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_Περίληψη  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας των μεταναστών σε σχέση με τις  κοινωνικές 

μεταλλαγές που συντελούνται στο χώρο. Αρχικά επισημαίνονται ορισμένες 

θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν, τα μεταναστευτικά υποκείμενα, το 

χώρο και τη διαμόρφωση του ¨Άλλου¨, μέσα από τις νομικές και τις θεσμικές 

διατάξεις, ενώ γίνεται μια σύντομη αναφορά στην εγκατάσταση των 

μεταναστευτικών ροών στον ελλαδικό  χώρο. Έπειτα, στο δεύτερο μέρος, 

γίνεται μια εκτενής αναφορά στην ανάλυση των εθνοτικών επιχειρήσεων και 

των τύπων των εθνοτικών αγορών  που δημιουργούνται μέσα από αυτές. 

Παράλληλα γίνεται μια θεωρητική ερμηνεία της έννοιας της αγοράς στην πόλη 

και μια προσπάθεια να διαπιστωθούν  ορισμένες σχέσεις μεταξύ των 

διαφορετικών μορφών των εθνοτικών αγορών και του αστικού χώρου. Σε αυτό 

συμβάλλει και η μελέτη της περιοχής της Καλλιθέας, ως τόπος υβριδικότητας 

και συναλλαγής μεταξύ ντόπιων, μεταναστών και μεταναστριών. Στο τρίτο 

μέρος γίνεται μια ανάλυση της εξωτερικής εικόνας των  εθνοτικών επιχειρήσεων 

στη περιοχή της Καλλιθέας, ως μια έκφραση της ετερότητας στον αστικό 

χώρο. Ακόμη διερευνώνται οι ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

μεταναστών/μεταναστριών, είτε είναι εργαζόμενοι  είτε είναι επιχειρηματίες,  με 

τους πελάτες και κατοίκους της περιοχής, μέσα από την οπτική της 

καθημερινής ζωής.     

Λέξεις κλειδιά:  

Μεταναστευτική επιχειρηματικότητα, εθνοτικές επιχειρήσεις, καθημερινή ζωή, 

αναπαραστάσεις,Καλλιθέα 

_Abstract 

This research investigates the social changes that have been developed in 

the city of Kallithea, a municipality within Athens, due to immigrant’s 

entrepreneurship. During the first part of my thesis, several theoretical 

approaches, about the concept of immigration and space, are being 

represented. There is also a brief reference to the settlement of the 

immigrational flow in Athens, and the composition of the “Other” based on 

legal regulation.Furthermore, the second part of the paper examines 

immigrant businesses and the types of ethnic marketplaces, while the 

interplay between those and urban space is consider. Moreover, the 

correlation between ethnic marketplace and space, is mentioned, while 

Kallithea, as a place of hybridity and interchange, is being examined. On the 

third part, external facets of ethnic enterprises are being analyzed as an 

expression of the “otherness” in the city of Kallithea. In addition, human 

interaction and relationship are being investigated among locals, costumers, 

immigrant employees and entrepreneurs, from the perspective of everyday 

encounters. 

Key Words: 

Immigrant entrepreneurship, ethnic enterprises, everyday encounters, 

representations, Kallithea 
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_Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα σύγχρονα χωρικά περιβάλλοντα, χαρακτηρίζονται από ετερογενή αστικά 

στιγμιότυπα1, που συγκροτούνται από τις εμπλεκόμενες διαδρομές ντόπιων, 

μεταναστών και μεταναστριών στις γειτονιές της πόλης, και οι οποίες 

διαμορφώνουν διαφορετικές εμπειρίες στο χώρο και το χρόνο. Οπότε στο 

χώρο παρατηρούμε ότι η μετανάστευση και η εθνικότητα συγκροτούνται ως 

ετερότητα, μέσα από τις υλικές και νοηματικές πρακτικές της διαμόρφωσης 

του «Εμείς» και του «Άλλου»2.Οι κυρίαρχες αφηγήσεις αναπτύσσονται 

παράλληλα σε μια διπλή ρητορική, τόσο του εθνικισμού όσο και του 

κοσμοπολιτισμού, ανάλογα με τις εξελίξεις ή τις ανάγκες στην οικονομία, τη 

κοινωνία και τη  πολιτική. Οι αφηγήσεις αυτές δημιουργούν στερεοτυπικά 

φαντασιακά, ενώ  κατά τη γνώμη μου, αυτά έχουν χωρικές αναφορές που 

διαφοροποιούν την αναπαράσταση του «Άλλου» ανάλογα με το τόπο.    

Όμως στον αστικό χώρο διαμορφώνονται μικρο-περιβάλλοντα, τα οποία 

διαμορφώνουν διαφορετικές προσλήψεις της ετερότητας και εν δυνάμει 

ευνοούν  τη γνωριμία με τα μεταναστευτικά υποκείμενα. Σε αυτό συμβάλλουν 

οι εικόνες του «Άλλου» στον αστικό ιστό, μέσω των όψεων των εθνοτικών 

επιχειρήσεων, αλλά κυρίως οι  καθημερινές συναντήσεις και πρακτικές των 

ντόπιων και των μεταναστών στη πόλη. Οι χώροι που μπορούν να παίξουν 

αυτό το ρόλο, δηλαδή  της πολιτισμικής συνύπαρξης και διεπαφής, μπορούν 

να είναι  οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις, που διατηρούν οι  μετανάστες/στριες, 

ως τόποι καθημερινής συνδιαλλαγής. Η επιλογή των εθνοτικών 

καταστημάτων, δεν είναι τυχαία, εφόσον οι χώροι αυτοί μπορούν να 

φανερώσουν διάφορες μορφές πρακτικών συνάντησης, μεταξύ των ντόπιων 

και των μεταναστών, αποδεικνύοντας σε ένα βαθμό τις δυναμικές που 

εμπεριέχονται στη καθημερινή ζωή. Οι δυναμικές αυτές αφορούν τόσο τη 

γνωριμία των ντόπιων με τους μετανάστες από τις διάφορες χώρες 

υποδοχής, όσο  και την  ίδια την ανάπτυξη του αστικού χώρου και της τοπικής 

κοινωνίας, της αγοράς και της παραγωγής. Οι δημόσιες αυτές συναντήσεις 

στις γειτονιές, μέσω της καθημερινής επιτέλεσης των κοινωνικών επαφών και 

σχέσεων, είναι ικανές να διαμορφώσουν πιο  ευνοϊκούς όρους και 

προϋποθέσεις, για μία πιο υγιή συνύπαρξη μεταξύ των μεταναστευτικών 

υποκειμένων και των ντόπιων, ορίζοντας έτσι νέους κοινούς τόπους. 

Ποιες εθνοτικές επιχειρήσεις μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο? Ποια η 

σημασία του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος χώρου τόσο στη 

λειτουργία των εθνοτικών επιχειρήσεων, όσο και στην ανάπτυξη των σχέσεων 

μεταξύ των μεταναστών αυτών και των υπολοίπων κατοίκων της πόλης? 

Συμβάλλουν οι επιχειρήσεις αυτές στην  ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών ή 

γειτονιών στην Αθήνα? Η λειτουργία αυτών λαμβάνεται υπόψιν στις τοπικές 

πολιτικές ανάπτυξης από τη πολιτεία?  Εν τέλει ποια είναι η δυναμική τους, από 

την άποψη ότι με τη σειρά τους οι μετανάστες επιχειρηματίες είναι φορείς 

χωροκοινωνικών μεταλλαγών?   

                                                           
1 Saskia Sassen, A Sociology of Globalization, New York 2007, ελλ.μτφ, Αθήνα 2011,σελ153 
2 Βλ. T. H. Eriksen,¨ We and Us, Two Modes of Group Identification¨, Journal of Peace Research, 

vol.32,n.4,(1995), p.199 
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_Μεθοδολογικά βήματα 
 

 «Η μεταναστευτική επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται σε συνάρτηση με τη 

δυναμική της εγκατάστασης και ένταξης των μεταναστών και του 

σχηματισμού μεταναστευτικών κοινοτήτων.»3 Οπότε η ανάπτυξη της 

δραστηριότητας αυτής, εξετάζεται  σε σχέση με τον αστικό χώρο, τους κάθε 

φορά τόπους εγκατάστασης των μεταναστευτικών υποκειμένων. Για τη 

διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων, προηγήθηκε η βιβλιογραφική έρευνα 

σε σχέση με την ανάπτυξη της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας. Η έρευνα 

πεδίου στηρίχθηκε περισσότερο σε μια βιωματική εμπειρία και προσέγγιση, στις 

οποίες προφανώς ¨παρεμβάλλονται¨ και οι δικές μου εμπειρίες του χώρου.   

