητής», 2001 
45 Δ. Μπαλαμπανίδης, (από το βιβλίο των Λαμπριανίδη, Λ. και Λυμπεράκη, Α.,: Αλβανοί μετανάστες στη 
Θεσσαλονίκη. Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας, Θεσσαλονίκη, «Παρατηρητής», 2001 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 2000-2010. Πηγή: Δ. Μπαλαμπανίδης 

 

 
Κάθετη κατανομή των μεταναστών ιδιοκατοίκων. Πηγή:Athens Social Atlas 
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Ποσοστά ιδιοκατοίκησης μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας: Athens Social Atlas 

 

 Οριζόντια κατανομή των μεταναστών ιδιοκτητών (Δήμος Αθηναίων, 2000-2010,δείγμα 277 ιδιοκτησιών). 
Πηγή:Social Atlas 
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Γ.3 ΕΡΓΑΣΙΑ 

Το μεταναστευτικό φαινόμενο έχει μετασχηματίσει το δημόσιο χώρο της πόλης, της 
Αθήνας και ιδιαίτερα μετά το 2004. Έχουμε ήδη πει, ότι μετά από αυτή την περίοδο ο 
αστικός ιστός της πόλης παρουσιάζει μία ρευστότητα όπως και η χωρική κατανομή των 
μεταναστών. Γυναίκες που έχουν έρθει στη χώρα μας μετακινούνται διαρκώς μέσα στον 
αστικό ιστό, σε αναζήτηση εργασίας, σε αναζήτηση καλύτερων και συμφερότερων 
επαγγελματικών ενασχολήσεων με αποτέλεσμα τη συχνή, για πολλές από αυτές 
εναλλαγή δραστηριότητας, η οποία συνεπάγεται και την αλλαγή κατοικίας, την αλλαγή 
τόπων κοινωνικής δραστηριότητας καθώς και τη διαμόρφωση μιας ποικιλότητας 
κοινωνικών σχέσεων.Εξάλλου, ο δημόσιος χώρος σχετίζεται και επηρεάζεται από την 
εργασία.  Θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε τις επιδράσεις τις οποίες έχει δεχθεί ο 
δημόσιος χώρος από τη μεταναστευτική ενασχόληση μέσα από τρία επίπεδα: τη 
μετακίνηση, τα καταστήματα των μεταναστριών και τα «άτυπα δίκτυα» της εργασίας, 
όπως είναι η πορνεία και τα ναρκωτικά. 

Όπως και οι μετανάστριες που ήρθαν στην Ελλάδα με το πρώτο κύμα, έτσι και όσες 
ήρθαν μετά το 2004, ως πλειοψηφία απασχολούνται σε χαμηλά αμειβόμενες εργασίες, 
ανειδίκευτες τις περισσότερες φορές, εργασίες τις οποίες οι Ελληνίδες γυναίκες είτε 
απορρίπτουν είτε δε μπορούν να ανταποκριθούν.Αναφερόμαστε συγκεριμένα στις 
υπηρεσίες καθαριότητας, στη φύλαξη παιδιών και ηλικιωμένων, εργάζονται ως 
παραιατρικό βοηθητικό προσωπικό, σε κέντρα αναψυχής και διασκέδασης. Βοηθούν 
επίσης τις ντόπιες στις οικιακές εργασίες, εφόσον η σημερινή Ελληνίδα συμμετέχει όλο 
και πιο πολύ στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας και παράλληλα απουσιάζει η 
υποστηρικτική κοινωνική εξυπηρέτηση.Η σύγχρονη βιβλιογραφία χρησιμοποιεί 
συγκεκριμένη ορολογία όπως «αμοιβόμενη οικιακή εργασία» και «εργασία 
φροντίδας».Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η απασχόληση συνοδεύεται από 
απουσία ασφάλισης, καθώς και από  ωράριο πέρα από το προβλεπόμενο. 

Καθώς οι συγκεκριμένες εργασίες απαιτούν καθημερινή μετακίνηση, παρατηρούμε ότι 
οι γυναίκες αυτές δίνουν μία νέα ταυτότητα σε σημεία του δημόσιου χώρου, μία 
ταυτότητα η οποία προβάλλει ένα αίσθημα οικειοποίησης του χώρου: από τις πρωινές 
συγκεντρώσεις στις στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς, μέχρι τη χρήση των 
πλατειών, των πάρκων και γενικά των ανοιχτών χώρων, όταν πρόκειται για 
μετανάστριες στη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων. Αυτές οι οικιακές βοηθοί, κάποιες 
άλλες ώρες της ημέρας, διασχίζουν την πλατεία για να κάνουν τα ψώνια του σπιτιού από 
τα ίδια σχεδόν καταστήματα από τα οποία ψωνίζουν και οι ντόπιες. Ο χαρακτήρας της 
περιοχής μεταβάλλεται και διευρύνεται. Οι γυναίκες αυτές μετατρέπουν τους 
πεζοδρόμους και τους ανοικτούς δημόσιους χώρους από τους οποίους περνούν και στους 
οποίους συναντώνται, σε σημεία συνάντησης, «σε άτυπες αγορές», με την 
αρχαιοελληνική σημασία του όρου, όπου οι συζητήσεις, οι σκέψεις και τα συναισθήματα 
αποκαλύπτονται. Ο δημόσιος χώρος ζωντανεύει και ξαναβρίσκει το χρηστικό του 
χαρακτήρα, τον οποίο οι ντόπιοι έχουν ξεχάσει: οι πεζόδρομοι ή οι πλατείες, οι παιδικές 
χαρές δεν αποτελούν πλέον για την πλειοψηφία των ντόπιων σημεία συνάντησης, κοινές 
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διαδρομές: οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν εξαλείψει αυτό το χαρακτήρα 
του δημόσιου χώρου και τον έχει οδηγήσει στην εγκατάλειψη και στην παρακμή. 

Αν παρατηρήσουμε τα καταστήματα τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν 
ιδιοκτησία μεταναστριών, αντιλαμβανόμαστε ότι όταν αυτά ανήκουν σε μία 
συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα( π.χ. κομμωτήρια Αφρικανών γυναικών  κατά μήκος της 
Πατησίων) τότε γίνεται φανερή μία νέα τοπική ταυτότητα του χώρου, η οποία θα 
μπορούσε να προσελκύσει ακόμη και επισκέπτες άλλων περιοχών.  Μάλιστα, σε 
συνοικίες συγκεκριμένες, όπου μετανάστριες διατηρούν δικά τους καταστήματα (πχ. 
Κυψέλη, Αχαρνών, Πλατεία Αμερικής) θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ύπαρξή τους 
σταθεροποιεί τη γειτονιά και αναδεικνύει ένα νέο ρόλο: τη μεταβολή του δημόσιου χώρου 
της γειτονιάς σε χώρο πολυλειτουργικό, καθώς αρκετά από αυτά απευθύνονται σε 
διαφορετικό αγοραστικό κοινό, το οποίο μπορεί να προέλθει από πολλές και 
διαφορετικές περιοχές. Μπορούμε μάλιστα να δούμε, ότι οι ανοικτοί χώροι, οι οποίοι 
βρίσκονται μπροστά από αυτά, μετατρέπονται σε χώρους συνάντησης των 
συμπατριωτών τους, σε σημεία αναφοράς της εθνοτικής ομάδας, ιδιαίτερα όταν κάποια 
από αυτά παραμένουν ανοικτά έως αργά. Αναμφίβολα, ο αστικός ιστός ζωντανεύει και 
επαναπροσδιορίζεται. 

Αυτό ακριβώς επιτυγχάνει και το γεγονός ότι τα καταστήματα που βρίσκονται σε 
κεντρικά σημεία(Πατησίων, Μ. Βόδα, Πλατεία Αμερικής) είναι εμφανή, και έτσι η 
επίδρασή τους στην περιοχή είναι πιο ζωντανή.Δηλώνουν την επιθυμία των γυναικών 
αυτών να ενταχθούν στην Ελληνική κοινωνία και να δηλώσουν την ύπαρξή τους. 
Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό παίζουν και οι ξενόγλωσσες επιγραφές που τα συνοδεύουν, 
αναδεικνύοντας έτσι την ανάμιξη που έχει επέλθει στον αστικό ιστό της πόλης.  

Εάν περπατήσει κάποιος στην περιοχή από το Μεταξουργείο έως την Ομόνοια και κυρίως 
γύρω από την πλατεία Κουμουνδούρου, θα εντοπίσει μια πυκνή εθνοτική ομάδα, τις 
γυναίκες από την Κίνα, οι οποίες είτε δουλεύουν στα καταστήματα είτε είναι 
ιδιοκτήτριες. Το ιδιαίτερο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αν και η παρουσία τους η 
εμπορική είναι αισθητή, δε δείχνει να προσελκύει ευρύ αγοραστικό κοινό.  

Η τελευταία διαπίστωση, έχει γενικότερο χαρακτήρα: αν και η ύπαρξη των 
καταστημάτων αυτών ζωντανεύει το αστικό τοπίο της Αθήνας, ειδικά σε περιοχές οι 
οποίες τα τελευταία χρόνια είχαν παρακμάσει εμπορικά, αν και διευρύνει τις επιλογές 
των καταναλωτών, δεν τυγχάνει ανάλογης αποδοχής από την τοπική κοινωνία. Η 
προσπάθεια των μεταναστριών να δηλώσουν μέσα από την απασχόληση μία ταυτότητα 
δε βρίσκει έτοιμη την ελληνική κοινωνία να τη δεχθεί. Για αυτό και δεν παρατηρούνται 
στοιχεία υψηλής επισκεψιμότητας σε αυτά τα καταστήματα, ούτε δείχνουν να έχουν 
σταθεροποιήσει την περιοχή στην οποία βρίσκονται.  

Με βάση την έρευνα πεδίου την οποία κάναμε, μπορούμε να προσανατολισθούμε σε 
κάποια συμπεράσματα ως προς την επαγγελματική απορρόφηση των μεταναστριών 
μέσα στην Αθήνα, σε συνάρτηση με την εθνικότητα. Αυτό βέβαια, δε μπορεί να οδηγήσει 
σε γενικεύσεις παρά να προβάλει κάποιες τάσεις και κατευθύνσεις.  
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Στον τομέα της παροχής οικιακής εργασίας, οι μετανάστριες από τις Φιλιππίνες, όχι μόνο 
είναι οι παλαιότερες από όσες ήρθαν στην Αθήνα, αλλά είναι και αυτές που 
μεταναστεύουν αφού έχουν έρθει από πριν σε συμφωνία με συγκεριμένους εργοδότες. 
Όπως έχουμε διαπιστώσει εργάζονται στα θεωρούμενα «καλά» προάστια της Αθήνας 
(Εκάλη, Κηφισιά, Βούλα, Γλυφάδα, Κολωνάκι) και είναι συνήθως εσωτερικές. Αποτελούν 
δε ένα σύμβολο status του οποίου όμως τα καθήκοντα εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα 
φροντίδας και οικιακής εργασίας. Η Αννίτα Κ., ένα από τα πρόσωπα της έρευνάς μας, η 
οποία εργάζεται ως εσωτερική στη Γλυφάδα, μάς πληροφόρησε ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
των γυναικών αυτών έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Λόγω της μακροχρόνιας παρουσίας τους, της αγγλομάθειάς τους, της 
χριστιανικής ταυτότητας και του γεγονότος ότι θεωρούνται παθητικές και γλυκομίλητες, 
αντιμετωπίζονται πιο φιλικά από την Ελληνική κοινωνία σε σχέση με άλλες 
υπηκοότητες. Η εργασία ως «εσωτερικές», είναι αρκετά σκληρή καθώς βρίσκονται στη 
«διάθεση» του εργοδότη όλο το 24ωρο χωρίς η αμοιβή να αλλάζει. Μάλιστα, όπως η ίδια 
η Αννίτα είπε, με πρόσχημα την οικονομική κρίση, πολλοί εύποροι εργοδότες μείωσαν 
τις αποδοχές των «εσωτερικών», για αυτό και η ίδια όπως και αρκετές συμπατριώτισσές 
της προτίμησαν να διακόψουν και να συνεχίσουν ως «εξωτερικές» οικιακοί βοηθοί. Για 
τις τελευταίες, η περιοχή εγκατάστασής τους είναι συνήθως περιοχές όπως οι 
Αμπελόκηποι, το Παγκράτι ώστε η μετακίνησή τους να διευκολύνεται από την ποικιλία 
των μεταφορικών μέσων που διαθέτουν οι περιοχές αυτές. 

Με βάση τις πληροφορίες της Σβετλάνα από τη Βουλγαρία, οι συγκεκριμένες 
μετανάστριες εργάζονται συχνά ως εσωτερικές αλλά κυρίως σε νοικοκυριά χαμηλότερων 
εισοδημάτων και η εργασία τους αφορά κυρίως τη φροντίδα ηλικιωμένων.Η ίδια 
απεκάλυψε ότι αυτού του είδους η εργασία εντάσσεται σε σχέδιο μετανάστευσηςπου δεν 
προβλέπει τη μόνιμη εγκατάσταση αλλά την εναλλαγή τόπων προκειμένου να 
συγκεντρωθούν χρήματα που θα βοηθήσουν τη ζωή στην πατρίδα. «Κινούνται» λοιπόν 
καθώς εγκαθίστανται. Η ίδια, εργάζεται τα τελευταία χρόνια ως αποκλειστική νοσοκόμα 
και αντιπροσωπεύει το μοντέλο της»γυναίκας οικογενειάρχη», από την εργασία της 
οποίας εξαρτάται η διαβίωση της οικογένειας στη Βουλγαρία. Κάποιες φίλες της 
εργάζονται ως σερβιτόρες σε καφετέριες ή και σε μπαρ. 