 

Όσο αφορά στην επιλογή της περιοχής  μελέτης  η διερεύνηση αρχικά 

στηρίχθηκε στα επίσημα στοιχεία του Εμπορικού  και του Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών και του Πειραιά, με σκοπό την εύρεση των ατομικών 

επιχειρήσεων που ανήκουν σε μετανάστες. Στη διαδικασία αυτή  

παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα, ως προς την συλλογή όλων των 

δεδομένων (π.Χ. το επιμελητήριο του Πειραιά  παρουσίαζε ελλείψεις ως προς το 

έτος ίδρυσης των επιχειρήσεων). Βέβαια δεν υπήρχε κάποια πρόθεση για την 

καταγραφή του συνόλου των επιχειρήσεων αυτών, αφού κάτι τέτοιο θα 

ξέφευγε από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Στην πραγματικότητα η 

συλλογή των δεδομένων ολοκληρώθηκε με τη καταγραφή ενός σημαντικού 

δείγματος, κατάλληλου για την διαπίστωση ορισμένων τάσεων, που αφορούν 

τον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Παρατηρήθηκαν διάφορες νομικές  

μορφές εθνοτικής επιχειρηματικότητας. Η πλειοψηφία αυτών είναι ατομικές 

επιχειρήσεις, αλλά υπάρχουν και άλλες, όπως αυτές των κινέζων εμπόρων 

(Ε.Π.Ε, Ε.Π.Ε Μονοπρόσωπη κ.ά.). Οι περισσότερες επιχειρήσεις των 

μεταναστών δραστηριοποιούνται στο λιανικό και το  χονδρικό εμπόριο (κυρίως 

είδη πρώτης ανάγκης, αναλώσιμα, ρουχισμό κα), ενώ ως προς τις υπηρεσίες 

έχουμε πιο περιορισμένες επιλογές(υπηρεσίες κόμμωσης, υπηρεσίες 

καθαριότητας, οικοδομικές εργασίες, εστίαση). Για την παρούσα έρευνα η 

προσοχή δεν προσανατολίστηκε σε κάποια συγκεκριμένη μεταναστευτική 

ομάδα, αλλά σε γειτονιές της πόλης, ως τόποι κατανάλωσης, εμπορίου και 

δημόσιων συναντήσεων ντόπιων , μεταναστών και μεταναστριών που 

προέρχονται από διαφορετικές χώρες.  

 

Για την εκπόνηση μιας τέτοιας έρευνας έγιναν ορισμένες συνεντεύξεις υπό τη 

μορφή συζητήσεων με μετανάστες ιδιοκτήτες και εργαζόμενους σε εθνοτικές 

επιχειρήσεις. Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους μετανάστες 

επιχειρηματίες και εργαζομένους στην περιοχή στο σύνολο είναι επτά.  Ο 

αριθμός αν και είναι σχετικά μικρός, μπορεί να βοηθήσει στη στοιχειοθέτηση 

ορισμένων παρατηρήσεων ή πορισμάτων που να απαντούν στους 

παραπάνω προβληματισμούς. 

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας παρουσιάστηκαν ορισμένες δυσκολίες. 

Αρχικά ορισμένοι δεν ήταν διαθέσιμοι για την παρούσα έρευνα, είτε λόγω 

                                                           
3 Χατζηπροκοπίου Π. & Φραγκόπουλος Ι., «Αντιμέτωποι με την κρίση: προκλήσεις για τη μεταναστευτική 

επιχειρηματικότητα στην Αθήνα σε μια εποχή ύφεσης και λιτότητας». Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 145, 

(2016),σελ. 34 



Καθημερινές συναντήσεις μεταναστών και ντόπιων στις γειτονιές της Καλλιθέας_Οι εθνοτικές επιχειρήσεις  

ως φορέας και πυκνωτής κοινωνικών διαντιδράσεων. 
 

8 
 

φόρτου εργασίας, είτε λόγω προσωπικών αμφιβολιών. Αρκετοί από τους 

ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων δεν  βρίσκονταν στο χώρο ή έλλειπαν από την 

Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση από τη πλευρά μου, ως  ερευνήτρια, υπήρχαν 

ορισμένες δυσκολίες όσο αφορά τη διεξαγωγή  των συζητήσεων. Από την 

άποψη ότι οι μετανάστες που διατηρούν ή  εργάζονται στις επιχειρήσεις και με 

τους οποίους έγιναν ορισμένες συζητήσεις ήταν στην πλειοψηφία τους 

άνδρες. Πιο συγκεκριμένα από τους επτά, μόνο δύο ήταν γυναίκες. 

Επιπρόσθετα οι συνομιλητές/τριες προέρχονται από χώρες με αρκετά 

διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και ιστορία. Αυτό δημιούργησε, από 

την πλευρά μου μια παραπάνω δυσκολία ως προς το τρόπο προσέγγισης των 

ανθρώπων αυτών, αφού η θέση και η αντίληψη της γυναίκας στις χώρες 

προέλευσης των μεταναστών αυτών διαφέρει σημαντικά, οπότε διαφέρει και ο 

τρόπος που βλέπουν ή αντιμετωπίζουν το άλλο φύλλο. Έτσι υπήρξε δυσκολία 

ως προς το   τρόπο προσέγγισης των συνεντευξιαζόμενων,  από τη σκοπιά και 

της δικής τους οπτικής προς εμένα, ως μέλος της κυρίαρχης πληθυσμιακά 

ομάδας και ως γυναίκας. Τέλος το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το 

οποίο ήταν διαφορετικό σε κάθε συνεντευξιαζόμενο/η, έπαιξε ρόλο στη ροή 

των συζητήσεων.   

 

Οι θεματικοί άξονες  των  συζητήσεων ήταν οι παρακάτω:  

_τα μεταναστευτικά σχέδια και διαδρομές 

_η επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα προέλευσης 

_το μορφωτικό επίπεδο, η επαγγελματική κατάρτιση και οι συνθήκες εργασίας 

_τα δίκτυα προμηθευτών και οι συνέργειες 

_η ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες, οι σχέσεις με τη γειτονιά, τόπος 

κατοικίας 

_η οικογενειακή κατάσταση 

_η επαφή με τους πολιτισμικούς συλλόγους 
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_Διάρθρωση εργασίας 

 

Στο κεφάλαιο_1 γίνεται μια μικρή αναφορά στη θεωρητική σχέση μεταξύ 

μετανάστευσης και εδαφικότητας, των κατηγοριοποιήσεων και ανισοτήτων  

του χώρου που προκύπτουν μέσα από αυτές. Παράλληλα τα όρια και τα 

σύνορα διαμορφώνονται θεσμικά προσδιορίζοντας τα μεταναστευτικά 

υποκείμενα μέσα από συγκεκριμένες διατάξεις, ενώ ο δημόσιος λόγος 

διαμορφώνει   απλουστευτικές εικόνες και τυποποιήσεις του διαφορετικού 

¨Άλλου¨ συνδεδεμένες νοηματικά με το ζήτημα της ανασφάλειας. Έπειτα γίνεται 

μια ιστορική αναδρομή στα μεταναστευτικά ρεύματα στον ελλαδικό χώρο και 

στην  χωρική τους συγκέντρωση.  

 

Στο κεφάλαιο_2 γίνεται μια  θεωρητική διερεύνηση  της ανάπτυξης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας των μεταναστών μέσα από διαφορετικές 

θεωρητικές προσεγγίσεις. Οι μετανάστες ως υποκείμενα χωροκοινωνικών 

μεταλλαγών διαμορφώνουν τις δικές τους εθνοτικές αγορές. Ακόμη 

αναλύονται οι μορφές των εθνοτικών αγορών, η δικτύωση αυτών, το 

ανθρώπινο κεφάλαιο και τα δίκτυα αλληλεγγύης που αναπτύσσονται. Στις 

επόμενες υποενότητες του κεφαλαίου προσεγγίζεται η σχέση των εθνοτικών 

επιχειρήσεων με το χώρο, και η εθνοτική αγορά ως τόπος συνάντησης και 

σύγκρουσης διαφορετικών υποκειμένων, τα οποία υπεισέρχονται σε 

ετερόκλιτους ρόλους και ανταγωνιστικές σχέσεις. Τα παραπάνω  αποτελούν τις 

παραμέτρους της διερεύνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των 

μεταναστών στην Καλλιθέα. Η προσέγγιση περιλαμβάνει  αρχικά το 

προσδιορισμό της πελατείας και έπειτα τη  σχέση με τη τοπική αγορά και το 

δημόσιο χώρο.  

  

Στο κεφάλαιο_3 αρχικά αναφέρονται οι θεωρητικές αρχές και οι οπτικές 

προσέγγισης των εθνοτικών  γειτονιών της Καλλιθέας. Οι εικόνες των 

εθνοτικών καταστημάτων στον αστικό ιστό της Καλλιθέας  διαμορφώνουν τις 

όψεις της ¨ετερότητας¨ στη περιοχή, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερο πεδίο δράσης 

και συνάντησης στο δημόσιο χώρο. Ακόμη διαπιστώνονται ορισμένες σχέσεις  

μεταξύ του εθνοτικού καταστήματος, των προϊόντων, της πελατείας, και του 

αστικού χώρου, ώστε αυτό να μπορεί να αποτελέσει ένα κοινό τόπο μεταξύ 

των μεταναστών αυτών (εργοδοτών και εργαζομένων), των πελατών και των 

κατοίκων της περιοχής.  
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_Κεφάλαιο 1 

Μεταναστεύσεις και χωροκοινωνικές μεταβολές. 

 

Α.1 Μετανάστευση και εδαφικότητα 

  

Η μετανάστευση  αποτελεί μία διαδικασία χωροκοινωνικών μεταλλαγών, τόσο 

σε παγκόσμιο, όσο σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Όπως αναφέρει η Σάσεν 

«Η μετανάστευση και η εθνικότητα συχνά συγκροτούνται ως ετερότητα. Η 

σύλληψη τους όμως ως συνόλου διαδικασιών μέσω των οποίων 

τοπικοποιούνται οι διεθνείς αγορές εργασίας και αποεδαφικοπιούνται οι 

κουλτούρες από όλο το κόσμο τις τοποθετεί στο επίκεντρο, μαζί με τη 

διεθνοποίηση του κεφαλαίου, ως θεμελιακή πτυχή της παγκοσμιοποίησης 

σήμερα»4. Η πολυπλοκότητα του θέματος, καθιστά δύσκολο τον χωρικό 

περιορισμό για την εξέταση  φαινομένων που σχετίζονται με τη μετανάστευση. 

Γιατί ακριβώς οι μεταβολές αυτές που προκύπτουν από τη μετανάστευση, δεν 

έχουν κάποια αυτοτέλεια, αλλά μεγάλη σύνδεση και εξάρτηση από τα κάθε 

φορά εθνικά  δίκτυα  που μπορεί να εντοπίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά 

και από τις οικονομικές, τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις των χωρών 

αποστολής, διέλευσης και εγκατάστασης των μεταναστών. Έτσι η 

μετανάστευση δεν αποτελεί μία ατομική υπόθεση, όπως εσφαλμένα μπορεί να 

αντιμετωπίζεται και να θεωρείται, αλλά στηρίζεται και είναι ενσωματωμένη σε 

δίκτυα, ακολουθώντας κάθε φορά τα δικά της πρότυπα, αλλά και τους δικούς 

της μηχανισμούς εξισορρόπησης5. 

Τα αίτια αυτής πρέπει να αναζητηθούν στην ίδια τη κοινωνία και στις 

ανισότητες που αυτή περικλείει,  όπως θα γίνει αναφορά παρακάτω. 

 

_ο φακός του ¨παγκοσμιοτοπικού¨ 

 

Στο παγκόσμιο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, διαμορφώνονται τεράστιες 

ανισοκατανομές του πλούτου και της δύναμης, οι οποίες εκφράζονται στο 

χώρο.  Διαχρονικά η παγκόσμια οικονομική γεωγραφία διαμορφώνεται από 

τον διεθνή καταμερισμό εργασίας, ο οποίος δεν είναι σταθερός, αλλά 

βρίσκεται σε διαρκή μεταβολή, λόγω του διεθνή ανταγωνισμού. Οι νέες 

τεχνολογίες, το διαδίκτυο,  η  πολυπλοκότητα, η ολοένα μεγαλύτερη 

διασύνδεση της παραγωγικής δραστηριότητας, η ένταση της αλληλεξάρτησης 

μεταξύ των διάφορων κρατών μέσω των οικονομιών τους, καθιστά 

περισσότερο ρευστές τις μέχρι τώρα χωρικές κατηγοριοποιήσεις, όπως αυτή 

του παγκόσμιου Βορρά και του παγκόσμιου Νότου,  διαμορφώνοντας 

παράλληλα νέες  μεταναστευτικές ροές που μπορεί  να έχουν πολύ 

διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις προηγούμενες. 
  

Δηλαδή ο διαχωρισμός αυτός που εμφανίζεται συχνά στη ντόπια και διεθνή 

βιβλιογραφία, δεν αποκαλύπτει το σύνολο των επιμέρους κατηγοριοποιήσεων, 

                                                           
4 Saskia Sassen, A Sociology of Globalization, New York 2007, ελλ.μτφ, Αθήνα 2011 ,σελ.184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
5 «Η μεγάλης κλίμακας παγκόσμια μετανάστευση είναι εξαιρετικά δομημένη και ελεγχόμενη, και είναι 

ενσωματωμένη σε περίπλοκα οικονομικά, κοινωνικά και εθνικά δίκτυα». Saskia Sassen, Loosing control? 

Soveignty in an Age of Globalization, Columbia 1996, ελλ. μτφ, Αθήνα 2003, σελ. 146-147 
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διαφοροποιήσεων και εξαρτήσεων που υπάρχουν στο παγκόσμιο σύστημα. 

Χωρίς στο σημείο αυτό να γίνει μία ανάλυση για τα μεταναστευτικά ρεύματα, 

αξίζει να σημειωθεί ότι διαμορφώνουν τις δικές τους δυναμικές στο χώρο. 

Παράλληλα η μελέτη αυτών των φαινομένων ορίζει την αναγκαιότητα για το 

ξεπέρασμα των παλαιότερων θεωρήσεων αντιμετώπισης του χώρου, αυτών 

δηλαδή που συγκροτούνται στη βάση μίας αρθρωτής κλίμακας που ξεκινά 

από το τοπικό, περνά στο περιφερειακό, έπειτα στο εθνικό και καταλήγει στο 

παγκόσμιο6. Πιο συγκεκριμένα  το παγκόσμιο και το τοπικό διαμορφώνει, 

επηρεάζει και επηρεάζεται από το άλλο, ενώ προσδιορίζονται εκ νέου,  

«διαμορφώνοντας αυτό που αρκετοί θεωρητικοί ονομάζουν ως 

παγκοσμιοτοπικό»7.   