Ποικιλία στην εργασιακή απασχόληση, διαπιστώνουμε στις μετανάστριες από την 
Αλβανία. Οι μετανάστριες της έρευνάς μας, Ειρήνη Τ., και Φατχιόνα Σ., έχουν περάσει 
μέσα από ένα φάσμα ενασχολήσεων: από αγροτικές εργασίες, φύλαξη παιδιών, 
σερβιτόρες σε μικρά μαγαζιά για να καταλήξουν στον τομέα της καθαριότητας η πρώτη 
και στην αναβάθμισή της ως υπέυθυνης μαγαζιού η δεύτερη. Και οι δύο, συσχετίζουν την 
αναβάθμιση της Φ., στο γεγονός ότι είναι απόφοιτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
γεγονός που «επηρέασε» και την πρόσληψή της. Με βάση όσα είπαν, θεωρούν ότι ο 
τομέας της οικιακής εργασίας απορροφά ένα μεγάλο μέρος αυτών των γυναικών, ως 
εξωτερικών κυρίως, και μάλιστα σε σπίτια ποικίλου οικονομικού επιπέδου. Οι ίδιες, 
μετανάστευσαν σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους με την οικογένειά τους έχοντας 
ως στόχο τη μόνιμη εγκατάσταση εδώ. Για αυτό, όπως είπαν, αντιμετωπίζουν την 
εργασία τους ως επάγγελμα το οποίο το έχουν συνδυάσει με ασφάλιση, με συγκεκριμένο 
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ωρομίσθιο και φυσικά καταβάλλουν και φόρο στο κράτος. Όπως και οι Βουλγάρες 
μετανάστριες, έτσι και οι Αλβανίδες, είτε εργάζονται ως οικιακές βοηθοί είτε στον τομέα 
της εστίασης και της ψυχαγωγίας, προτιμούν να διαβιούν σε περιοχές κεντρικές του 
Δήμου(Παγκράτι, Αμπελόκηποι, Γκύζη) αλλά και σε περιφερειακές, όπως η Καισαριανή 
και ο Βύρωνας, η Δάφνη ή ο Υμηττός, η Νέα Σμύρνη και η Καλλιθέα καθώς και η κατοικία 
είναι πιο φθηνή αλλά και εύκολη η πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς. 

Για τις γυναίκες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, συνήθως τις Ρωσίδες, τις 
Ουκρανές και τις Μολδαβές, η Όλγα θεωρεί πως στη χώρα μας, είναι ταυτισμένες με ένα 
συγκεριμένο «μοντέλο»: αυτό της «πολλά υποσχόμενου ερωτικού αντικειμένου», μία 
ταυτότητα που έχει επικρατήσει κυρίως λόγω των ιδιαίτερων εξωτερικών 
χαρακτηριστικών των γυναικών αυτών, τα οποία τις έχουν, όπως λέει, παγιδεύσει σε 
εργασιακούς χώρους κοινωνικά περιθωριοποιημένους: αναφέρεται στα νυχτερινά 
μαγαζιά τα οποία τις απασχολούν με «ποικίλους τρόπους». Παράλληλα, υπάρχει ένα 
μεγάλο ποσοστό γυναικών από την ίδια γεωγραφική περιοχή που απασχολείται σε 
οικιακές εργασίαε, σε φύλαξη παιδιών και ηλικιωμένων. Μαζί με την Όλγα, 
συναντήσαμε και την Ουκρανή φίλη της την Τάνυα Π., η οποία μας μίλησε για ένα 
μεγάλο ποσοστό Ουκρανών γυναικών που απασχολούνται ως εσωτερικές οικιακές 
βοηθοί και μάλιστα παραμένουν «παγιδευμένες» σε αυτή την απασχόληση για πολύ 
καιρό. Πρόκειται για ένα πεδίο όχι μόνο χαμηλών οικονομικών απολαβών αλλά και 
περιορισμού του προσωπικού χώρου και του ελεύθερου χρόνου, όπως άλλωστε συμβαίνει 
σε πάρα πολλές περιπτώσεις εσωτερικής οικιακής εργασίας. Διαπιστώσαμε, ότι για τις 
μετανάστριες αυτών των εθνοτικών καταβολών έχει επικρατήσει ένα στερεότυπο: ή θα 
απορροφηθούν στην οικιακή εργασία ή στη « βιομηχανία του σεξ».46 

Στην προσπάθειά μας να καλύψουμε ένα, όσο το δυνατόν, ευρύτερο φάσμα 
απασχόλησης των μεταναστριών στην Αθήνα μετά το 2004, θα αναφερθούμε στις 
μετανάστριες από την Πολωνία με βάση τις πληροφορίες που αντλήσαμε από την Ιβάνα, 
η οποία αντιπροσωπεύει το σύνηθες μοντέλο μετανάστευσης των Πολωνών, δηλαδή 
γυναίκες που ακολουθούν στο ταξίδι την οικογένεια. Απόφοιτος Πανεπιστημίου η ίδια, 
δασκάλα στο επάγγελμα, εργάζεται περιστασιακά, τρεις φορές την εβδομάδα ως οικιακή 
βοηθός σε σπίτι του κέντρου(Παγκράτι). Μας επιβεβαιώνει, ότι «για τις Πολωνέζες, οι 
απασχολήσεις τους στα αστικά κέντρα και την Αττική, επικεντρώνεται σε επαγγέλματα 
παροχής υπηρεσιών, δηλαδή ως οικιακές βοηθοί, για την φροντίδα ηλικιωμένων και 
παιδιών, λιγότερες απασχολούνται στη βιοτεχνία, κάποιες- ελάχιστες- είναι νοσοκόμες 
και ένας αριθμός γυναικών συνδέονται με επαγγέλματα του περιθωρίου και την 
πορνεία». Η έρευνα έχει καταδείξει ότι το μορφωτικό επίπεδό τους είναι συνήθως υψηλό, 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιαςς εκπαίδευση και η μετανάστευση έχει προοπτικές 
εγκατάστασης. 

                                                            
46 Μαρούκης Θ., «Άτυπη οικιακή εργασία και μετανάστευση: ευκαιρία προς μία διαφορετική θεώρηση της 
αγοράς εργασίας», στο: Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη  4 (1), 95-108, 2009 
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Η Ρόζαλιν από τη Νιγηρία, μητέρα τεσσάρων παιδιών, εργάζεται στην τροφοδοσία του 
αεροδρομίου, με πολύ χαμηλή αμοιβή και δύσκολο ωράριο. Πολλές συμπατριώτισσές της 
απορροφώνται στον τομέα της οικιακής εργασίας αλλά και στο εμπόριο εφόσον αρκετές 
κατασκευάζουν και πουλούν αντικείμενα-δείγματα της ιστορίας και του πολιτισμού της 
χώρας τους σε υπαίθριες αγορές και εμποροπανηγύρεις. Στις γυναίκες αυτές, έντονη 
είναι και η δραστηριοποίησή τους στον τομέα των κομμωτηρίων, όπως αυτό 
διαπιστώνεται στον άξονα κατά μήκος της οδού Πατησίων.  

Ιδιαιτερότητα, παρουσιάζει η περίπτωση των μεταναστριών από χώρες μουσουλμανικές, 
οι οποίες στη συντριπτική πλειοψηφία ακολουθούν τον άνδρα στη μεταναστευτική 
πορεία. Καθαρά θρησκευτικοί λόγοι, οι οποίοι αναπαράγουν στις χώρες αυτές 
στερεοτυπικές αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, δεν «επιτρέπουν» 
στις γυναίκες αυτές εργασιακή ενασχόληση μεταθέτοντας έτσι την ευθύνη για τη 
φροντίδα της οικογένειας αποκλειστικά στον άνδρα.  

Όπως είπαμε και στην αρχή, η προσπάθειά μας επικεντρώθηκε στη σκιαγράφηση της 
εργασίας των μεταναστριών, αυτών του «δεύτερου κύματος», που ήρθαν στην πόλη μας 
μετά το 2004. Με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους, αλλά και των 
οικογενειών τους, μεταναστεύοντας αυτόνομα ή με την οικογένειά τους, έχοντας στόχο 
μία παροδική και άλλοτε μόνιμη εγκατάσταση, ακολουθούν όλους εκείνους τους 
διαύλους που θα ανόιξουν για αυτές καλύτερες προοπτικές. «Και όμως οι γυναίκες 
κινούνται», όπως είπαμε και κινούνται για να βρουν δουλειά, μέσω άτυπων 
δικτύων(συγγενικών, εθνοτικών), γραφείων εύρεσης εργασίας, προσωπικών σχέσεων 
και μέσω συστάσεων, αναζητούν καλύτερη τύχη. Αν κάνουμε μία βόλτα σε κεντρικά 
σημεία της Αθήνας, θα παρατηρήσουμε γραφεία ευρέσεως οικιακής εργασίας στις 
πλατείς Βάθη, Κουμουνδούρου και Καραισκάκη,πιο αραιά πάνω από το ύψος της 
Ιουλιανού, κατά μήκος Αριστοτέλους και Αχαρνών και των γραμμών του ηλεκτρικού 
μέχρι τα Πατήσια. 
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Κομμωτήριο αφρικανικπύ «στυλ» στα Εξάρχεια. Πηγή:popaganda 

 

 

Κενυάτισσα στο μαγαζί της. Πηγή: Διαδίκτυο 
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Όπως στις περισσότερες χώρες του Δυτικού κόσμου, έτσι και στην Ελλάδα, 
διαπιστώνουμε ότι γυναίκες μετανάστριες με διαφορετικό υπόβαθρο τείνουν να 
απασχολούνται τελικά στα ίδια περίπου επαγγέλματα και να διαμορφώνουν 
συνακόλουθα παρόμοιο τρόπο ζωής. Πρόκειται για απασχόληση σε υπηρεσίες χαμηλού 
κύρους, ή όπως αλλιώς αποκαλούνται δουλειές αδιεξόδου(dead-end jobs). Η έρευνα 
πεδίου κατέδειξε ότι οι γυναίκες αυτές εγκλωβίζονται στα επαγγέλματα αυτά και 
ταυτίζονται με αυτά. Η ταύτιση αυτή οδηγεί στη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων για την 
εργασία και τη ζωή και σε φιλοδοξίες, οι οποίες αποτρέπουν την έξοδό τους από αυτά τα 
επαγγέλματα.47 

Επιπλέον, οι αναλύσεις δείχνουν ότι οι μετανάστριες σε υπηρεσίες χαμηλού κύρους 
κινούνται οριζόντια και όχι κάθετα ενώ ενσωματώνονται σε σύστημα οικονομίας, 
αλληλεγγύης και ιδεών για τον εαυτό και την κοινωνία που αναπαράγουν την ανισότητα 
και την περιθωριοποίηση. 

Ορισμένες γυναίκες συνέδεσαν την άτυπη και ανασφάλιστη εργασία τους με την 
απουσία χαρτιών. Στη συνέχεια αυτό το είδος της εργασίας τις δυσκολεύει στην 
απόκτηση, την ανανέωση ή τη διατήρηση των χαρτιών. Επιπλέον, η κοπέλα που 
ρωτήθηκε και προερχόταν από την Ουκρανία παραδέχθηκε ότι έχει αναπτύξει ένα 
έντονο δέσιμο με την οικογένεια στην οποία εργάζεται καθώς δουλεύει ως εσωτερική και 
αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δε βλέπει  συχνά την οικογένειά της, την έχει 
απομακρύνει από την τυπική μορφή κοινωνικής προστασίας. Στις περιπτώσεις των 
κοριτσιών που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί ή καθαρίστριες, ήταν έντονη η αίσθηση ότι 
αυτή η ενασχόληση όχι μόνο τους παρέχει μία ευελιξία σε ό,τι αφορά τις ώρες εργασίας, 
τον τύπο απασχόλησης, τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων, ακόμη και την επιλογή 
του εργοδότη. Αντιμετωπίζουν την εργασία τους ως μία μορφή αυτοαπασχόλησης που 
τους δίνει την ευκαιρία να ρυθμίζουν ωράρια ή και πελατολόγιο, άρα να είναι 
αυτονομημένες. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι γυναίκες αυτές, με εξαίρεση την κοπέλα από τις Φιλιππίνες 
και την κοπέλα από τη Νιγηρία, έχουν περάσει σχεδόν από όλα τα στάδια οικιακών 
εργασιών: συνήθως από εσωτερική οικιακή εργασία και ένα εργοδότη, σε εξωτερική με 
πολλούς εργοδότες (Μαρία, από τη Γεωργία), από το συνεργείο καθαρισμού με έναν 
εργοδότη στην ατομική υπηρεσία καθαρισμού και με πολλούς εργοδότες(Ειρήνη, 
Αλβανία). 

 

 

                                                            
47 Ψημμένος Ι., και Σκαμνάκης Χ., Οικιακή εργασία των μεταναστριών και κοινωνική προστασία: η περίπτωση 
των γυναικών από την Αλβανία και την Ουκρανία, Αθήνα, εκδ., Παπαζήσης, 2008 
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Μετανάστρια σε αγορά. Πηγή: Καθημερινή, 2011 

Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη προσέγγιση του εργασιακού φάσματος 
των μεταναστριών, με τη διαπίστωση ότι μέσα από τα επαγγέλματά τους 
αναπαράγονται οι έμφυλοι καταμερισμοί της εργασίας. Διαπιστώνουμε, ότι σε 
οικογένεια μετανάστριας, ο ρόλος του πατέρα ως οικονομικού στηρίγματος της 
οικογένειας διαιωνίζεται ενώ η περιστασιακή εργασία της γυναίκας συνεισφέρει σε μικρό 
βαθμό στα οικονομικά της οικογένειας και παράλληλα της επιτρέπει να ασχολείται με 
τον παραδοσιακό ρόλο της ανατροφής των παιδιών. Σε άλλη περίπτωση, η μετανάστρια 
είναι η αρχηγός της οικογένειας, εκείνη από την εργασία της οποίας και τις αποδοχές της  
εξαρτάται όχι μόνο η επιβίωση της οικογένειας στην πατρίδα αλλά και το μέλλον των 
παιδιών. Σε άλλες περιπτώσεις οι ρόλοι μοιράζονται ισότιμα ως προς την εργασία αλλά 
η μετανάστρια δεν ξεφεύγει από τον παραδοσιακό ρόλο της φροντίδας της οικογένειας, 
ο οποίος την επιβαρύνει σωματικά αλλά και ψυχικά , καθώς ο άνδρας είναι απών. Στις 
περιπτώσεις μεταναστριών οι οποίες βρίσκονται σε σχέση με ντόπιους και συζούν, 
διαπιστώνεται ότι στη μία περίπτωση οι απολαβές της γυναίκας επενδύονται στην 
ανατροφή και τη μόρφωση του δικού της παιδιού ενώ ο σύντροφος δε συμμετέχει 
οικονομικά ενώ σε άλλη περίπτωση μετανάστριας η οποία έχει σύντροφο εδώ αλλά ζουν 
χωριστά, υπάρχει πλήρης αυτονόμηση ως προς τη διαχείριση και αξιοποίηση των 
χρημάτων της. 
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Μετανάστριες στο δημόσιο χώρο. Πηγή: flick.gr  

 

Γ.4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

Όπως για τους περισσότερους ανθρώπους, έτσι και για τις μετανάστριες ο ελεύθερος 
χρόνος προσφέρεται για τη σύναψη κοινωνικών σχέσεων και ταυτότητας, δίνει τη 
δυνατότητα μέσα από δραστηριότητες να προσδιορισθεί μέσα στο καινούργιο πλαίσιο 
ζωής και διαβίωσης και να βρει εναλλακτικούς τρόπους ενεργοποίησης. 