_τα όρια και τα σύνορα των μεταναστευτικών ροών 

Οι μεταναστευτικές ροές δεν μπορούν να θεωρούνται και να αντιμετωπίζονται 

ως κάποιες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις υποκειμένων στο χώρο και το 

χρόνο. Οι μετανάστες και οι μετανάστριες, ακόμη και αυτοί/αυτές που 

κινούνται με άτυπες διαδικασίες, είναι συγκροτημένοι/ες σε δίκτυα που 

παράλληλα φέρνουν μαζί, νοητικά και πολλές φορές υλικά, τις παραγωγικές, 

τις οικονομικές, τις κοινωνικές και τις πολιτισμικές πρακτικές του τόπου 

καταγωγής τους. Η κίνηση αυτών στο χώρο προσδιορίζεται από πολλά  

θεσμικά, φυσικά και νοητά,  πολιτισμικά  σύνορα, τα οποία είναι διαφορετικά  

για τα μεταναστευτικά υποκείμενα, τα εμπορεύματα, τις πληροφορίες, το 

κεφάλαιο κτλ.   Υπό αυτή τη σκοπιά τα όρια πολλαπλασιάζονται, είναι πιο 

διάχυτα, περίπλοκα και ελεγχόμενα  από τις δομές κρατικές ή μη, εθνικές ή 

διακρατικές, τοπικές ή παγκόσμιες, που διαμορφώνουν διάφορες συμβάσεις 

που προσδιορίζουν το ίδιο το υποκείμενο και το χώρο. Κάτω από αυτή τη 

σκοπιά  παρατηρούμε τόσο σε διεθνές επίπεδο,  όσο και  σε αυτό της 

καθημερινότητας, μια διαρκή σύγκρουση των κοινωνικών ομάδων και φορέων  

δύναμης για τον επαναπροσδιορισμό και τη κατάκτηση του χώρου. Όσο 

αφορά το χώρο τα μεταναστευτικά ρεύματα με τη σειρά τους  δημιουργούν  

θύλακες στο εσωτερικό των πόλεων με  αρκετά  διαφορετικά χαρακτηριστικά, 

ενώ συνήθως σε μεγάλα αστικά κέντρα, στις λεγόμενες παγκόσμιες πόλεις 

συναντάται το φαινόμενο των ¨γκέτο¨, υπο-περιοχών ακόμη πιο 

υποβαθμισμένων. Στην περίπτωση αυτή συντελείται μια διττή χωρική διαδικασία 

με αποτέλεσμα τη μεταφορά των παγκόσμιων ανισοτήτων μέσα στις 

μητροπόλεις και τη δημιουργία νέων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο 

Λεφέβρ «μια μισο-αποικιοκρατία  των περιοχών και των ζωνών που δεν έχουν 

αναπτυχθεί αρκετά, σε σχέση με τα κέντρα αποφάσεων, με το να διατηρεί τα 

στοιχεία (περιβάλλον) στην κατάσταση της κατάτμησης του χώρου»8. 

 

 

 

                                                           
6 Saskia Sassen, A Sociology of Globalization, New York 2007, ελλ.μτφ, Αθήνα 2011, σελ.44-45                                                                                                                                                                                                                                    
7 Ντίνα Βαΐου, Κωστής Χατζημιχάλης, Ο χώρος στην αριστερή σκέψη, Αθήνα 2012, σελ. 193 
8 Ενρί Λεφέβρ, Δικαίωμα στη πόλη, Χώρος και Πολιτική, Αθήνα 2006, σελ. 247  
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Α.2  Η μετανάστευση και η θεσμική  διαμόρφωση  του «Άλλου» 

 

Οι μετακινήσεις πληθυσμών σε άλλους τόπους, για την εύρεση καλύτερων 

συνθηκών διαβίωσης ή για λόγους περιβαλλοντικών καταστροφών, ως 

φαινόμενο υπήρχε ανέκαθεν. Η μετανάστευση διαχωρίζεται και διαφοροποιείται 

ως προς την απλή μετακίνηση υποκειμένων, επειδή ακριβώς υπάρχουν πλέον 

τα σύνορα και τα όρια ιδιοκτησίας. Η μετανάστευση διακρίνεται σε πολλές 

κατηγορίες ανάλογα με τα όρια επικράτειας της κάθε χώρας, ¨εσωτερική¨ ή  

¨εξωτερική¨, ανάλογα με το χρόνο παραμονής στο τόπο εγκατάστασης, 

¨μακροπρόθεσμη¨ ή ¨μεσοπρόθεσμη¨, ανάλογα με τα αίτια, την αναγκαστική ή 

μη μετακίνηση κ.ά. Τα όρια και τα σύνορα δημιουργούνται από μία σειρά 

διεθνείς συνθήκες, ενώ το διαφορετικό θεσμικό και το νομικό πλαίσιο 

υπαγορεύει τη διαφορετική διαμόρφωση των μεταναστευτικών υποκειμένων, 

από τη πλευρά της πολιτείας και του κράτους, ορίζοντας έτσι ένα συγκεκριμένο 

και κατοχυρωμένο πεδίο πάνω στο οποίο διαμορφώνεται κάθε φορά η 

ετερότητα, ορίζονται τα ατομικά δικαιώματα και οι απαγορεύσεις. Έτσι η 

διαφορετικότητα του υποκειμένου αποκτά άνιση μεταχείριση  με δυσμενείς 

συνέπειες ως προς αυτό, στις ταξικές κοινωνίες και στους τόπους κυριαρχίας. 

Οπότε οι ανισότητες δεν είναι φυσικές, αλλά προκύπτουν μέσα σε αυτές τις 

κοινωνίες. 

Τα υποκείμενα της κάθε φορά μετανάστευσης δεν αντιμετωπίζονται ενιαία 

θεσμικά τουλάχιστον από τη πολιτεία και το κράτος, αλλά χωρίζονται σε 

διάφορες κατηγορίες, ενώ εισάγονται παράλληλα και ζητήματα βιοπολιτικής, 

ως προς τη φυσική ακεραιότητα του ατόμου, την κατάσταση της υγείας του 

κ.ά. Στο εγχώριο νομικό πλαίσιο, το οποίο προφανώς προσαρμόζεται και στις 

διεθνείς διατάξεις, ο/η  “πρόσφυγας” χαρακτηρίζεται από ειδικό καθεστώς που 

καθορίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, και που του/της επιτρέπει μία 

σειρά από δικαιώματα9, τα οποία δεν τα απολαμβάνει το σύνολο των 

μεταναστευτικών υποκειμένων. Επίσης στην εγχώρια νομοθεσία δεν 

εμφανίζεται  ως όρος ο ¨μετανάστης¨, αλλά ο ¨αλλοδαπός¨, ως ¨το φυσικό 

πρόσωπο που δεν έχει ελληνική ιθαγένεια ή που δεν έχει ιθαγένεια¨10. 

Παράλληλα εντοπίζονται και άλλες κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την 

ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ¨υπήκοος τρίτης χώρας, 

που αφορά αυτούς που δεν έχουν την ιθαγένεια ούτε κάποιου κράτους μέλος 

της Ε.Ε. Στο σημείο αυτό δεν θα γίνει κάποια διεξοδική αναφορά, σε όλες τις 

νομοθετικές διατάξεις που ορίζουν το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταναστευτικές 

κοινότητες και τους πρόσφυγες στη χώρα μας, μια τέτοια προσπάθεια 

άλλωστε θα μπορούσε να αποτελέσει μία ξεχωριστή μελέτη. 

Θεσμικά διαμορφώνονται πιο ισχυροί νοηματικοί και πρακτικοί διαχωρισμοί 

ανάμεσα στα μεταναστευτικά υποκείμενα, δηλαδή ως προς την  διαδρομή που 

έχουν ακολουθήσει νόμιμη ή άτυπη, για την έλευσή τους στη χώρα. Με το 

                                                           
9 Η θεσμική συγκρότηση του όρου « πρόσφυγα» υπαγορεύεται από μία σειρά νόμους και διεθνείς 

συμβάσεις, όπως τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που υπογράφηκε στη Γενεύη το 1951 

καθώς και από το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967. Μπάγκαβος Χ., Καψάλης Α., 

Μεταναστευτικές τάσεις και ευρωπαΐκή μεταναστευτική πολιτική ,Μελέτη  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ –ΑΔΕΔΥ, Μελέτες 15, Αθήνα 

2003, σελ.14-15 & 108 

10 Βλ. ΦΕΚ 212/Α/2005    
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τρόπο αυτό δημιουργείται μία νομιμοποίηση και κατοχύρωση σε θεσμικό 

επίπεδο, αλλά και στη συλλογική κοινωνική συνείδηση, ότι το άτομο αυτό 

αποτελεί έναν ξένο ή εν δυνάμει εχθρό, γιατί  κινείται εκτός των ορίων της 

νομιμότητας.  
  

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η μετανάστευση συνδέεται με το τρόπο αυτό 

νοηματικά και  θεσμικά με το ζήτημα της  εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας 

τάξης11. Μία γρήγορη ματιά σε αυτούς τους βασικούς νόμους που αφορούν 

τους μετανάστες  μπορεί να φωτογραφίσει  τον  «Άλλον»,  έτσι όπως θεωρείται 

και διαμορφώνεται από τη πλευρά της πολιτείας και τους κράτους. Για 

παράδειγμα η ανάγνωση ορισμένων πιο σημαντικών νόμων πάνω σε αυτό το 

ζήτημα, όπως οι  νόμοι, Ν.1975/1991, Ν.2910/2001, Ν.3386/2005 και  

Ν.4636/2019, επιβεβαιώνει τη σύνδεση των υποκειμένων αυτών, με το ζήτημα   

του  ελέγχου και της  αστυνόμευσης. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο έτσι όπως έχει 

διαμορφωθεί μέχρι τώρα, και  με τις όποιες αλλαγές έχουν γίνει διαχρονικά (π.χ. 

κατάργηση του όρου «λαθρομετανάστευσης» που εμφανίζεται στο 

Ν.1975/1991, και αντικατάσταση αυτού με την «παράνομη» μετανάστευση) 

είναι ικανό να διαμορφώσει αισθήματα ανοικιοποίησης της χώρας υποδοχής.    

Κατ’ επέκταση ο κυρίαρχος λόγος του κρατών και των θεσμών δημιουργεί 

αυτόματα εικόνες και φαντασιακούς τόπους που συνδέουν τη μετανάστευση 

και τα υποκείμενα αυτής με καταστάσεις ανασφάλειας, φόβου και πιθανού 

κινδύνου.  Όμως ο στιγματισμός των μεταναστευτικών ομάδων δεν αφορά, 

όλο τον αλλοδαπό πληθυσμό. Στην πραγματικότητα κάθε φορά εξαρτάται από 

τη χώρα προέλευσης του υποκειμένου, από την οικονομική του κατάσταση, 

από το μέγεθος της εθνοτικής κοινότητας που υπάρχει ήδη στη χώρα κτλ. 

Οπότε  ο «Άλλος»  εν μέρει συγκροτείται, κάτω από τις κυρίαρχες πολιτικές και 

τις σχέσεις εξουσίας που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και για το λόγο 

αυτό η κατασκευή του  «Άλλου»,  έχει  τόσο γεωγραφικές αναφορές, όσο και 

ταξικό πρόσημο12.  

Όμως, και αντιστρόφως, η θεσμική κατοχύρωση δικαιωμάτων μέσω 

συγκεκριμένων κατηγοριοποιήσεων, δεν διασφαλίζει  απαραίτητα το 

υποκείμενο από το στιγματισμό ή τη προκατάληψη στο δημόσιο χώρο. Η 

εικόνα της  διαφορετικότητας του  σώματος, στα μάτια της κυρίαρχης 

πληθυσμιακά ομάδας, είτε του πρόσφυγα είτε του μετανάστη, φαντάζει ίδια. 

Κάτω από αυτή τη σκοπιά, άτομα των οποίων ο βίος υπαγορεύεται από 

διαφορετικούς θεσμικούς όρους, μπορούν να μοιράζονται κοινές αναφορές 

στο κυρίαρχο λόγο των ΜΜΕ  και κοινές αναπαραστάσεις. Έτσι, ακόμη και με 

την απόκτηση των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων και της 

ιθαγένειας της χώρας υποδοχής, δεν είναι απαραίτητο ότι θα αλλάξει το 

                                                           
11 «Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας αποτελεί προαπαιτούμενο 

στοιχείο κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας, για την υπαγωγή στο 

καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και για τη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας , κατά τη 

πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 91.» ΦΕΚ 212/Α/2005    
12 Για παράδειγμα ο/η μετανάστης/στρια από τις ασιατικές χώρες, συγκροτείται ως διαφορετικός/η, ξένος/η 

ή και επικίνδυνος/η κάτω από τις  κυρίαρχες οριενταλιστικές αναπαραστάσεις που διαμόρφωσε η Δύση. Το 

ενδιαφέρον και αντιφατικό παράλληλα, εντοπίζεται στο γεγονός, ότι σήμερα οι χώρες αυτές της Ανατολής, 

όπως η  Ινδία, αποτελούν ορισμένα από τα πλέον ισχυρά καπιταλιστικά κράτη, χωρίς ωστόσο αυτό να 

σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τεράστιες πολιτισμικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών αυτών και των 

χωρών υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα. 
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κυρίαρχο φαντασιακό που συνδέει τους μετανάστες με συγκεκριμένες 

καταστάσεις μη κανονικότητας.  

Τέλος η ζωή των μεταναστών στη χώρα μας περνά μέσα από την 

προβλεπόμενη  ενημέρωση των όποιων αλλαγών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, 

αλλαγή εργοδότη, ή επιχειρηματικής δράσης) στους οικείους δήμους και τα 

αστυνομικά τμήματα.  

Η συχνή παρουσία του υποκειμένου μέσα σε ένα χώρο αυστηρής εποπτείας 

και ελέγχου, πειθαρχεί το σώμα αναλόγως, ενώ  αναπαράγει την θεώρηση του 

εαυτού του εκτός συνόλου. Η διαμόρφωση αυτών των πολλαπλών 

κατηγοριοποιήσεων και ανισοτήτων στο μεταναστευτικό  πληθυσμό  

αξιοποιείται πολλαπλώς από την ίδια τη κοινωνία για την χρησιμοποίηση ενός 

πιο φθηνού και εύκολα διαχειρίσιμου πληθυσμού.   

Α.3 Πτυχές της ανάπτυξης της διεθνούς μετανάστευσης 

Η διεθνής μετανάστευση αποτελεί μια πολυπαραγοντική διαδικασία η οποία 

παρατηρείται ως φαινόμενο εξαιτίας πρώτα και κύρια των διαρθρωτικών 

αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία και το χώρο της εργασίας, πέρα από τις 

αιτίες των πολεμικών συρράξεων ή πολιτικών κρίσεων στις χώρες αποστολής.   

Οι οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν τη δική 

τους δυναμική, ως προς τη διαμόρφωση νέων τύπων μετανάστευσης. Για 

παράδειγμα πλέον σαν μορφή μεταναστευτικής ροής είναι και η εικονική13, από 

την άποψη ότι μπορεί η εργασία να συντελείται σε κάποιον απεδαφοποιημένο 

χώρο, και να μην υπάρχει πραγματική μετακίνηση εργατικού δυναμικού. Οπότε 

τα αποτελέσματα αυτής μετριόνται τελείως διαφορετικά σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια. Ουσιαστικά το ερώτημα που εισάγεται για τη διερεύνηση 

των σύγχρονων μεταναστευτικών ροών και τύπων διασύνδεσης αφορά το ίδιο 

το υποκείμενο της μετανάστευσης, δηλαδή εάν ανήκει σε ένα υψηλά 

εξειδικευμένο υπαλληλικό προσωπικό, εάν ανήκει στην εργατική τάξη ή σε 

κάποια ενδιάμεσα στρώματα.  

Η ανισομετρία στην ανάπτυξη της οικονομίας ανάμεσα στα κράτη 

διαμορφώνει περιοχές ή χώρες που παρουσιάζουν διαφορετική παραγωγική 

συγκρότηση ικανή με τη σειρά της να δημιουργήσει ορισμένες προϋποθέσεις 

για την παροχή ή την αποδοχή των κάθε φορά μεταναστευτικών ροών. Οι 

αναδιαρθρώσεις δεν γίνονται με ενιαίο τρόπο και με την ίδια χρονικότητα σε 

κάθε χώρα, ενώ ανάλογα με το παραγωγικό τομέα, αφορούν διαφορετικά 

τμήματα του εργατικού πληθυσμού.   

Στη σύγχρονη φάση της παγκοσμιοποίησης χαρακτηρίζεται από την διείσδυση 

των οικονομιών ισχυρής δύναμης και κλίμακας στις λιγότερο ανεπτυγμένες και 

από τις σχέσεις αλληλεξάρτησης που διαμορφώνουν μεταξύ τους. Η 

δημιουργία οικονομικού δικτύου ή συστήματος υπερεθνικής εμβέλειας, από 

ορισμένες ισχυρές χώρες, η ύπαρξη και η λειτουργία των πολυεθνικών 

εταιριών, η εξαγωγή κεφαλαίου και η μετατόπιση μεγάλου τμήματος της 

βιομηχανίας- σύμφωνα με το φορντικό μοντέλο παραγωγής στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, η εκβιομηχάνιση της αγροτικής παραγωγής και η 

μετατροπή της σε μία περισσότερο κεφαλαιοκρατική μορφή παραγωγής 

                                                           
13 Saskia Sassen, A Sociology of Globalization, New York 2007, ελλ.μτφ, Αθήνα 2011, σελ. 214 
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διαμορφώνουν το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της σύγχρονης  

μετανάστευσης, των τύπων διασύνδεσης μεταξύ των χωρών αποστολής και 

των χωρών αποδοχής των μεταναστευτικών ροών14.   