Όπως είδαμε και στην προηγούμενοι ενότητα, οι μετανάστριες χρησιμοποιούν στον 
ελεύθερο χρόνο τους τους σχεδιασμένους και οργανωμένους χώρους της πόλης, τις 
πλατείες, τα πάρκα, τις παιδικές χαρές, όπως και στην περίπτωση της εργασίας τους όταν 
αυτή το επιβάλλει. Αναμφισβήτητα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι διαβιούν μέσα στο 
δημόσιο χώρο περισσότερο από τους ντόπιους και του δίνουν μία νέα διάσταση. Συνήθως 
επιλέγουν το δημόσιο χώρο με βάση τις υπάρχουσες κοινωνικές τους σχέσεις αλλά και 
με βάση την απόσταση του χώρου από την κατοικία τους καθώς έτσι περιορίζεται και η 
οικονομική επιβάρυνση της μετακίνησης. Ο οικονομικός παράγοντας επίσης, επεξηγεί 
και το γεγονός, ότι οι μετανάστριες προτιμούν τον ανοιχτό δημόσιο χώρο σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τον περιορισμένο, όπως είναι ένα μπαρ, ένα κατάστημα, ή 
μία καφετέρια, χώροι πιο πολύ «κατοικημένοι» από τους ντόπιους. Εξάλλου, ο ανοιχτός 
δημόσιος χώρος παρέχει μία αίσθηση ελευθερίας και μεγαλύτερης κινητικότητας από 
αυτή που προσφέρει η περιορισμένη τους κατοικία. Σε αυτούς τους χώρους, 
παρατηρούμε, όπως ήδη είδαμε, οικιακές βοηθούς να «κατοικούν» κυριολεκτικά στο 
δημόσιο χώρο είτε συνοδεύοντας  μικρά παιδιά σε πάρκα και πλατείες είτε στο πλαίσιο 
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της παρέας και σε πιο μικρές, συνήθως, ομάδες σε σχέση με αυτές των ανδρών. Βέβαια, 
ακόμη και στο ζήτημα του ελεύθερου χρόνου, το δικαίωμα σε αυτόν των γυναικών είναι 
σαφώς πιο περιορισμένο σε σχέση με αυτό των ανδρών και έτσι καταδεικνύεται και η 
έμφυλη ταυτότητα και ο διαχωρισμός στο δικαίωμα του ελεύθερου χρόνου.48 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πλειοψηφία των γυναικών από την Αφρική, οι 
οποίες συναντώνται συνήθως σε μεταβατικούς χώρους, όπως είναι η είσοδος της 
πολυκατοικίας που διαμένουν, ώστε να μπορούν να συνδυάζουν την κοινωνική επαφή 
ταυτόχρονα με τις οικιακές υποχρεώσεις. 

Είδαμε επίσης, ότι στο πλαίσιο της εργασίας, καταστήματα που είναι ιδιοκτησία 
μεταναστριών, αποτελούν σημεία και τόπους συνάντησης μεταναστριών στον ελεύθερο 
χρόνο τους. Έτσι δίνουν στους χώρους αυτούς μία νέα διάσταση στη χρηστικότητά τους 
πέρα από την κοινή και συνηθισμένη: μετατρέπουν τους χώρους αυτούς σε σημεία στα 
οποία άνθρωποι, συναισθήματα, σκέψεις συναντώνται. Ιδιοποιούνται λοιπόν, 
αμφισβητούν και σηματοδοτούν εκ νέου χαρακτηριστικά στοιχεία τόσο του δημόσιου όσο 
και του ιδιωτικού χώρου. Ουσιαστικά, αυτός ο δημόσιος χώρος, υποβαθμισμένος, 
αφρόντιστος και εγκαταλελειμμένος από το ντόπιο πληθυσμό, αναβαθμίζεται ενώ η 
σημασία του δημόσιου χώρου, εξαίρεται και η χρηστικότητά του επεκτείνεται. 

 

Από τις Βουλγάρες μετανάστριες που χορεύουν διασκεδάζοντας στα πεζοδρόμια στην 
πλατεία Καραϊσκάκη τις Κυριακές τα μεσημέρια, τις Φιλιππινέζες που κατακλύζουν την 
πλατεία Μαβίλη και τους δρόμους της Πανόρμου στο ρεπό της Κυριακής, τις Αφρικανές 
και τις γυναίκες από τη Μέση Ανατολή που επιβάλλονται με την παρουσία τους στον 
πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη και τις Πολωνές που διατηρούν θύλακες συνάντησης 
στους χώρους μπροστά από τα μαγαζιά της Μ. Βόδα, ο δημόσιος χώρος των κεντρικών 
περιοχών της πόλης, αποκτά ένα νέο περιεχόμενο καθώς αναβαθμίζει τη σημασία του 
ως τόπου συνάντησης ανθρώπων, σύναψης κοινωνικών σχέσεων, κινητικότητας και 
συλλογικής δράσης, και στέλνει ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία: το μήνυμα για την 
ανάληψη δράσης ώστε να αρχίζει ο δημόσιος χώρος να επανασχεδιάζεται και να 
εξευγενίζεται και να μην αντιμετωπίζεται από την τοπική κοινωνία απαξιωτικά. 

 

Παράλληλα, για τις γυναίκες αυτές, η συνεύρεση στους δημόσιους χώρους της πόλης έχει 
ζωτική σημασία. Τους δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν την πολιτισμική τους 
ταυτότητα, να ανήκουν, να προσανατολίζονται, μέσα από την ανάκτηση του φυσικού 
χώρου. Με αυτόν τον τρόπο αναπληρώνουν το αίσθημα του κοινωνικού αποκλεισμού, το 
οποίο πολλές από αυτές τις γυναίκες βιώνουν. Πρόκειται ουσιαστικά για μία τακτική 

                                                            
48 Βαΐου Ντ. (επιστ. υπεύθ. και επιμ.), Βαρουχάκη Ε., Καλαντίδης Α., Καραλή Μ., Κεφαλέα Ρ., Λαφαζάνη Ο., 
Λυκογιάννη Ρ., Μαρνελάκης Γ., Α. Μονεμβασίτου Α., Μπαχαροπούλου Α., Παπαϊωάννου Α. «Διαπλεκόμενες 
καθημερινότητες και χωροκοινωνικές μεταβολές στην πόλη. Μετανάστριες και ντόπιες στις γειτονιές της 
Αθήνας», Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Αθήνα, Εκδότης: Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,2007 
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εγκατάσταση στο χώρο της πόλης, για τη δημιουργία μίας επικράτειας που τους παρέχει 
οικειότητα και ασφάλεια.  Εδώ, στον ελεύθερο χρόνο τους, οι μετανάστριες 
συγκεντρώνονται για να μιλήσουν τη μητρική τους γλώσσα, να αγοράσουν προϊόντα από 
και να επικοινωνήσουν με την πατρίδα τους, να ανταλλάξουν πληροφορίες για κρίσιμα 
ζητήματα της επιβίωσης τους, όπως η δουλεία, το σπίτι η άδεια παραμονής, για να 
συναντήσουν φίλους, να γιορτάσουν μια δημόσια η ιδιωτική εορτή η να περάσουν τον 
ελεύθερο χρόνο τους. Μιλάμε λοιπόν για ένα αυτοοργανωμένο δημόσιο χώρο. 

 

Γ.5  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι μετανάστριες στην Αθήνα, σε μεγάλη πλειοψηφία,  συμμετέχουν σε κοινότητες 
ομοεθνών τους, οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά οργανωμένης δομής (σχολεία, 
θρησκευτικοί χώροι, πολιτιστικοί σύλλογοι). Το μέγεθος αυτών των κοινοτήτων 
καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, με βασικό τον αριθμό των μεταναστριών της 
συγκεκριμένης εθνότητας αλλά και το βαθμό δραστηριοποίησης της συγκεκριμένης 
ενότητας ως προς την κατεύθυνση της οργάνωσης αντίστοιχων κοινοτήτων. Παράλληλα, 
η συμμετοχή αυτών των κοινοτήτων στη σύνολο των δραστηριοτήτων του αστικού ιστού, 
δεν καθορίζει απαραίτητα και το μέγεθός του. 

Στους συγκεκριμένους χώρους, οι γυναίκες αυτές συναντώνται είτε για να 
ψυχαγωγηθούν, είτε για να αντλήσουν πληροφορίες για θέματα εργασιακά και νομικά, 
να βρουν βοήθεια σε περιπτώσεις κακοποίησης. Αναμφίβολα, η συμμετοχή τους σε αυτές 
τις κοινότητες εμπεριέχει την ανάγκη να βρουν τη  στήριξη, την οποία το επίσημο κράτος 
δεν παρέχει σε όλες τις διαστάσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, οι γυναίκες μετανάστριες 
αισθάνονται αλληλέγγυες προς τις συμπατριώτισσές τους και ταυτόχρονα ασφαλείς. Η 
τελευταία διαπίστωση μπορεί να ενισχυθεί και από το γεγονός ότι γύρω και κοντά σε 
τέτοιες κοινότητες, παρατηρείται μία χωρική συγκέντρωση μεταναστών σε επίπεδο 
κατοικίας, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη δημιουργίας αισθήματος συνοχής και 
αλληλοϋποστήριξης με κέντρο τη συγκεκριμένη κοινότητα(Η περίπτωση των Πολωνών 
στη Μ. Βόδα, γύρω από την εκκλησία). 

Συνεπώς, οι χώροι αυτοί λειτουργούν ως σημεία έλξης για τις γυναίκες αυτές, ως ένας 
επιπλέον σύνδεσμος με την πατρίδα. Η λειτουργία τους όμως περιορίζεται έως εκεί, 
καθώς δεν παίζουν ρόλο και δεν έχουν καμία συμμετοχή ή επίδραση στη μεταναστευτική 
πολιτική της χώρα μας, ούτε αντιδρούν ή εναντιώνονται απέναντι σε πολιτικές που 
δείχνουν να μην ευνοούν τις γυναίκες αυτές. Δεν προωθούν και δεν προβάλλουν τις 
ανάγκες και τα αιτήματά τους και δεν έρχονται σε σύγκρουση ή σε αντιπαράθεση με τους 
επίσημους κρατικούς φορείς. Αυτή η πολιτική οδηγεί στην απομόνωσή τους καθώς σε 
αντίθεση με χώρες όπως η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία ή η Γαλλία, στη χώρα μας ο 
μετανάστης δε θεωρείται στοιχείο πολιτισμικό, κοινωνικό ή πολιτικό και δεν ενισχύεται 
η παρουσία του εφόσον δεν κρίνεται απαραίτητη ή δε θεωρείται αναγκαία η ποικιλότητα 
μέσα στην ελληνική κοινωνία.  
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Συνεπώς, ο αποκλεισμός των χώρων κοινωνικοποίησής τους προκύπτει φυσικά και είναι 
αναμενόμενος.49 Υπάρχουν βέβαια και γειτονιές, όπως είναι η Κυψέλη, στην οποία 
υπάρχει τα τελευταία χρόνια μία συνεργασία και μία συμπόρευση συλλόγων 
μεταναστριών με κινήματα αλλά και συλλόγους ντόπιων γυναικών στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν τις μετανάστριες. 

Παρατηρούμε πάντως, ότι οι τόποι κοινωνικοποίησης διαφοροποιούνται και μεταξύ τους 
καθώς καταλαμβάνουν διαφορετικής ποιότητας χώρους. Η διαφοροποίηση φαίνεται 
εντονότερα στους χώρους λατρείας,  οι οποίοι όταν αφορούν χριστιανικά δόγματα είναι 
περισσότερο προβεβλημένοι και περισσότερο ενσωματωμένοι μέσα στο αστικό τοπίο της 
γειτονιάς. Αντίθετα, σύλλογοι κάθε είδους μη χριστιανικοί, στεγάζονται συνήθως σε 
ισόγεια ή υπόγεια πολυκατοικιών και με προσανατολισμό στην πίσω πλευρά του κτιρίου. 
Αυτός ο κοινωνικός διαχωρισμός που εντοπίζεται στους χώρους κοινωνικοποίησης των 
μεταναστριών και αποτυπώνεται στο βαθμό που γίνονται αντιληπτοί επειδή φαίνονται 
δε σχετίζεται με ανάλογο κοινωνικό διαχωρισμό και των συγκεκριμένων ομάδων. Τέλος, 
παρατηρούμε ότι η χρήση κάποιων χώρων, δηλαδή των εκκλησιών, γίνεται μέσα από την 
ανάμιξη ντόπιων αλλά και μεταναστριών με διαφορετικά εθνοτικά χαρακτηριστικά. 

 

 

 

Κέντρο Πολωνικού πολιτισμού στην Αθήνα. Πηγή: Διαδίκτυο 

 

                                                            
49 Τριανταφυλλίδου Α., Γρώπα Ρ., Η μετανάστευση στην Ενωμένη Ευρώπη, Αθήνα, εκδ., Κριτική, 2009.   
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Οι Φιλιππινέζες γιορτάζουν την ημέρα της Παναγίας στο Πεδίον του Άρεως. Πηγή: προσωπικό αρχείο 

 

 

Πηγή:migrant.gr 
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Γ.6 ΠΟΡΝΕΙΑ 

Η έρευνα του Κέντρου Ελέγχου και  Πρόληψης Νοσημάτων, δείχνει ότι στην Αθήνα 13 με 
14 χιλιάδες αλλοδαπές γυναίκες είναι θύματα σωματεμπορίας στα κυκλώματα της 
πορνείας. Ενώ το 1990 ένα ποσοστό της τάξης του 60% από τις εκδιδόμενες γυναίκες ήταν 
μετανάστριες, το ποσοστό αυτό φθάνει σήμερα στο 1500%50 και το στοιχείο που κάνει 
αυτή τη διαπίστωση ακόμη πιο θλιβερή είναι ότι ένα ποσοστό από αυτές τις γυναίκες 
είναι ανήλικες. 