Οι  αναδιαρθρώσεις αυτές και κυρίως η ανισομετρία στην ανάπτυξη 

διαμορφώνουν  τους κάθε φορά παράγοντες έλκυσης  και απώθησης του 

ανθρώπινου δυναμικού.  

 

Βέβαια τα παραπάνω από μόνα τους δεν μπορούν να αιτιολογήσουν την 

επιλογή της χώρας εγκατάστασης, του χρόνου παραμονής σε αυτήν, των 

τομέων απασχόλησης και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τη 

πλευρά των μεταναστών. Οπότε οι μεταναστευτικές ροές πρέπει να ιδωθούν 

κάτω από το πρίσμα της ιστορικής τους διαμόρφωσης σε κάθε τόπο. Η 

επιλογή της χώρας προορισμού για τα μεταναστευτικά υποκείμενα συνήθως 

δεν είναι τυχαία και ούτε υπάγεται σε ατομικά καθαρά κριτήρια. Οι ροές έχουν 

διαμορφωθεί κάτω από συγκεκριμένες κάθε φορά σχέσεις μεταξύ των χωρών 

αποστολής και των τόπων υποδοχής. Η αποικιοκρατία  διαμόρφωσε πολύ 

ισχυρά δίκτυα και διασυνδέσεις για τις ισχυρές χώρες της κεντρικής Ευρώπης 

(π.χ. Γαλλία, Ολλανδία κ.ά.) στις οποίες στηρίχθηκαν  οι μεταναστευτικές ροές 

από τις χώρες της Ασίας και της Βόρειας Αφρικής, όπως  για παράδειγμα  η 

διασύνδεση της Μεγάλης Βρετανίας με τις δικές της αποικίες,  μέχρι τη δεκαετία 

του 195015.  

Ακόμη ορισμένες μεταναστευτευτικές ροές στηρίζονται σε διμερείς ή 

διακρατικές συμφωνίες για παροχή εργατικού πληθυσμού για συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο και αγορά εργασίας16. Όμως  με τη παρέλευση  των 

συγκεκριμένων χρονικών ορίων, η επιστροφή στο τόπο ή τη χώρα καταγωγής 

δεν είναι επιθυμητή από όλους. Αντιθέτως πολλές φορές επιδιώκεται από τους 

μετανάστες η παραμονή στη ξένη χώρα, ενώ μπορεί να αλλάζει γι΄αυτούς ο 

τομέας απασχόλησης. Είναι πιθανό, σε αυτές τις περιπτώσεις να  υπάρχει 

αλλαγή στα δίκτυα της διασύνδεσης, με άλλους φορείς, όπως π.χ.  τους 

πολιτιστικούς συλλόγους της μεταναστευτικής κοινότητας, οι οποίοι έχουν 

περισσότερο τοπικό πεδίο δράσης στη χώρα εγκατάστασης.  

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στο σημείο αυτό, είναι η επισήμανση ορισμένων 

οικονομικών πλεονεκτημάτων της εξωτερικής μετανάστευσης τόσο για τη χώρα 

αποστολής, όσο και τη χώρα αποστολής μεταναστών. Για παράδειγμα η 

ύπαρξη φθηνού εργατικού δυναμικού με συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία 

και δεξιότητες, για τους εργοδότες των τόπων εγκατάστασης, είναι κάτι που 

αυξάνει τη κερδοφορία τους με ποικίλους τρόπους. Από την άλλη η αποστολή 

                                                           
14 Βλ. Σάσκια Σάσεν, ο.π., σελ. 191-209 

15 Saskia Sassen, A Sociology of Globalization, New York 2007, ελλ.μτφ, Αθήνα 2011,  σελ.200 
16 Όμως και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη λιγότερο ισχυρά, το μεταναστευτικό φαινόμενο στηρίχθηκε πάνω σε 

διακρατικές συμφωνίες και συνεπώς, είχε ένα καθαρά ελεγχόμενο και νομιμοποιημένο χαρακτήρα, για 

παράδειγμα και η Ελλάδα διέπραξε τέτοιου είδους συμφωνίες με τις Φιλιππίνες, τη Πολωνία, την Αλβανία και 

τη Βουλγαρία για την αποστολή εργατικού δυναμικού. Μπάγκαβος Χ., Καψάλης Α., Μεταναστευτικές τάσεις 

και ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική ,Μελέτη  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ –ΑΔΕΔΥ, Μελέτες 15,Αθήνα 2003,σελ. 64-65, 107-108                             
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εμβασμάτων στις χώρες αποστολής φθηνού εργατικού δυναμικού συμβάλει 

στη ¨συμπλήρωση¨ των εθνικών ταμείων, και του ΑΕΠ17.  

Σε κάθε περίπτωση θεωρητικά μοντέλα που αναλύουν το φαινόμενο αυτό 

απομονώνοντας ορισμένους παράγοντες, ή προσδιορίζουν ατομικούς όρους 

διαμόρφωσης επιλογών, είτε αυτό αφορά το κάθε υποκείμενο ξεχωριστά, είτε 

ένα νοικοκυριό, δεν μπορούν να αποσαφηνίσουν το σύνολο της 

μετανάστευσης στην οικονομική και  κοινωνική του διάσταση, αλλά και ως  

διαδικασίας παραγωγής χώρου.                                                                                                                                                                                                                     

Α.4  Τα μεταναστευτικά ρεύματα στον ελλαδικό χώρο.  

Η Ελλάδα μαζί την Ιταλία, την Ισπανία και τη Πορτογαλία αποτελούν το 

«νοτιοευρωπαΐκό μοντέλο μετανάστευσης», από την άποψη ότι 

χαρακτηρίζονται από κοινές μεταναστευτικές διαδρομές18, δηλαδή το ¨ισοζύγιο¨ 

των  μεταναστευτικών εισροών και εκροών σε αυτές τις χώρες παρουσιάζει 

αρκετές συμπτώσεις διαχρονικά. Πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα στα τέλη του 19ου 

αιώνα  αποτέλεσε  χώρα αποστολής μεταναστών σε Αμερική και Αυστραλία, 

ενώ μέχρι τα μέσα του 20ο αιώνα, σε Γερμανία και Βέλγιο19. Κρίσιμο γεγονός για 

την απότομη  πληθυσμιακή αύξηση του πληθυσμού της χώρας αποτέλεσε 

αναμφίβολα το γεγονός της Μικρασιατικής καταστροφής το 1922, με την 

είσοδο και την εγκατάσταση στον ελλαδικό χώρο περίπου 1.500.000 

προσφύγων20.Το κλίμα αρχίζει να αντιστρέφεται με τις πρώτες πληθυσμιακές 

αφίξεις που παρατηρούνται τη περίοδο του 1975 -1980, και μέχρι το 1990 στην 

Ελλάδα, από παλλινοστούντες21 των περιοχών της ανατολικής και της 

κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι είχαν διαφύγει από την Ελλάδα μετά τον εμφύλιο 

πόλεμο. Μετά το 1990, και τη δεκαετία που ακολούθησε τις ανατροπές στα 

πρώην σοσιαλιστικά κράτη, η Ελλάδα γίνεται καθαρά χώρα υποδοχής 

κυμάτων μεταναστών, κυρίως από χώρες των Βαλκανίων, ιδιαίτερα από  την 

Αλβανία αλλά και από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι 

αναζητούν εργασία22.   

                                                           
17 Daria Lazarescu, Francesca Broersma, «Νέες μεταναστευτικές διαδρομές : Πακιστανοί και 

Μπαγκλαντεσιανοί στην Ελλάδα» στο Η μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, επ. εκδ. Άννα 

Τριανταφυλλίδου, Θάνος Μαρούκης, Αθήνα 2010, σελ. 386 
18 Καλογεράκη Σ.,  «Διερεύνηση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία 

κατά την οικονομική κρίση», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,147,2017, σελ. 114 
19 https://el.wikipedia.org/wiki/Μικρασιατική_Καταστροφή 
20 Καλογεράκη Σ.,  «Διερεύνηση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία 

κατά την οικονομική κρίση», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,147, 2017, σελ. 110 
21 «Οι πολιτικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ανατολική Ευρώπη στο τέλος της δεκαετίας του 1980 και 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ευνόησαν τα μεταναστευτικά ρεύματα των επαναπατριζόμενων σε χώρες 

της Ένωσης (πχ. Γερμανία, Ελλάδα). Η εξέλιξη αυτή συνδυάστηκε με μια ανάκαμψη του αριθμού των 

παλιννοστούντων (κυρίως για τις χώρες του Νότου της Ε.Ε.) αλλά και με την αύξηση, αν και με κάποιες 

διακυμάνσεις, της μεταναστευτικής εισροής αλλοδαπών μεταναστών.»  Μπάγκαβος Χ., Καψάλης Α. 

Μεταναστευτικές τάσεις και ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική ,Μελέτη  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ –ΑΔΕΔΥ, Μελέτες 15,Αθήνα 

2003 , σελ. 36 
22

«Η ελκυστικότητα της Νότιας Ευρώπης έχει αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων η 

διαπερατότητα των συνόρων (το οποίο για την Ελλάδα είναι πολύ ισχυρό), τα απομεινάρια αποικιοκρατικών 

επιρροών, ο περιορισμένος αστυνομικός έλεγχος στο εσωτερικό, οι ευκαιρίες για εύρεση εργασίας σε μια 

μεγάλη ¨άτυπη οικονομία¨.» Ντίνα Βαΐου(επιστ.υπεύθυνη & συνεργάτες), Διαπλεκόμενες καθημερινότητες και 

χωροκοινωνικές μεταβολές στη πόλη, μετανάστες και ντόπιες στις γειτονιές της Αθήνας, Αθήνα, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Πυθαγόρας ΙΙ, μέτρο 

4.2.1,2007, σελ.10 
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Έτσι ο αριθμός των μεταναστών που διέμεναν στην Ελλάδα στις αρχές του 

2001 αυξήθηκε κατά 630.000 σε σχέση με αυτόν του 199123. Με την έλευση του 

21ου αιώνα η σύνθεση των μεταναστευτικών ρευμάτων στην Ελλάδα αλλάζει. 

Η διεθνής οικονομική κρίση του 2008, και τα επόμενα χρόνια η βαθιά ύφεση 

στην χώρα, φέρνει στο προσκήνιο ανακατατάξεις σε σχέση με τη 

μετανάστευση. Αυτή τη φορά είναι το νέο ηλικιακά και μορφωμένο εργατικό και 

επιστημονικό δυναμικό που επιλέγει να φύγει για εργασία σε άλλες χώρες της 

Ε.Ε (κυρίως Γερμανία, Αγγλία)24.  
 

Παράλληλα παρατηρούνται και προσαρμογές, στα πλαίσια των ¨στρατηγικών 

επιβίωσης», από ένα μικρό μέρος των μεταναστών των προηγούμενων δύο  

δεκαετιών, κυρίως αλβανικής καταγωγής, το οποίο επαναπατρίζεται λόγω της 

αυξημένης ανεργίας στην Ελλάδας25. 

Από το 2011 και έπειτα, οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που έφερε η 

λεγόμενη «αραβική άνοιξη», στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και της 

Βόρειας Αφρικής, είχαν ως αποτέλεσμα, για τις  χώρες που αποτελούν τα νότια 

σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνουν αποδέκτες τεράστιων 

προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, ενώ το φαινόμενο αυτό της μαζικής 

έλευσης προσφύγων εντάθηκε μετά το 2015 λόγω του πολέμου στη Συρία. 

Η κατανομή των προσφύγων-μεταναστών που εισήλθαν στην Ελλάδα το 2015 

ως προς τη χώρα καταγωγής τους ανήλθε σε: 56% Σύριους, 25% Αφγανούς, 

10% Ιρακινούς26. 

Από τα  στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011, της πιο πρόσφατης μέχρι σήμερα 

καταγραφής σε πανελλαδικό επίπεδο, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των αλλοδαπών είναι αλβανικής και βουλγαρικής καταγωγής, ενώ 

παρουσιάζει ενδιαφέρον ένα  κομμάτι μεταναστών με καταγωγή από Ασιατικές 

χώρες (Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Φιλιππίνες) και από τις χώρες της 

Βόρειας Αφρικής (π.χ. Αίγυπτος). Πιο συγκεκριμένα αλβανικής καταγωγής είναι 

το 31,9%, βουλγαρικής το 13,1%, ρουμανικής το 7,6%, πακιστανικής το 7,5%, 

γεωργιανής το 3,5%, αφγανικής το 2,7% μπαγκλαντεσιανής το 2,5%, 

αιγυπτιακής το 1,6%, ινδικής το 1,6% και ρωσικής το 1,4%.  Οι περισσότεροι 

μετανάστες έρχονται στην χώρα μας για αναζήτηση εργασίας (π.χ. Αιγύπτιοι, 

Γεωργιανοί, Μπαγκλαντεσιανοί κ.ά.),αλλά και για λόγους οικογενειακής 

επανένωσης και της αναζήτησης πολιτικού  ασύλου.  

Όπως αναφέρεται  προηγουμένως η Ελλάδα ανήκει στο νοτιοερωπαΐκό 

μοντέλο μετανάστευσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι  παρουσιάζει τα ίδια 

ακριβώς χαρακτηριστικά σε σχέση με τις άλλες χώρες.  Πιο συγκεκριμένα στην 

Ελλάδα παρατηρείται ότι ένα μεγάλο ποσοστό του μεταναστευτικού 

πληθυσμού που διαθέτει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα να 

                                                           
23 Μπάγκαβος Χ., Καψάλης Α.,Μεταναστευτικές τάσεις και ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική ,Μελέτη  

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ –ΑΔΕΔΥ, Μελέτες 15, 2003, σελ. 17 & 52-53 
24Ευαγγελία Κασιμάτη, Ρόη Παναγιωτοπούλου «Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Ελλάδα την 

περίοδο 2015-2017, μια περιγραφική καταγραφή», Οικονομικές Εξελίξεις,ΚΕΠΕ,Τεύχος 35, Φεβρουάριος 

2018,σελ.93  
25 Καλογεράκη Σ., «Διερεύνηση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία 

κατά την οικονομική κρίση», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,147, 2017,σελ. 114 & 135 
26 Ευαγγελία Κασιμάτη, Ρόη Παναγιωτοπούλου, «Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Ελλάδα την 

περίοδο 2015-2017, μια περιγραφική καταγραφή», Οικονομικές Εξελίξεις,ΚΕΠΕ,Τεύχος 35, Φεβρουάριος 

2018,σελ.97 
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προέρχεται από μία συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα, την αλβανική, ενώ 

παράλληλα εντοπίζεται ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό μεταναστών  αιτούντων 

άσυλο και προσφύγων27.  

 

 

Α.5   Η εγκατάσταση των μεταναστών στον αστικό χώρο της Αθήνας. 

 

Η μετανάστευση σαν φαινόμενο και διαδικασία αποτελεί ένα βασικό 

παράγοντα διαμόρφωσης και μετασχηματισμού του χώρου. Εξετάζοντας την 

ιστορία του ελλαδικού χώρου κατά τον 20ο αιώνα, θα διαπιστώσουμε την 

καθοριστική συμβολή των μεταναστευτικών ρευμάτων. Ειδικά η  μικρασιατική 

καταστροφή το 1922, αποτέλεσε την αιτία για την μαζική εγκατάσταση των 

ελληνικής καταγωγής  προσφύγων  στα τότε αστικά κέντρα, πόσο μάλλον 

στον Αθηναϊκό χώρο, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οικιστική 

επέκταση και στο μετασχηματισμό του αθηναϊκού χώρου28. 

Η ανάπτυξη του καπιταλισμού στη χώρα, η παραγωγική διάρθρωση που 

ακολούθησε η ελληνική οικονομία, η οποία  στηρίχθηκε αρκετά στις 

μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, σε σχέση με τις άλλες χώρες της 

Ευρώπης, και κυρίως  η μικρή ιδιοκτησία και ο κατακερματισμός της γης, 

έπαιξαν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του αστικού χώρου και της  υπαίθριου29.   