Χωρικά, η περιοχή Κεραμικού – Μεταξουργείου «φιλοξενεί» το 20-25% (περίπου 70) του 
συνόλου των οίκων ανοχής και στούντιο που λειτουργούν στο Λεκανοπέδιο. Επίσης, 57 
οίκοι ανοχής είναι συγκεντρωμένοι γύρω από τις οδούς Ιάσωνος και Κολωνού και τα 13 
στούντιο κυρίως στην Ιερά Οδό και στην Κωνσταντινουπόλεως. Από  την οδό Σοφοκλέους 
έως το Μεταξουργείο λειτουργούν 315 χώροι πορνείας οι οποίοι δε διαθέτουν άδεια 
λειτουργίας. Η εικόνα αυτή συμπληρώνεται με την εικόνα των εκδιδομένων 
μεταναστριών στο δρόμο:  Στην Καποδιστρίου, από τη μία πλευρά του δρόμου εκδίδονται 
Αφρικανές, ενώ από την άλλη, γυναίκες από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. 
ενώ αρκετά πιο πίσω, στο ύψος του Μεταξουργείου, βρίσκεται εξαπλωμένη άλλη μία 
πιάτσα. Οι κοπέλες από τη Νιγηρία  εκδίδονται στις οδούς Ευριπίδου και Σωκράτους. Οι 
Αφρικανές εντοπίζονται επίσης στην Πατησίων, από το ύψος της Ομόνοιας μέχρι και τη 
Γαλατσίου. 

Επίσης έντονο φαινόμενο αναπτύσσεται στο τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς 
28ης Οκτωβρίου, Βερανζέρου, Χαλκοκονδύλη και 3ης Σεπτεμβρίου με επέκταση 1,5 
χιλιομέτρου από την Ομόνοια και συνεχή διόγκωση. Το τελευταίο διάστημα, 
παρατηρείται μία τάση μετακίνησης του φαινομένου προς χώρους οι οποίοι εκτείνονται 
προς την περιφέρεια της πόλης, πιθανότατα για να στοχεύσουν ένα κοινό με μεγαλύτερη 
οικονομική άνεση. Οι πιάτσες της Πατησίων ανεβαίνουν σταδιακά στο Γαλάτσι, ενώ 
πρωτόγνωρο είναι το φαινόμενο να  εντοπίζονται πιάτσες και στην Λεωφόρο Κηφισίας 
στο ύψος της Νέας Ερυθραίας, ή στην Ποσειδώνος,  και στην Λεωφόρο Λαυρίου.  

Η πορνεία του δρόμου είναι εμφανής, ορατή και βρίσκεται σε μία συνεχή ροή όπως 
διαπιστώνουμε. Αντίθετα, η σταθερή και πιο οργανωμένη της μορφή δε φαίνεται εύκολα. 
Ανεξάρτητα όμως από τη μορφή, το φαινόμενο αλλάζει το δημόσιο χώρο μέσα στον οποίο 
εξελίσσεται, το μετασχηματίζει μέσα από τη ρευστή οργάνωση που παρουσιάζει. Αυτό 
συμβαίνει καθώς οι πιάτσες ή και οι οργανωμένοι χώροι μετακινούνται και βρίσκουν 
νέους τόπους εγκατάστασης ανάλογα με τους παράγοντες που τις επηρεάζουν όπως 
είναι η παρουσία ή μη της αστυνομίας, το οικονομικό κοινό στο οποίο απευθύνεται, 
ακόμη και η πελατεία που έχουν. Παράλληλα, οι συγκεκριμένοι δημόσιοι χώροι της 
πόλης  υποβαθμίζονται και περιθωριοποιούνται καθώς απομακρύνουν τμήματα 
πληθυσμού. Ταυτόχρονα, αλλάζουν τον εμπορικό χαρακτήρα περιοχών, με επιχειρήσεις 
να κλείνουν και τη θέση τους να παίρνουν οργανωμένοι ή μη χώροι έκδοσης γυναικών. 

                                                            
50Βαρτελάτου Ρ., «Η πορνεία στην Ελλάδα», στο: psychographimata.com, 2012 
 



- 68 - 
 

Καθώς οι περιοχές του κέντρου έχουν παραδοσιακά κτήρια, πολλά από αυτά διατηρητέα, 
παρουσιάζεται μία ποικιλία στη χρήση του χώρου εφόσον ανάμεσα σε αυτά, 
παρεμβάλλονται πιάτσες πορνείας. Ειδικά για την οδό Ιάσωνος ,η ΚΙΠΟΚΑ 
υπογραμμίζει ότι αποτελεί τμήμα της πόλης που έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακό, με 30 
από τα 57 κτίρια χαρακτηρισμένα διατηρητέα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη οδός αποτελεί 
κεντρικό άξονα δραστηριοποίησης των οίκων ανοχής, με 20 από αυτούς να λειτουργούν 
εντός 12 διατηρητέων, κάτι που απαγορεύεται από τη νομοθεσία. 51 

Επιπλέον, οι γειτονιές στιγματίζονται και ιδιοκτησίες εγκλωβίζονται. Αυτό αναφέρεται 
σε έκθεση της ΚΙΠΟΚΑ η οποία, αναφέρει ότι σε μια ακτίνα όπως ορίζεται από την Ιερά 
Οδό, την Κωνσταντινουπόλεως, την Αχιλλέως, την Ομόνοια και την Πειραιώς, περίπου 
8.000 επιχειρήσεις με αξία πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ έχουν εγκλωβιστεί. Έτσι, 
δημιουργείται μία άλλου είδους πύκνωση στην κίνηση ανθρώπινων ομάδων καθώς οι 
περιοχές πλέον όχι μόνο δέχονται ένα κοινό που δε στοχεύει στην αγορά και στην 
κατανάλωση αλλά σε ένα ιδιαίτερο κοινό του οποίου η κίνηση πυκνώνει τις βραδινές 
ώρες. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι η παρουσία αυτών των γυναικών μέσα από τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα μεταλλάσσει το χαρακτήρα δημόσιων χώρων της πόλης 
και μάλιστα δημιουργεί μέσα στο χώρο που κινείται μικρές περιοχές διαχωρισμένες με 
βάση και τα εθνοτικά χαρακτηριστικά. 

 

                                                            
51 Έθνος, 16-05-2011 
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Πηγή: lifo.gr 
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Χώροι πορνείας στο κέντρο της πόλης. Πηγή: enikos.gr 
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Γ.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η παρουσία των μεταναστριών στο δημόσιο χώρο καθώς και το ίδιο το φαινόμενο 
συνολικά, δε μπορεί να ταυτιστεί με απόλυτο τρόπο με αλλαγές που συντελούνται στο 
χώρο αυτό. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούμαστε μέσα από τη διαπίστωση ότι η 
μετανάστριες κινούνται διαρκώς στο χώρο και το χρόνο, συνεπώς η παρουσία και η 
κινητικότητά τους δημιουργούν μία αίσθηση ρευστότητας.  

 «Ο κάτοικος-μετανάστης ζει και εργάζεται σε τόπους που βλέπει να χάνονται κάτω από 
τα πόδια του. Τόπους που μεταπίπτουν σε μη-τόπους, καθώς δεν τους εντοπίζουν (που 
σημαίνει χαρακτηρίζουν) παρά μόνο προσωρινά»52. 

Από άποψη χώρου, οι γυναίκες αυτές δεν κινούνται όπως είδαμε, αποκλειστικά στο 
κέντρο, αλλά παρουσιάζουν μία διάχυση μια προς την περιφέρεια, λόγω της φύσης της 
εργασίας, η οποία όταν ισοδυναμεί με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, 
εξαπλώνεται σε μία ευρεία ακτίνα γύρω από το κέντρο της πόλης. Παράλληλα, 
επαγγέλματα που σχετίζονται με τον «κόσμο της νύχτας», δημιουργούν μία συνεχή 
κινητικότητα, η οποία μεταβάλλει και μετασχηματίζει ολόκληρες περιοχές. Οι 
μετασχηματισμοί αυτοί συνδέονται με τη μεταφορά εμπορικών δραστηριοτήτων από το 
κέντρο προς την περιφέρεια λόγω ακριβώς της επικράτησης άλλων μορφών 
δραστηριότητας στις οποίες πρωταγωνιστούν οι μετανάστριες. Αλλοιώνεται λοιπόν, σε 
κάποιες περιπτώσεις ο παραδοσιακός ή ο εμπορικός χαρακτήρας ολόκληρων περιοχών. 
Οι μέχρι τότε σταθεροί επισκέπτες του μεταφέρονται αλλού, ενώ το κέντρο πυκνώνει από 
ένα διαφορετικό κοινό, το οποίο εξυπηρετείται μέσα από μη νόμιμες δραστηριότητες, και 
η νομιμότητα μεταφέρεται εκτός. 

Μεταφορά ομάδων μακριά από τις κεντρικές συνοικίες της πόλης παρατηρείται 
γενικότερα λόγω της αυξημένης παρουσίας των μεταναστευτικών ομάδων εκεί. 
Περιορισμός επίσης στη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς από τους ντόπιους, 
ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής και προτίμηση στη χρήση δικού τους μέσου, παρατηρείται 
επίσης ενώ αυξάνεται η χρήση τους από εργαζόμενες μετανάστριες. Διαπιστώνουμε 
επίσης, την προτίμηση των ανοικτών δημόσιων χώρων από τις μετανάστριες σε 
αντιπαραβολή με τη χρήση οριοθετημένων δημόσιων χώρων(καφετέρια), από τους 
ντόπιους. Αυτό υποδηλώνει μία στροφή προς το ιδιωτικό, το οριοθετημένο και 
περιχαρακωμένο, συνεπώς δηλώνει την απομάκρυνση του ανθρώπου από το δημόσιο 
χώρο. Σε αυτή την περίπτωση, ο δημόσιος χώρος δίνει τη θέση του σε αυτό που 
ονομάζουμε «κοινό χώρο», αν σκεφθούμε ότι ο τελευταίος ορίζεται ως ένας χώρος 
καταναγκαστικής συνύπαρξης ανθρώπων με βάση κάποιο δεδομένο χαρακτηριστικό, 
όπως είναι η εθνικότητα, το φύλο, ή η ηλικία. 

Από την άλλη πλευρά, η εγκατάσταση των γυναικών αυτών σε περιοχές με εμφανή την 
πολιτισμική ταυτότητα της δικής τους εθνότητας, η δημιουργία μικρών δικών τους 
επιχειρήσεων μέσα στα όρια της γειτονιάς, αναδεικνύει τη σημασία της γειτονιάς, του 

                                                            
52 Σταυρίδης Σ., Ο μετεωρισμός της αποκάλυψης: η διαλεκτική ίχνους αύρας στην εμπειρία της πόλης, Αθήνα, 
2010 
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τοπικού και πολλές φορές αυτή η ανάδειξη είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των 
ομάδων των γυναικών αυτών με τα κινήματα των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην 
ίδια γειτονιά.  

Η παρουσία των γυναικών αυτών στους εκτατικούς δημόσιους χώρους της πόλης(πάρκα, 
πλατείες, αγορές, παιδικές χαρές), δημιουργεί τη βάση για να αναπτυχθούν κοινά σημεία 
αναφοράς, πολιτισμού και αξιών. Ο δημόσιος χώρος έτσι γίνεται συστατικό στοιχείο της 
εμπειρίας και της ταυτότητας του μετανάστη καθώς αναφέρεται συγχρόνως στον τόπο που 
άφησε πίσω και στην καινούρια, μόνιμη ή προσωρινή του 53πατρίδα. Επιπλέον,  με την συχνή 
τους παρουσία στους δομημένους αυτούς χώρους, που λειτουργούν ως πόλοι έλξης, 
ενισχύεται η ανάπτυξη της επικοινωνίας ανάμεσα στις συνειδήσεις διαφορετικών 
ομάδων μέσα από την παρουσία κοινών αξιών και προτύπων. Αυτή η τακτική θα 
μπορούσε να συμβάλει στην υπέρβαση της «φοβικότητας» προς το «ξένο», το «άλλο», το 
«έτερο».54  

Οι χώροι αυτοί ταυτίζονται με τις διεκδικήσεις των γυναικών αυτών, όταν τους 
καταλαμβάνουν και τους ενσωματώνουν στην καθημερινότητά τους σε μία προσπάθεια 
να αποκτήσουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες ή στα προγράμματα κοινωνικής 
ένταξης  

Καθώς η ροή αυτών των γυναικών συνεχίζεται αδιάκοπα και οι δημόσιοι αυτοί χώροι 
επανατροφοδοτούνται συνεχώς με νέες ομάδες, ο δημόσιος χώρος θα μπορέσει να 
αποτελέσει και πάλι πόλο έλξης για το ντόπιο πληθυσμό. Οι ίδιες, ζώντας σε περιοχές 
της Αθήνας που χαρακτηρίζονται από μια σχετική εθνική και κοινωνική ποικιλομορφία, 
συνεπώς και ο δημόσιος χώρος, πέρα από το αίσθημα της αμηχανίας ή της εχθρικότητας 
που μπορεί να δημιουργεί το «έτερο», δημιουργούνται διαδράσεις και αλληλοεπιδράσεις. 
Μέσα στο δημόσιο χώρο της πόλης, οι γυναίκες αυτές διεκδικούν την ορατότητά τους, 
επιδιώκουν τη διαμόρφωση της δικής τους ταυτότητας. Αν σκεφτούμε ότι η κατοίκηση 
της πόλης  γίνεται μέσα από τη μόνιμη και σταθερή παρουσία σε ένα τόπο καθώς και 
εφήμερη αλλά τακτική παρουσία σε αυτόν, τότε διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες αυτές 
υιοθετούν στη δουλειά, στον ελεύθερο χρόνο αλλά και στην κοινωνικοποίησή τους και 
τους δύο τρόπους εγκατάστασης στο δημόσιο χώρο της πόλης. 

Αυτή η τάση μεταβολής της μορφής του χώρου και η μεταφορά δραστηριοτήτων που 
σύμφωνα με το «κανονικό» πρότυπο δεν έχουν θέση στο ανοιχτό δημόσιο χώρο της πόλης 
δημιουργούν έτσι μια συνθήκη όχι απλώς χρήσης αλλά κατοίκησης του δημόσιου χώρου. 

 

 Συνεπώς, αντιμετωπίζουμε την εγκατάσταση των γυναικών αυτών στις αστικές 
γειτονιές της Αθήνας, όχι μόνο ως εγκατάσταση σαν φυσικούς χώρους, αλλά σαν 
συνδυασμούς κοινωνικών σχέσεων που αλληλοεπιδρούν στους συγκεκριμένους χώρους. 
Οι χώροι αυτοί αποτελούν πεδίο διαπραγματεύσεων, διαφορετικών αναγνώσεων και 

                                                            
53King R., Southern Europe in the changing Global Map of Migration, 2000  
54 Νικολαΐδου Σ. , Η κοινωνική οργάνωση του αστικού χώρου, Αθήνα, Παπαζήσης,1993 
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τελικά αποτυπώνουν όλες τις οικονομικές, κοινωνικές, θεσμικές και πολιτικές αλλαγές 
στο παγκόσμιο «γίγνεσθαι». 

 

 

Πηγή: Διαδίκτυο 

Δ. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ 

Δ.1Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ «ΕΜΕΙΣ» ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ «ΟΙ ΑΛΛΕΣ» 

Αναμφίβολα, η πόλη μας, έχει περάσει τα τελευταία τριάντα χρόνια σε μία φάση διαρκών 
μετασχηματισμών και μεταλλαγών. Αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι η απώλεια 
της πολιτισμικής και εθνοτικής της ομοιογένειας. Η παρουσία των μεταναστών είναι ο 
κύριος, κατά πολλούς, παράγοντας ο οποίος ευθύνεται για αυτή την αλλοίωση την οποία 
παράλληλα η κοινωνία της πόλης μας δεν είναι ικανή να αποδεχθεί. 

Η αλλοδαπή γυναίκα, όπως και ο άνδρας, είναι η «κατώτερη», η «ξένη», ο «εισβολέας», 
εκείνη η οποία μορφοποιεί μία ακαθόριστη απειλή, η οποία στα μάτια του «εμείς» 
ευθύνεται ή και προκαλεί την όποια οικονομική, κοινωνική και πολιτική ταραχή 
εκδηλώνεται μέσα στους χώρους της πόλης. Στις μετανάστριες εξάλλου, αποδίδεται από 
πολλούς η κρίση εργασίας εφόσον έχουν κατακλύσει με την παρουσία τους εργασιακούς 
χώρους, από τους οποίους έτσι κι αλλιώς οι ντόπιες γυναίκες έχουν απομακρυνθεί εδώ 
και πολύ καιρό. Τους αποδίδεται επίσης η όποια ηθική κοινωνική κατάπτωση, μέσα από 
τη γνωστή κατηγορία ότι συνάπτουν σχέσεις με τους άνδρες εργοδότες τους και έτσι 
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διαρρηγνύουν την ενότητα της ελληνικής οικογένειας.55 Επιπλέον, μετανάστριες με 
συγκεκριμένη εθνοτική προέλευση συνεπώς και ανάλογα εξωτερικά χαρακτηριστικά 
(Αφρικανές, Ρωσίδες, Μολδαβές και Ουκρανές), «πρωταγωνιστούν» στις φαντασιώσεις 
του ντόπιου ανδρικού πληθυσμού, γίνονται εύκολα θύματα σωματεμπορίας, 
αντιμετωπίζονται ως σεξουαλικά αντικείμενα και αποστερούνται από τη δυνατότητα να 
ασκήσουν ένα επάγγελμα λιγότερο σκληρό και περισσότερο κοινωνικά αποδεκτό. Εξ’ 
ορισμού λοιπόν, αφαιρείται από τις γυναίκες αυτές το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής 
στις κοινωνικές διεργασίες, εφόσον η παρουσία τους στο χώρο θεωρείται «αναγκαίο 
κακό» στην πρώτη περίπτωση, απαξιωτική αλλά και πάλι αναγκαία στη δεύτερη. Έτσι 
οδηγούμαστε στη δημιουργία δύο πόλων, «εμείς» και οι «άλλες», ή όπως πιο συχνά 
ακούγεται στη δική μας κοινωνία, «οι ντόπιοι» και οι «μετανάστες». 

Ταυτόχρονα, μέσα στη δημόσια σφαίρα, η εικόνα της ξένης, της μετανάστριας δομείται 
μέσα από τις διεκδικήσεις της στο επίπεδο του δημόσιου χώρου, μέσα στον οποίο 
οργανώνεται εργασιακά, συλλογικά και προσπαθεί να κερδίσει την αναγνώριση της και 
την ισότιμη συμμετοχή της σε μία κοινή ζωή. Εξάλλου, όπως έχει καταδείξει και η 
Massey(2008),56 η «σχεσιακή» αντίληψη κατανοεί το χώρο ως «τη σφαίρα πιθανότητας 
ύπαρξης μιας πολλαπλότητας με την έννοια του ταυτόχρονου πλουραλισμού, ως τη 
σφαίρα στην οποία συνυπάρχουν διακριτές τροχιές των φαινομένων, και για αυτό ως τη 
σφαίρα συνυπάρχουσας ετερογένειας». 

Με βάση αυτή τη συγκεκριμένη αντίληψη, διαπιστώνουμε ότι η ετερογένεια δε γίνεται 
πάντοτε αντιληπτή και αποδεκτή από όλους τους φορείς και τους εκπροσώπους για αυτό 
και η «ξένη»  «κατασκευάζεται» και από τον πολιτικό λόγο αλλά και από τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας, καθώς  κοινή συνισταμένη και των δύο είναι η εξυπηρέτηση πολιτικών 
σκοπιμοτήτων. Η πολύ συχνή  πλέον χρήση όρων όπως «άβατο» και «ghetto», ιδιαίτερα 
για τις κεντρικές περιοχές της Αθήνας, οριοθετεί και απομονώνει χωρικά περιοχές μέσα 
στις οποίες ζουν, ενεργοποιούνται και υπάρχουν οι «άλλοι». Από το 2007 και μετά, όταν 
εμφανίστηκε ξανά ο προσδιορισμός ghetto για περιοχές του κέντρου (LIFO, 
2007)  ξεκίνησε και η «γκετοποίηση» από τα «μίντια» του ιστορικού κέντρου, η οποία 
σταδιακά «επεκτάθηκε» και χαρακτήρισε πολλές γειτονιές του.57 Στη θέση του «ενόχου», 
εκτός των παραγόντων που αφορούν πολιτικές επιλογές, μπαίνει ο «ξένος», ο «έτερος», 
ο «άλλος». Η παρουσία των μεταναστριών είτε ως αυτόνομων μονάδων είτε με τη μορφή 
της οικογένειας ευθύνονται μαζί με χρονικά προϋφιστάμενες παραμέτρους 
υποβάθμισης για την εικόνα που παρουσιάζουν οι περιοχές αυτές. Οι γειτονιές αυτές 
μπαίνουν στο στόχαστρο του δημόσιου λόγου και αναδεικνύονται ξαφνικά ως 
«επικίνδυνες» και οι κάτοικοί τους ο νούμερο ένα κίνδυνος. Στην κατασκευή αυτής της 
«ετερότητας», φαίνεται να έχει ξεχαστεί ότι οι «ξένες», συντήρησαν όλα αυτά τα χρόνια 

                                                            
55 Σαββάκης Μ., «Μετανάστες, Πρόσφυγες, Κοινωνικοί Παρίες: Πέρα από το Δίλημμα Κοινωνική Ένταξη ή 
Ενσωμάτωση», στο Τρουμπέτα (Επιμ.),Το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Ζήτημα - Μελέτες και Διαβάσεις 
Συνόρων, Αθήνα, εκδ., Παπαζήσης,2012 
56 Massey D., «Space. Place and Gender», Oxford: Polity,1994 
57 Καλαντζοπούλου, Κουτρολίκου, Πολυχρονιάδη, Κυρίαρχος λόγος για το κέντρο της Αθήνας, 2014 
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το κέντρο καθώς κατοίκησαν το παλιό κτιριακό του απόθεμα και αξιοποίησαν ως ένα 
βαθμό ακίνητα τα οποία θα είχαν απαξιωθεί ακόμη περισσότερο παραμένοντας άδεια.  

Τα «μίντια» επιμένουν να μιλούν για την απουσία των κατοίκων ή αλλιώς των 
«επιθυμητών» κατοίκων από το άλλοτε ακμαίο κέντρο της πόλης εξαιτίας της 
μεταναστευτικής συρροής στις περιοχές αυτές. Παρουσιάζουν λοιπόν μια εικόνα 
διογκωμένης μεταβολής του αστικού τοπίου σύμφωνα με την οποία, η μεταναστευτική 
παρουσία αποκλείει περιοχές για τους ντόπιους και τους ωθεί στη μετακίνησή τους προς 
περιοχές περιφερειακές. Εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε την προβολή μιας 
στρεβλής εικόνας περιοχών, ειδικά σε «περιοχές στις οποίες επίκεινται αναπλάσεις»58 
ώστε να προσελκύσουν επιθυμητές κοινωνικές ομάδες όπως νέα ζευγάρια, νέους και 
νέες, φοιτητές, αυτούς που συχνά αποκαλούνται «εξευγενιστές» ή ακόμη και 
“pioneers”.59 Πέρα από τον καταφανή αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης, το 
οικονομικό όφελος το οποίο αντλείται προκύπτει από τη μετατροπή της μετανάστριας σε 
σύμβολο του «κακού», της «κρίσης», με σκοπό τη μεταβολή της αξίας της γης ώστε 
συγκεκριμένες εταιρίες να κερδοσκοπήσουν. 

 Ταυτόχρονα, ο πολιτικός λόγος, δραστηριοποιείται προς την ίδια κατεύθυνση εφόσον σε 
αρκετές προεκλογικές ομιλίες γίνονται συχνά αναφορές για τον προσεχή «εξευγενισμό» 
του υποβαθμισμένου κέντρου και των αντίστοιχων γύρω από το κέντρο περιοχών, 
αφήνοντας αδιόρατα να πλανάται η εντύπωση ότι το «ξένο» στοιχείο, υπεύθυνο για αυτή 
την υποβάθμιση θα αρχίσει να μετακινείται και πάλι προς άλλες περιοχές, μέσα από την 
πολιτική που εξαγγέλλεται για να εφαρμοσθεί. Σε αυτό, προσθέτουμε τον εθνικιστικό 
και ρατσιστικό λόγο ακροδεξιών κομμάτων, τα οποία «εργαλειοποίησαν» και 
μετέτρεψαν καθετί ξένο σε εισβολέα, εχθρό και υπεύθυνο για όλα τα άσχημα που 
συμβαίνουν στη χώρα τα τελευταία χρόνια. τα ποσοστά των κομμάτων αυτών ήταν πολύ 
υψηλά σε περιοχές με συσσωρευμένο μεταναστευτικό πληθυσμό. Στο επίκεντρο της 
ακροδεξιάς εθνικιστικής ρητορείας βρίσκονται περιοχές όπως ο άγιος Παντελεήμονας, 
περιοχή στην οποία ντόπιοι και μετανάστες συγκρούονται για τη διεκδίκηση του 
δημόσιου χώρου. Εκεί, οι μετανάστριες καταλαμβάνουν τις παιδικές χαρές, πλατείες ή 
και πεζοδρόμια καθώς, όπως είδαμε, η χρήση του δημόσιου χώρου από αυτές είναι ένα 
σύνηθες φαινόμενο σε σχέση με τη χρήση του από τις ντόπιες. Εκεί η σύγκρουση παίρνει 
το χαρακτήρα μιας «άτυπης» απαγόρευσης από τους ντόπιους ώστε να 
χρησιμοποιούνται οι χώροι αυτοί από τις «ξένες», τις «άλλες» μέσα από την κατάληψη 
του δημόσιου χώρου από τους ντόπιους αυτή τη φορά60, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
την περίφραξη της παιδικής χαράς. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν εντατικοποιηθεί και οι αστυνομικές επιχειρήσεις σε μια 
προσπάθεια να «καθαρίσει» το κέντρο της Αθήνας από παράνομες δραστηριότητες 
μέρος των οποίων αποτελεί και ο μεταναστευτικός πληθυσμός. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

                                                            
58 Πολύζου Ι., Μπαλαμπανίδης Δ., «Οι συνθήκες στέγασης των μεταναστών στο Δήμο Αθηναίων. Μελέτη 
περίπτωσης: « Η ιδιόκτητη κατοικία», στο: courses.arch.ntua, 2011 
59 Καλαντζοπούλου, Κουτρολίκου, Πολυχρονιάδη, Κυρίαρχος λόγος για το κέντρο της Αθήνας, 2014 
60 Αλ Σάλεχ Α., «Ένα απόγευμα στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα», lifo 11.06.2009 
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αστυνομικές ομάδες κινούνται διαρκώς στο χώρο του κέντρου και των περιοχών γύρω 
από αυτό και ελέγχουν παράνομες μετανάστριες είτε στο δρόμο είτε στις επιχειρήσεις 
«σκούπα» για το κλείσιμο παράνομων οίκων ανοχής, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό 
αποτελούνται από αλλοδαπές γυναίκες. Το σύνηθες τρίγωνο των αστυνομικών ερευνών 
αφορά την περιοχή μεταξύ των πλατειών Ομονοίας, Βάθη και Μεταξουργείου καθώς και 
ο Κεραμικός όπου δραστηριοποιούνται παράνομα σε κυκλώματα πορνείας εκατοντάδες 
μετανάστριες. Ο δημόσιος χώρος των περιοχών αυτών αποκλείεται από δυνάμεις της 
Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες δίνουν μία προσωρινή λύση στο ζήτημα της χρήσης του 
από τους οίκους ανοχής, καθώς ο χαρακτήρας του χώρου παραμένει αμετάβλητος: οι 
παράνομες επιχειρήσεις θα ανοίξουν ξανά και οι ίδιες αλλοδαπές-θύματα της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης θα δουλέψουν και πάλι. Παράλληλα, η αστυνομία διαθέτει 
μία ευελιξία στις κινήσεις της για αυτό και διασπείρεται σε διάφορους χώρους 
προκειμένου να ελέγξει την παράνομη μετανάστευση. Από την έρευνα πεδίου 
πληροφορηθήκαμε, ότι πολλές μετανάστριες μετακινούνται αλλάζοντας το δρομολόγιό 
τους  σε καθημερινή βάση ώστε να αποφύγουν τους αστυνομικούς ελέγχους. 

Καθώς η «ξένη», η «άλλη» νιώθει να αποκλείεται από τον κοινωνικό χώρο, θα 
προσπαθήσει να ανακτήσει το φυσικό χώρο.61 Η ανάκτηση αυτή θα επιτευχθεί μέσα από 
τη διεκδίκηση για την εκτεταμένη χρήση του δημόσιου χώρου για να μπορέσει να κάνει 
ορατή τη φυσική της παρουσία, να δημιουργήσει σημεία αναφοράς μέσα στο αστικό 
τοπίο, να αποκτήσει την αίσθηση του «ανήκειν». Αυτό μπορεί να σημαίνει επανάχρηση 
και επανακατοίκηση του χώρου μέσα στον οποίο ασκεί το επάγγελμά της, μετακίνηση 
χωρική και γεωγραφική για να αποφύγει την όποια δύναμη καταστολής, μία συνεχή 
προσπάθεια να παραμείνει μέσα στο χώρο, να ενεργοποιείται και να κινείται διαρκώς. 

Διαπιστώνουμε μέσα από τη σύντομη αυτή παρουσίαση, ότι η μετανάστρια, με την 
ταυτότητα της «άλλης», της «ξένης», διασπείρεται μέσα στο χώρο απέναντι σε δυνάμεις, 
θεσμικές ή και εξωθεσμικές που απειλούν την υπόστασή της. Πέρα από τη σύναψη 
διαπροσωπικών σχέσεων σε πολλές περιπτώσεις με το ντόπιο στοιχείο μέσα από το χώρο 
της δουλειάς ή της γειτονιάς, «εκείνη έρχεται από μακριά και δεν συμμερίζεται τα ντόπια 
πιστεύω, και έτσι γίνεται ουσιαστικά ο άνθρωπος που θέτει υπό αμφισβήτηση σχεδόν όλα 
όσα φαίνονται αναμφισβήτητα στα μέλη της ομάδας που προσεγγίζει»62  

 

 

                                                            
61 Βυζοβίτη, Σ ., (επιμ.)Βυζοβίτη Σ., Καραμανλή Θ., Κατσαβουνίδου Γ., Κούρτη Π., Μπασιάκου N., Ράσκου Μ., 
και Τσιτσελίκης Κ., Εμβάθυνση σε δύο περιπτώσεις μελέτης: «οι μπαχτσέδες στο κέντρο», στο: Αρχιτεκτονικοί 
και πολεοδομικοί μετασχηματισμοί στη Θεσσαλονίκη λόγω του φαινομένου της μετανάστευσης, ΤΕΕ ΤΚΜ, 
Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, Θεσσαλονίκη 
62 Schutz, A., «Studies in Social Theory», Χageu: Martinus Nijhof,1967 
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  Δ.2 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ 

Αξίζει στο σημείο αυτό να σταθούμε σε μία διαφορετική χρήση του δημόσιου χώρου σε 
σχέση με τις μετανάστριες. Έως τώρα, αναφερθήκαμε πολλές φορές στους διαφορετικούς 
τρόπους χρήσης του από γυναίκες αλλοδαπές, ως πεδίο εργασίας, κοινωνικοποίησης, 
διεκδίκησης ταυτότητας. Τον είδαμε επίσης ως πεδίο συγκρουσιακό μέσα από το οποίο 
δημιουργείται η ταυτότητα της «άλλης». Ο δημόσιος χώρος όμως λειτουργεί απέναντι σε 
αυτές τις γυναίκες και ως ένας χώρος ο οποίος έμπρακτα λειτουργεί ως επίσημος 
παροχέας υπηρεσιών.  

Αναφερόμαστε στις πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, 290, (Μ.Κ.Ο) στην πόλη μας, 79 
σε όλη την περιφέρεια της Αττικής, τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, στις κοινωνικές 
υπηρεσίες της Αρχιεπισκοπής, καθώς και τις διάφορες συλλογικότητες. Αν και την 
τελευταία δεκαπενταετία έχει αυξηθεί ραγδαία ο αριθμός των Μ.Κ.Ο στη χώρα μας, οι 
στόχοι τους αλλά και η λειτουργία τους δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρες. Μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του 1990, λειτουργούσαν ομάδες πολιτών οι οποίες ασκούσαν πίεση στις 
κυβερνήσεις πάνω σε κοινωνικά ζητήματα, όπως η οικολογία, ή τα δικαιώματα των 
γυναικών. Στην πορεία, η χρηματοδότησή τους από το κράτος ή και την ίδια την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μετέτρεψε αρκετές από αυτές σε Μ.Κ.Ο. η έξαρση του 
μεταναστευτικού φαινομένου τη δεκαετία του 1990 και μετά, έκανε αρκετές από αυτές 
να εστιάζουν στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, το άσυλο, να 
καταγγέλλουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ενημερώνουν τους 
μετανάστες για ζητήματα που τους αφορούν, και γενικά να γίνονται μοχλός πίεσης προς 
τις κυβερνήσεις. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, καλύπτουν τα κενά που η Ελληνική 
κρατική μέριμνα έχει στο θέμα των μεταναστών.   

Στο πλαίσιο των παροχών, εστιάζουμε στη διοργάνωση καθημερινών σχεδόν συσσιτίων 
αλλά και διανομή ειδών πρώτης ανάγκης. Αναφέρουμε ενδεικτικά, ότι οι κοινωνικές 
υπηρεσίες της Αρχιεπισκοπής, διανέμουν 250.000 μερίδες ημερησίως σε ένα από τα πιο 
κεντρικά σημεία της Αθήνας, στη γωνία Σοφοκλέους και Πειραιώς. Αν και την τελευταία 
δεκαετία έχει αυξηθεί ο αριθμός των μερίδων φαγητού που μοιράζονται, αποδέκτες δεν 
είναι πλέον αποκλειστικά οι μετανάστες, αλλά και τα φτωχοποιημένα Ελληνικά 
στρώματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η 
παρουσία των μεταναστών στα συσσίτια, τη διετία 2013-2015, μειώθηκε κατά 40% λόγω 
της δυνατότητας των γυναικών αυτών να στηρίζονται σε δικές τους δυνάμεις, μέσα από 
την εργασία τους.  

Η παρουσία τους μετατρέπει το δημόσιο χώρο της πόλης μας, εφόσον δημιουργεί εστίες 
κινητικότητας και προσφέρει στις γυναίκες αυτές σημεία αναφοράς, μέσα από τα οποία 
βιώνουν το αίσθημα της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας, όχι μόνο σε σχέση με τις 
συμπατριώτισσές τους αλλά και σε σχέση με τα ντόπια φτωχά και υποβαθμισμένα 
στρώματα. Ταυτόχρονα, οι χώροι αυτοί αλλάζουν το αστικό τοπίο καθώς δίνουν ένα 
καθαρά κοινωνικό ρόλο στο δημόσιο χώρο. Επιπλέον, δημιουργούν σε συγκεκριμένες 
ώρες της ημέρας ανθρώπινες ροές, αλλάζουν τη μορφή της επισκεψιμότητας του και 
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τελικά μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά πολλών σημείων της πόλης μας. Αυτή η 
μεταλλαγή, εντείνεται και από το γεγονός, ότι τα σημεία παροχής συσσιτίων και ειδών 
πρώτης ανάγκης, μετακινούνται προκειμένου να προσεγγίσουν  τις αδύναμες ομάδες 
από όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές. Έτσι, αναδεικνύονται συνεχώς τοπικοί πόλοι 
έλξης των ανθρώπινων ομάδων, εντείνεται η ροή και η διάδραση τους και ο δημόσιος 
χώρος αποκτά την έννοια του «κοινού». 

Επιπλέον, πρόσβαση στην υγεία προσφέρουν στις μετανάστριες και οι κινητές μονάδες 
των οργανώσεων, όπως είναι « οι γιατροί του κόσμου»(Πλατεία Κουμουνδούρου) ή «οι 
γιατροί χωρίς σύνορα», το κοινωνικό φαρμακείο (Βαρβάκειος Αγορά), και δημιουργούν 
και αυτές οι μονάδες με τη σειρά τους σημεία αναφοράς για αυτές και συσσώρευση αλλά 
και ροή, μετατρέποντας κεντρικά σημεία της πόλης σε χώρους με χαρακτήρα κοινωνικά 
χρηστικό.. 

Αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι η ανάγκη να καλυφθούν οι βασικές 
ανάγκες μεγάλης μερίδας μεταναστριών έχει προσδώσει στο δημόσιο χώρο εν μέρει 
χαρακτήρα ιδιωτικό, εφόσον ένα κομμάτι ιδιωτικών αναγκών καλύπτεται μέσα σε αυτόν. 
Αν εξαιρέσουμε την παροχή φαγητού, η οποία μάλλον καταδεικνύει ότι το ντόπιο και το 
ξένο στοιχείο μπορούν να «συναντηθούν» μπροστά στη βασική αυτή βιοτική ανάγκη, οι 
κινούμενες μονάδες παροχής υγείας, αποκαλύπτουν ότι η μετανάστρια βρίσκει ιατρική 
περίθαλψη και φροντίδα σε χώρους ανοικτούς μέσα στο δημόσιο χώρο της πόλης, ο 
οποίος ουσιαστική λειτουργεί ως χώρος κάλυψης των πιο βασικών βιοτικών της 
αναγκών. 

 

 

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος, 2013 
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 Τόποι παροχής συσσιτίων από το Δήμο Αθηναίων, τις Μ.Κ.Ο και τις  συλλογικότητες Πηγή: Κλίμακα 

 

Δ.3 ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε όλο και πιο συχνά το φαινόμενο της ανάδυσης 
συλλογικοτήτων, σε επίπεδο αρχικά γειτονιάς, οι οποίες αποτελούν το αποτέλεσμα 
πρωτοβουλιών των κατοίκων. Οι συλλογικότητες αυτές δραστηριοποιούνται για την 
προώθηση ζητημάτων που αφορούν τα προβλήματα της περιοχής. Ήταν αναπόφευκτο 
λοιπόν, οι συλλογικότητες αυτές να εμπλακούν και με το μεταναστευτικό ζήτημα καθώς 
πολλές γειτονιές πλέον της Αθήνας φιλοξενούν σημαντικούς μεταναστευτικούς 
πληθυσμούς. Μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους προωθούν και ζητήματα που 
σχετίζονται με τη μετανάστευση, καθώς σε αυτές εντάσσονται και μάλιστα δυναμικά και 
μετανάστριες. Πολλές από αυτές, εκτός από την παροχή βοήθειας στις μετανάστριες σε 
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ζητήματα εργασίας, στέγασης, νομιμοποίησης προσπαθούν να ασκήσουν και πολιτικές 
πιέσεις μέσα από τη δράση τους πάνω στην ευρύτερη μεταναστευτική πολιτική. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές τις συλλογικότητες, όπως τις είχαμε 
καταδείξει και σε παλαιότερη εργασία μας. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο 
Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ” στην Κυψέλη, το οποίο  έχει στόχο την εξυπηρέτηση των 
αναγκών ψυχικής υγείας μεταναστών, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα μέσα από 
διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ψυχικών 
διαταραχών, συστηματική παρακολούθηση ατόμων με ψυχική διαταραχή, οργάνωση 
ημερήσιας φροντίδας, εξατομικευμένη συνοδεία, συμβουλευτική ατόμων, οικογενειών, 
ομάδων, οργανισμών, ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας και ευαισθητοποίηση. Οι 
υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας “Βαβέλ” παρέχονται στους μετανάστες δωρεάν.  

 
Το κέντρο, μέσα από δράσεις και προσφέροντας το χώρο του ως πεδίο κοινωνικής 
συναναστροφής μέσα από τις εκδηλώσεις που διοργανώνει, προσπαθεί να ενισχύσει τους 
δεσμούς των μεταναστών μεταξύ τους αλλά και να ενισχύσει την ψυχική υγεία τόσο των 
ίδιων όσο και των ανθρώπων που τους φροντίζουν. Προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους 
κατοίκους της περιοχής αλλά και να ενημερώσει ώστε να εξαλειφθεί η στερεότυπη 
αντίληψη ότι ο μετανάστης συνοδεύεται και από την ψυχική ασθένεια. 
 
Το «μυρμήγκι»  λειτουργεί ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία, ενώ πρόσφατα 
αποφασίστηκε να αλλάξει ο χαρακτήρας του και να είναι υπό το καθεστώς Σωματείου. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως συνεργάζεται με άλλα δίκτυα αλληλεγγύης, όπως 
κοινωνικά ιατρεία (όπου τα εφοδιάζει με φάρμακα που συγκεντρώνει) και με παρόμοιες 
δομές στα Πατήσια, τους Αμπελόκηπους, τα Εξάρχεια. Επίσης, συνεργάζεται με τα 
Δίκτυα Παραγωγών – Καταναλωτών “Χωρίς Μεσάζοντες”, την Αλληλεγγύη για Όλους 
και έχει συμμετάσχει και σε συγκεντρώσεις δικτύων αλληλεγγύης εκτός Αθηνών. Όσον 
αφορά στους συμμετέχοντες του μυρμηγκιού, υπάρχει ένας πρώτος στενός κύκλος πολύ 
ενεργών ατόμων που κινείται στα 15 με 20 άτομα, από τα οποία οι 3 με 4 είναι μετανάστες. 
Στη δράση του «μυρμηγκιού» βοηθούν ντόπιοι που είναι φοιτητές ή συνταξιούχοι και στις 
περιπτώσεις που δραστηριοποιούνται άτομα μεταξύ των 30 και 50, συνήθως είναι 
άνεργοι.  
 
Πρόβλημα για το δίκτυο αποτελεί το γεγονός ότι λίγοι μετανάστες που ωφελούνται από 
αυτό αναλαμβάνουν και δράση καθώς το πρόβλημα εντοπίζεται στην αδυναμία των 
μεταναστών να επικοινωνήσουν μεταξύ τους λόγω γλώσσας. Όμως, ενθαρρυντικό είναι 
το γεγονός ότι αρκετοί μετανάστες που είχαν ωφεληθεί από το δίκτυο, μόλις ένιωσαν 
οικονομικά πιο δυνατοί, σταμάτησαν να πηγαίνουν στην τροφοδοσία και άρχισαν να 
συνεργάζονται με το δίκτυο για να βοηθήσουν άλλους που είχαν ανάγκη.63  
 
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να θυμίσουμε και την περίπτωση ενός «άτυπου» δικτύου, της 
Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης, η οποία, αφού καταλήφθηκε, ανακαινίστηκε το 2006 
με χρήματα και προσωπική εργασία των κατοίκων. Εκτός από τις πολλαπλές δράσεις 

                                                            
63 enallaktikos.gr 
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πολιτιστικού περιεχομένου, μέσα σε αυτή λειτουργούσε για τους μετανάστες, όχι μόνο 
της Κυψέλης αλλά και των γύρω περιοχών σχολείο διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας. 
 
 
Τα δίκτυα αυτά έχουν ένα χαρακτήρα τοπικό αλλά δεν παύουν να αποτελούν σημεία 
αναφοράς για τις γυναίκες αυτές. Πιο κεντρικό χαρακτήρα έχει το Στέκι μεταναστών-
Κοινωνικό Κέντρο, στα Εξάρχεια με στόχο του να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των 
μεταναστών. είναι αυτή η συλλογικότητα που διοργάνωσε για πρώτη φορά το 1ο 
Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ το 1996 στο οποίο συμμετείχαν και συμμετέχουν όχι μόνο 
συλλογικότητες και αντιρατσιστικές οργανώσεις αλλά και το ίδιο το συντονιστικό 
όργανο των μεταναστών. 

Όπως παρατηρεί και η Ντίνα Βαίου , «Η δημιουργία τόπων οικείων, με τους οποίους παλιοί 
και νέοι κάτοικοι δένονται με πολλαπλούς τρόπους και καταλήγουν να τους θεωρούν δικούς 
τους, (μπορεί να) οδηγεί σε επαναξιολογήσεις του ποιος ανήκει στη γειτονιά, ποιος γίνεται 
δεκτός ως μέλος μιας καθημερινής κοινότητας, πώς το ανήκειν υλοποιείται τοπικά.»64  

Αυτό που διαπιστώνουμε μέσα από τη σύντομη αυτή παρουσίαση είναι ότι  αυτά τα 
δίκτυα αντιπροσωπεύουν τη νέα πραγματικότητα, της ανάμειξης ντόπιων και ξένων στο 
δημόσιο χώρο της γειτονιάς. Προσπαθούν να συμβάλουν στην ομαλή ένταξη του «ξένου» 
στη γειτονιά, την αποδοχή του, όσο αυτό είναι δυνατό, από το ντόπιο στοιχείο και τελικά 
στην ενσωμάτωσή του. Διεκδικούν δικαιώματα για όλους και αποτελούν εργαλεία για να 
αντιμετωπισθεί ο φόβος, η ανασφάλεια , η ξενοφοβία και ο ρατσισμός απέναντι σε αυτό 
που κάποιοι επιμένουν να θεωρούν διαφορετικό. Αποτελούν τις νέες δομές συνύπαρξης, 
ντόπιων και μεταναστών και ανοίγουν το δρόμο προς μία κοινωνία περισσότερο 
ανεκτική στο «άλλο», το διαφορετικό. 

                                                            
64 Ντίνα Βαίου, Βαΐου Ντ. (επιστ. υπεύθ. και επιμ.), Βαρουχάκη Ε., Καλαντίδης Α., Καραλή Μ., Κεφαλέα Ρ., 
Λαφαζάνη Ο., Λυκογιάννη Ρ., Μαρνελάκης Γ., Α. Μονεμβασίτου Α., Μπαχαροπούλου Α., Παπαϊωάννου Α. 
«Διαπλεκόμενες καθημερινότητες και χωροκοινωνικές μεταβολές στην πόλη. Μετανάστριες και ντόπιες στις 
γειτονιές της Αθήνας», Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Αθήνα, 
Εκδότης: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,2007 
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Πηγή:διαδίκτυο 
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Δ.4Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι μετανάστριες κινούνται μέσα στο δημόσιο χώρο της πόλης 
μας με ποικίλους τρόπους οι οποίοι συγκλίνουν σε ένα σημείο: την ανάγκη τους να 
αποκτήσουν τη δική τους ταυτότητα και να γίνουν ορατές μέσα στον αστικό ιστό της 
πόλης. Ο απώτερος και επιθυμητός στόχος είναι αναμφίβολα η κοινωνική τους ένταξη 
μέσα στη νέα κοινωνία στην οποία επέλεξαν να ζουν. 

Η έννοια της κοινωνικής ένταξης ορίζεται συνήθως ως μία «κατάσταση όπου 
διαφορετικές εθνικές ομάδες διατηρούν τη μοναδικότητά τους και τα όρια της ομάδας στην 
οποία ανήκουν αλλά ταυτόχρονα συμμετέχουν εξίσου με τους γηγενείς σε βασικές 
διαδικασίες παραγωγής, διανομής αγαθών και υπηρεσιών και διοίκησης»65. 
Αναμφισβήτητα, αυτή η διαδικασία αποτελεί ευθύνη και της χώρας υποδοχής η οποία 
καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο, χαράζει πολιτική και στρατηγικές οι οποίες θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην ένταξη. Όλες όμως αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δε λειτουργούν 
αυτόνομα αλλά συναρτώνται με το βαθμό οργάνωσης του κράτους σε επίπεδο κοινωνικό 
και πολιτικό, σχετίζονται με τις αξίες, τα πολιτισμικά πρότυπα και την ιδεολογία της 
χώρας υποδοχής μέσα στο παγκόσμιο σύστημα. 

Κυρίαρχη διάσταση πάντως στη διαδικασία ένταξης και ανεξάρτητη από τις 
παραμέτρους τις οποίες αναφέραμε είναι η διαρθρωτικής μορφής ένταξη, η οποία 
σημαίνει τη δυνατότητα της μετανάστριας να έχει πρόσβαση σε βασικούς θεσμούς της 
χώρας υποδοχής.66 Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην αγορά εργασίας, στο 
εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και στο πολιτικό σύστημα. 

 Η ένταξη της μετανάστριας στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής είναι ο 
κυριότερος παράγοντας κοινωνικής ένταξης, με κύριο κριτήριο την αμειβόμενη εργασία, 
εφόσον «η ενσωμάτωση στην κοινωνία ταυτίζεται με την ενσωμάτωση στην εργασία»67 και 
εν προκειμένω αναφέρεται στην αμειβόμενη εργασία γιατί «η ίδια η εργασία είναι ένα 
απαραίτητο διαβατήριο για όλες σχεδόν τις μορφές κοινωνικής συμμετοχής»68. 
Οπωσδήποτε, η μεταναστευτική πολιτική της χώρας υποδοχής συνδυάζεται με τα 
εξατομικευμένα χαρακτηριστικά της μετανάστριας όπως είναι το επίπεδο της 
εκπαίδευσης, η εξειδίκευση, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, το φύλο, η γνώση της 
γλώσσας της χώρας υποδοχής, ο τρόπος εισόδου της στη χώρα. συνεπώς, μιλάμε για ένα 
συνδυασμό των κοινωνικών συνθηκών της χώρας στην οποία η μετανάστρια μεγάλωσε, 
την προσωπικότητά της αλλά και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας που επικρατούν στη 
χώρα υποδοχής. Σε αυτά, θα προσθέταμε και το βαθμό στον οποίο οι μετανάστριες 
υιοθετούν τα νέα πολιτισμικά πρότυπα που βρίσκουν στη νέα κοινωνία, το βαθμό στον 
οποίο οι ίδιες μεταφέρουν στη χώρα υποδοχής τα δικά τους πολιτισμικά στοιχεία και 
τέλος το βαθμό αποδοχής του συστήματος αξιών του νέου τόπου εγκατάστασης. 

                                                            
65 Cashmore E., Dictionary of Race and Ethnic Relations, Routledge, 1996 
66 Vermuelen, H., Immigrants, Schooling and Social Mobility, 2004 
67European Commission 1994, 136  
68 Levitas R., The Inclusive Society?: Social Exclusion and New Labor, Palgrave-Mac Millan, (2005), 
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Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι στο θέμα της κοινωνικής ένταξης, η μία προσέγγιση δίνει 
έμφαση στο γενικότερο τρόπο οργάνωσης των δομών της χώρας υποδοχής αλλά και στην 
αναγκαιότητα να προσαρμοσθεί η μετανάστρια σε αυτούς ενώ στην άλλη προσέγγιση 
προβάλλονται τα προσόντα της γυναίκας αλλά και το σύστημα αξιών που κυριαρχεί 
ώστε να γίνει ορατή η ιδιαιτερότητά τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Χαρακτηριστικά του Μετανάστη (Φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, μεταναστευτική διαδικασία, 
εκπαίδευση, εξειδίκευση) μόνιμος ή μη τρόπος εισόδου στη χώρα μας. Λόγοι μετανάστευσης εργασιακή 
εμπειρία στη χώρα προέλευσης, χρόνος στη χώρα υποδοχής. 
Μεταναστευτική Στρατηγική (θεσμικό πλαίσιο, αγορά εργασίας) 
Κοινωνική ένταξη (συναναστροφές, πρόσβαση σε υπηρεσίες, ρατσισμός) 

Πηγή: Κούλα Κασιμάτη, 2009,  9-10 

 

Όπως διαπιστώσαμε μετά από την προσέγγιση που κάναμε προς τις γυναίκες αυτές 
διαφαίνεται ότι οι μετανάστριες δεν ακολουθούν τους ίδιους ρυθμούς κοινωνικής 
ένταξης, και ούτε αποδέχονται στον ίδιο βαθμό τα νέα κοινωνικά και πολιτισμικά 
πρότυπα της χώρας υποδοχής. Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα 
υποδοχής, κοινωνικές εμπειρίες τους, τις ανάγκες και τα σχέδιά τους παρατηρούνται 
διαφορετικοί τρόποι προσαρμογής, καθώς και διαφορετικές «στρατηγικές» που η κάθε 
μία υιοθετεί προς την κατεύθυνση αυτή. Ανεξάρτητα όμως από τη «στρατηγική», οι 
προβληματικοί τομείς που συνδέονται με την ένταξη είναι τα  «χαρτιά», η γλώσσα, η 
εργασία, η υγεία, η έμφυλη βία, η στέγαση και η συμμετοχή. Στην κατεύθυνση της 
κοινωνικής ένταξης, έχει εκπονηθεί Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης  στο πλαίσιο του 
έργου ΕΚΤ/ΥΠΕΣ «Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα» / FEMINT_GR που υλοποιήθηκε 
από το ΕΚΚΕ, το ΚΓΜΕ - Διοτίμα και το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου.  Το σχέδιο αυτό το οποίο συνιστά εργαλείο κατευθύνσεων για το 
σχεδιασμό μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων πολιτικής με μέριμνα για τη 
συμμετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ομάδων συνηγορίας που υποστηρίζουν 
ή δρουν υπέρ των μεταναστριών. 

Μέσα από την έρευνα πεδίου, διαπιστώσαμε ότι οι μετανάστριες με τις οποίες μιλήσαμε 
και προέρχονταν από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης(Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία), 
θεωρούν ότι έχουν ενσωματωθεί ικανοποιητικά στην ελληνική κοινωνία και μιλούν για 
καλές σχέσεις που έως τώρα έχουν με τους εργοδότες και τους ιδιοκτήτες σπιτιών στα 

 

 

Μεταναστευτική Στρατηγική της χώρας υποδοχής 

Κοινωνική ένταξη 
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οποία διαμένουν. Όλες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και η γνώση της 
Ελληνικής γλώσσας είναι ικανοποιητική. Επιπλέον, αν και είναι απόφοιτες 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εργάζονται όλες ως οικιακοί βοηθοί. Τον ίδιο βαθμό 
ενσωμάτωσης δείχνει να αντιπροσωπεύει και η κοπέλα από τη Βουλγαρία, η οποία φέρει 
ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τις προηγούμενες. Το μεγαλύτερο βαθμό 
ενσωμάτωσης, έχουν οι γυναίκες από την Αλβανία, ιδιαίτερα η μεγαλύτερη, η οποία 
ανήκει στο πρώτο μεταναστευτικό κύμα. Το επίπεδο μόρφωσής της είναι αρκετά χαμηλό, 
η γνώση όμως της Ελληνικής είναι εξαιρετική. Η δεύτερη κοπέλα από την Αλβανία, έχει 
φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο καθώς ήρθε εδώ μικρή και θεωρεί ότι η Ελλάδα τής 
ταιριάζει απόλυτα. Οι κοπέλες από τις Φιλιππίνες, όπως παρατηρήσαμε, μιλούσαν 
συνεχώς Αγγλικά ενώ η γνώση της Ελληνικής ήταν πολύ μέτρια. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι αν και είναι εσώκλειστες, δε συναναστρέφονται με παιδιά αλλά εξυπηρετούν 
ζευγάρια μεγάλης ηλικίας και υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Θεωρούν ότι η επαφή τους 
με τους Έλληνες είναι γενικά καλή  αν και έχουν βιώσει άσχημη συμπεριφορά από τους 
αρχικούς εργοδότες τους. Αισθάνονται τυχερές γιατί δεν έχουν βιώσει σεξουαλική 
παρενόχληση στα σπίτια που εργάζονται και αντιμετωπίστηκαν με ευγένεια από τους 
ιδιοκτήτες των σπιτιών που νοίκιαζαν στην αρχή. 

Μία άλλη εικόνα μάς έδωσε η κοπέλα από τη Νιγηρία. Πιο συγκεκριμένα, θεωρεί ότι το 
χρώμα των Αφρικανών αλλά και η διαφοροποίηση αρκετών από αυτούς ως προς τη 
θρησκεία, κάνει τους ντόπιους πιο επιφυλακτικούς απέναντί τους. Αυτό αποδεικνύεται, 
όπως είπε, και από το γεγονός ότι η Αστυνομία σταματά για έλεγχο πιο συχνά τις 
γυναίκες αυτές. Εξέφρασε ακόμη και την άποψη ότι στα μάτια των ντόπιων ανδρών, η 
εθνοτική τους καταγωγή τις ταυτίζει με το χώρο της σεξουαλικής φαντασίωσης. 
Εργάζεται σε αφρικανικό κομμωτήριο και δε μιλάει πολύ καλά τα Ελληνικά. 

Σε μία γενικότερη τοποθέτηση, όλες οι κοπέλες παραδέχθηκαν ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των συναναστροφών τους είναι ομοεθνείς. Παραδέχθηκαν ότι η γλώσσα 
αποτελεί ένα πρόβλημα που εμποδίζει την επικοινωνία με τους ντόπιους αλλά και την 
ενσωμάτωση σε τελική ανάλυση. Τέλος, συμφώνησαν ότι ο νόμιμος τρόπος εισόδου στη 
χώρα αποτελεί σίγουρα ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόσβαση σε εργασία και 
υγεία και τελικά την ενσωμάτωση. 

Όπως αναφέρει και η Ντίνα Βαίου στο άρθρο της « Όψεις της μετανάστευσης προς την 
Αθήνα μετά το 1990»: η γειτονιά, η πολυκατοικία, ο δημόσιος χώρος αποτελούν σίγουρα 
μηχανισμούς εξοικείωσης χωρίς βέβαια να αποκλείονται και οι εντάσεις.69 

Από την έρευνα, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η συνύπαρξη και η ενσωμάτωση 
των μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας ομοιάζει με δύο ομόκεντρους κύκλους. 
Σχηματικά ο μεγάλος κύκλος είναι η ενσωμάτωση και ο μικρός η συνύπαρξη.Ο μικρός 
κύκλος βρίσκεται στη καρδιά τους πρώτου και όσο μεγαλώνει καθιστά την ενσωμάτωση 
όλο και πιο πετυχημένη.Σε μια ιδεατή κατάσταση οι δύο κύκλοι εφάπτονται και 
επιτυγχάνεται το ζητούμενο της ενσωμάτωσης. 

                                                            
69 Ντίνα Βαίου, «Όψεις της μετανάστευσης προς την Αθήνα μετά το 1990», Αθήνα,2009 
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πηγή: το μωβ. Διαδίκτυο 

 

 

πηγή: ιστοσελίδα ραδιοφωνικού σταθμού: Αθήνα 9,84 
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Ε.ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

«Στο εσωτερικό της πόλης όμως υφίστανται πολλές πραγματικότητες, σε μεγάλο βαθμό 
πρωτόγνωρες, που συγκροτούν διαφορετικές αστικές δομές. Οι οικονομικοί μετανάστες 
δημιουργούν μικρούς πυρήνες μέσα στο σώμα τηςπόλης, δίνοντας το δικό τους πολιτισμικό  
στίγμα, χαρακτηρίζοντας ολόκληρες γειτονιές, ζωντανεύοντας ξανά το κέντρο της 
σύγχρονης μεγαλούπολης.Υποβαθμισμένες περιοχές που είχαν εγκαταλειφθεί, 
«πλημμυρίζουν» και«αιμοδοτούνται» στην κυριολεξία από τους μετανάστες της ζωής και 
αποκτούν ξανά τη συνέχεια στον αστικό τους ιστό που είχε σε μεγάλο βαθμό διαρραγεί.»70 

 

Με τη συγκεκριμένη εργασία προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τη γυναίκα- 
μετανάστρια  στην πόλη μας, τόσο μέσα από την παρουσία της σε δραστηριότητες της 
αστικής ζωής, όσο και μέσα από τη συνύπαρξή της με το ντόπιο στοιχείο. Με τη βοήθεια 
δέκα μεταναστριών, οι οποίες ήρθαν στη χώρα μας μετά το 2004 και οι οποίες δέχθηκαν 
να μας μιλήσουν, θελήσαμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα που αφορούν τη 
γυναικεία μετανάστευση στη χώρα μας και πώς αυτή αποτυπώνεται μέσα στο δημόσιο 
χώρο της Αθήνας. 

Διαπιστώσαμε, ότι η χρήση του  δημόσιου χώρου του αστικού ιστού της Αθήνας, 
παρουσιάζει πλέον μία ρευστότητα, καθώς η παρουσία των γυναικών αυτών εντοπίζεται 
τόσο μέσα σε δραστηριότητες εξωθεσμικές (πορνεία) όσο και 
θεσμοθετημένες(αστυνόμευση),με τις θεσμικές να αποτελούν απόρροια των πρώτων και 
να τις ακολουθούν.  

Επιπλέον, η παρουσία τους, τονώνει το δημόσιο χώρο μέσα από την παρουσία τους σε 
μορφές ψυχαγωγίας με τα εθνοτικά χαρακτηριστικά της ομάδας τους, μέσα από την 
ευρεία χρήση των εκτατικών χώρων(πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμια) είτε στον ελεύθερο 
χρόνο τους είτε σε ώρα εργασίας, μέσα από την προσπάθεια κάλυψης των βιοτικών τους 
αναγκών(παραεμπόριο, πορνεία) με αποτέλεσμα ο δημόσιος χώρος να αποκτά μία 
ζωντάνια και μία κινητικότητα η οποία είχε εξαφανισθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτή η 
επανεκκίνηση του δημόσιου χώρου, εντοπίζεται τόσο στο κέντρο το οποίο είχε 
εγκαταλειφθεί από το ντόπιο πληθυσμό σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια 
λόγω και της οικονομικής εξαθλίωσης, όσο και του δημόσιου χώρου της περιφέρειας μέσα 
από τη δράση συλλογικοτήτων, του δήμου, των ελληνικών αλλά και ξένων οργανώσεων 
που δραστηριοποιούνται προς βοήθεια των γυναικών αυτών. 

Η μετατόπιση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις μετανάστριες και προς την 
περιφέρεια του κέντρου, η αποκέντρωση δηλαδή, αφήνει ένα μεγάλο κομμάτι του 
κέντρου διαθέσιμο ώστε να αναβαθμισθεί οικονομικά και να επανακατοικηθεί από τα 
κοινωνικά στρώματα τα οποία το είχαν εγκαταλείψει τη δεκαετία του 1990 προκειμένου 
να μετακινηθούν στα προάστια. Άλλωστε, η εμπορική και οικιστική αναβάθμιση του 

                                                            
70  Παπαϊωάννου Τ., Φασιανός Α., Άναρχη πόλη, Αθήνα, 2004 
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εμπορικού και ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας, αποτελεί βασικό άξονα στο 
σχεδιασμό του ίδιου του Δήμου Αθηναίων71 

Η συνύπαρξη ντόπιων και μεταναστριών μέσα στον αστικό ιστό, αποτυπώνεται μέσα 
από τις κοινές τους δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στη διεκδίκηση δικαιωμάτων, στην 
έκφραση διαμαρτυρίας, στην προβολή της «ταυτότητας». Έτσι ο δημόσιος χώρος 
αναδεικνύεται σε σύμβολο κοινής πορείας και δράσης των γυναικών. 

Οι γυναίκες αυτές όχι μόνο ξαναζωντάνεψαν το κέντρο της πόλης αλλά διατήρησαν και 
ένα μεγάλο κομμάτι του μέσα από τη χρήση του ως τόπου κατοικίας, και αυτό χάρη στο 
μοντέλο της συμβίωσης που προσφέρει η ελληνική πολυκατοικία.  

Ας μην παραλείψουμε να τονίσουμε και πάλι την ενδυνάμωση της γειτονιάς χάρη στην 
παρουσία και των μεταναστριών, τόσο σε επίπεδο κατοίκησης όσο και σε επίπεδο 
επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Η επαφή της «ντόπιας» με την «άλλη», η 
αλληλογνωριμία και η πολιτισμική επαφή αλλά και ανταλλαγή, η οικειοποίηση του 
χώρου αλλά και το στοιχείο της συνεκτικότητας όπως αυτό προκύπτει μέσα από την 
ομαδοποίηση, παρουσιάζονται μέσα στο δημόσιο χώρου του αστικού μας ιστού και 
οφείλονται, σε μεγάλο βαθμό, στην παρουσία των μεταναστριών. 

Ανεξάρτητα από τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε, δεν 
υποστηρίζουμε ότι η παρουσία των μεταναστριών στον αστικό ιστό της Αθήνας και οι 
αλλαγές που έχει επιφέρει, είναι ανώδυνη. Τα προβλήματα της συνύπαρξης είναι λίγο ή 
πολύ γνωστά και δεν αποτελούν θέμα της παρούσας εργασίας. Είναι σίγουρο επίσης, ότι 
τα προβλήματα της πόλης μας δεν έχουν ως βασική αιτία μόνο τη μετανάστευση. Η 
γυναικεία μετανάστευση, ιδιαίτερα μετά το 2004 όπου και αυτονομείται, όχι μόνο 
παγιώθηκε στο «κοινωνικό γίγνεσθαι» αλλά και προσέδωσε στο δημόσιο χώρο τη 
χρηστική, πολιτισμική και κοινωνική σημασία την οποία είχε από την εποχή του θεσμού 
της αρχαίας αγοράς, όπως αυτή δημιουργήθηκε μέσα στη συγκρότηση της 
αρχαιοελληνικής «πόλις-κράτους».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
71Ανώνυμος [2011] «Φύλαξη, απογραφή, κίνητρα διαμονής και εμπορικής δράσης», Καθημερινή, 06.01.2011.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ (1) 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΕΡΩΤΗΘΕΙΣΕΣ 

 

1. Πότε ήρθατε στην Ελλάδα; 
α) μετά το 1990 β) μετά το 2004 γ) μετά το 2005 δ) τα τελευταία 5 χρόνια 

2. Στην Ελλάδα ήρθατε: 
α) μόνη β) με την οικογένεια γ) στο πλαίσιο της επανένωσης γ) με άλλους 
ομοεθνείς 

3.  Σε ποιο μέρος φιλοξενηθήκατε αρχικά; 
α) ενοικιαζόμενο δωμάτιο β) σε ομοεθνείς γ) δεν είχα χώρο δ) σε άλλο χώρο  

4. Οι στεγαστικές συνθήκες ήταν 
α) αρκετά καλές β) καλές γ) άριστες δ) πολύ κακές 

5.  Πού βρίσκεται η μόνιμη κατοικία σας; 
α) στο κέντρο  β) στην περιφέρεια του κέντρου γ) σε προάστιο 

6.  Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη μόνιμη κατοικία σας; 
α) οικονομικό κριτήριο β) εθνοτικό κριτήριο γ) προσβασιμότητα στα μέσα 
μεταφοράς δ) εγγύτητα στο χώρο εργασίας 

7.  Η επαγγελματική σας ενασχόληση είναι:  
α) μόνιμη  β) περιστασιακή  

8. Η αμοιβή σας είναι: 
α) ικανοποιητική β) εξαιρετική γ) φτωχή δ) πολύ φτωχή  

9. Οι γνώσεις σας είναι επιπέδου εκπαίδευσης: 
α) πρωτοβάθμιας β) δευτεροβάθμιας γ) πανεπιστημιακή δ) δεν είχα εκπαίδευση 

10. Ο ελεύθερος χρόνος σας είναι: 
α) αρκετός β) περιορισμένος γ) πάρα πολύς δ) δεν έχω ελεύθερο χρόνο 

11.  Οι σχέσεις σας με τους ομοεθνείς σας είναι: 
α) εξαιρετικές β) καλές γ) περιορισμένες δ) σχεδόν ανύπαρκτες 

12. Οι σχέσεις σας με τους ντόπιους είναι:  
α) εξαιρετικές β) καλές γ) περιορισμένες δ) σχεδόν ανύπαρκτες  

13. Ο βαθμός ενσωμάτωσής σας στην Ελληνική κοινωνία είναι:  
α) χαμηλός β) υψηλός γ) μέτριος δ) ανύπαρκτος  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ (2) 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΕΣ 

 

1. Το ποσοστό των μεταναστριών στην περιοχή σας είναι: 
α) υψηλό β) χαμηλό γ) μέτριο δ) δεν υπάρχουν μετανάστριες 

2. Η ηλικιακή ομάδα των μεταναστριών της περιοχής σας κυμαίνεται από: 
α) 18-25    β) 25-45  γ) 45-60 

3. Οι μετανάστριες της περιοχής σας εργάζονται σε ποσοστό:  
α) υψηλό β) μέτριο γ) χαμηλό δ) δεν εργάζονται 

4. Στα κτίρια που στεγάζονται οι μετανάστριες : 
α) μένουν αλλοδαποί β) μένουν και Έλληνες γ) μένουν αλλοδαποί και 
λειτουργούν γραφεία 

5. Οι μετανάστριες της περιοχής στεγάζονται κυρίως σε: 
α) υπόγεια β) ισόγεια γ) 1ο και 2ο όροφο δ) 3ο και 4ο ε) ρετιρέ 

6.  Οι μετανάστριες της περιοχής εργάζονται κυρίως σε: 
α) οικιακή εργασία β) στο εμπόριο γ) στο πλανόδιο εμπόριο δ) είναι ιδιοκτήτριες 
καταστήματος 

7. Η παρουσία τους στο δημόσιο χώρο είναι εντονότερη: 
α) τη μέρα   β) τη νύχτα   γ) όλο το 24ωρο  

8. Οι μετανάστριες χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο σε σχέση με τους Έλληνες: 
α) περισσότερο β) λιγότερο γ) το ίδιο  

9. Η πλειοψηφία των μεταναστριών της περιοχής σας προέρχεται από: 
α) Τα Βαλκάνια   β) την Ασία   γ) την Αφρική 

10. Η παρουσία των μεταναστριών από το 2005 και μετά σε σχέση με το 1990: 
α) έχει αυξηθεί πού β) έχει μειωθεί πολύ γ) είναι σχεδόν ίδια 

11. Ο χαρακτήρας της περιοχής σας έχει αλλάξει από το 2005: 
α) πολύ   β) λίγο   γ) καθόλου 
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Εικονογράφηση 

 

  [http://www.Αthens Social Atlas.gr] 
  [http://www. commonality.gr] 
  [http://www.depositphotos.gr] 
  [http://www. eleftherostypos.gr]  
  [http://www. enallaktikos.gr] 
  [http://www.enikos.gr]  
  [http://www.flickr.com] 
  [http://kathimerini.gr] 
  [http://www. klimaka.gr] 
  [http://www. lifo.gr] 
  [http://www. migrant.gr] 
  [http://popaganda.com] 
  [http://terrapapers.gr] 
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