Για τους παραπάνω λόγους η συγκέντρωση των μεταναστευτικών ροών και 

κοινοτήτων στα ελληνικά αστικά κέντρα, όπως αυτά της Αθήνας και του 

Πειραιά, δεν παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά, με αυτά των χωρών της 

βόρειας και της κεντρικής Ευρώπης.  

 

«Αυτό που κυριαρχεί σε πολλές περιοχές της Νότιας Ευρώπης μετά το Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο είναι μια σειρά από διαδικασίες ‘προσθετικής ανάπτυξης’ 

πόλεων και γειτονιών, όπου η επίδραση του κεντρικού πολεοδομικού 

σχεδιασμού είναι αισθητά μειωμένη ως και, σε πολλές περιπτώσεις, 

ανύπαρκτη. Οι διαδικασίες αυτές έχουν οδηγήσει σε γειτονιές με φτωχό 

κοινωνικό εξοπλισμό και έλλειψη υποδομών. Ταυτόχρονα όμως έχουν συμβάλει 

στην ομαλή ένταξη των κατοίκων στη ζωή της πόλης και σε ένα είδος 

ομοιογένειας στον αστικό χώρο, που συνδέεται με την αποφυγή έντονων 

κοινωνικών διαιρέσεων και συγκρούσεων30.» 

 

Οπότε στον αστικό χώρο της Αθήνας δεν έχουμε φαινόμενα έντονης εθνοτικής 

περιθωριοποίησης, τύπου γκέτο, χωρίς αυτό να σημαίνει  ότι δεν υπάρχουν 

                                                           
27 Καλογεράκη Σ., «Διερεύνηση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία 

κατά την οικονομική κρίση», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,147, 2017, σελ. 117-118 
28 Βλ. Δημήτρης Ν. Καρύδης, Τα επτά βιβλία της πολεοδομίας,Αθήνα 2008 , σελ. 255-256 
29 Ντίνα Βαΐου, Κωστής Χατζημιχάλης, Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους Αγρούς, 

πόλεις, περιφέρειες και άτυπη εργασία, Αθήνα 1997, σελ.202 
30  «σημαντικούς ερμηνευτικούς παράγοντες εδώ αποτελούν οι ποικίλες άτυπες δραστηριότητες, οι 

δυνατότητες εξασφάλισης στέγης σε προσιτές τιμές, η ύπαρξη οικογενειακών ή κοινωνικών δικτύων, η 

ανωνυμία της μεγάλης πόλης που βοηθάει στην απόκρυψη, σε περιπτώσεις μη ύπαρξης ‘χαρτιών’.  

Ντίνα Βαΐου(επιστ.υπεύθυνη & συνεργάτες), Διαπλεκόμενες καθημερινότητες και χωροκοινωνικές  μεταβολές 

στη πόλη, μετανάστριες και ντόπιες στις γειτονιές της Αθήνας, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή 

Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Πυθαγόρας ΙΙ, μέτρο 4.2.1, 2007, σελ. 11 
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γειτονιές με υψηλότερη συγκέντρωση μεταναστευτικών ομάδων, όπως αυτές 

στο κέντρο της Αθήνας, στα Σεπόλια, τη Κυψέλη, τη Καλλιθέα κ.ά31.  

 

Συνήθως η επιλογή του τόπου διαμονής έχει να κάνει με οικονομικά και 

κοινωνικά κριτήρια και για το λόγο αυτό επιλέγονται περιοχές με παλαιωμένο 

και άρα πιο φθηνό κτηριακό απόθεμα, συγκριτικά με άλλες, οδηγώντας με το 

τρόπο αυτό τους μετανάστες στα υπόγεια και τα ισόγεια των πολυκατοικιών. Η 

κατάσταση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη κατά την προηγούμενη δεκαετία, 

διαμορφώνοντας το λεγόμενο κάθετο κοινωνικό και ταξικό διαχωρισμό στα 

αστικά κέντρα, ενώ τα τελευταία χρόνια επιλέγεται και η ιδιοκατοίκηση από τους 

μετανάστες που βρίσκονται για αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, ή για αυτούς που 

επιθυμούν τη χορήγηση βίζας. Βέβαια όσο αφορά τη δεύτερη περίπτωση 

μιλάμε για μετανάστες με τελείως διαφορετικά ταξικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά, που δεν αφορούν την παρούσα εργασία.   

«Τη μεγαλύτερη σημασία για τον τόπο εγκατάστασης φαίνεται να παίζουν τα 

προσωπικά δίκτυα και όχι τόσο το επάγγελμα, μια που οι εργασίες στις οποίες 

απασχολούνται δεν είναι χωρικά προσδεμένες σε συγκεκριμένες περιοχές της 

πόλης»32. Στην πραγματικότητα η πλειοψηφία των μεταναστών απασχολούνται 

ως μισθωτοί, με χειρότερες συνθήκες εργασίας  από το ντόπιο εργατικό 

δυναμικό, ενώ ένα σημαντικό τμήμα αυτών και κυρίως οι γυναίκες εργάζονται 

σε άτυπες μορφές απασχόλησης33.  

Η  κατοικία, ως ένας τόπος  αναπαραγωγής κοινωνικών, οικονομικών και 

έμφυλων σχέσεων, θεωρείται κομβικής σημασίας για την ένταξη στη πόλη και 

κατ’ επέκταση στη κοινωνία34. Κατά τη γνώμη μου, η κατοικία δεν αποτελεί ένα 

πεδίο, όπου μπορούν να δημιουργηθούν έντονες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των μεταναστών/μεταναστριών και των ντόπιων, εάν δεν συνδυαστεί με 

τους χώρους της εργασίας, της παραγωγής και της κατανάλωσης. Βέβαια  για 

τα δεδομένα της Αθήνας, η χωρική και οικιστική ανάπτυξη δεν χαρακτηρίζεται 

από την εκτεταμένη δημιουργία περιοχών ως ¨υπνωτηρίων¨, όπως ορισμένες 

περιπτώσεις  πόλεων του ευρωπαίου βορρά. Στην πραγματικότητα η 

πολυλειτουργικότητα, οι μεικτές χρήσεις, η ποικιλία των δραστηριοτήτων μέσα 

στον αστικό ιστό και στις γειτονιές της Αθήνας, συνέβαλαν στην πιο γρήγορη 

οικειοποίηση του χώρου από τους μετανάστες35. 

 

 
                                                           
31 Ντίνα Βαΐου,  «Όψεις της μετανάστευσης προς την Αθήνα με το 1990», Εισήγηση στο Συνέδριο 

«Πληθυσμιακές τάσεις και προοπτικές. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση» του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής 

Κοινωνίας – Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών, Αθήνα 13-14 Μαρτίου 2009, σελ.207 
32 Μπαλαμανίδης Δημήτρης,«Η Ελλάδα από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών: Πρόσβαση 

στην κατοικία και χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί σε πόλεις της Γερμανίας και στην Αθήνα», Γεωγραφίες, Νο 

19,2012, σελ. 124 
33 Βλ.  Μπαλαμανίδης Δημήτρης, «Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: 

Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί» 

Διδακτορική Διατριβή, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας,  Αθήνα 2019, σελ. 112-117 
34 Ντίνα Βαΐου (επιστ.υπεύθυνη & συνεργάτες), Διαπλεκόμενες καθημερινότητες και χωροκοινωνικές 

μεταβολές στη πόλη,μετανάστριες και ντόπιες στις γειτονιές της Αθήνας,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Πυθαγόρας ΙΙ, μέτρο 4.2.1, Αθήνα 2007, σελ. 11 
35 Ντίνα Βαΐου, Κωστής Χατζημιχάλης, Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους Πολώνους στους Αγρούς, 

πόλεις, περιφέρειες και άτυπη εργασία, Αθήνα 1997, σελ. 202 
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_Κεφάλαιο  2   

Η εθνοτική αγορά και η  επιχειρηματική δραστηριότητα των μεταναστών στην 

Καλλιθέα.     

Β.1 Γενικά στοιχεία και θεωρητικές προσεγγίσεις 

Η εθνοτική επιχειρηματικότητα δεν είναι ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε τις 

τελευταίες δεκαετίες. Οι περισσότερες θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν 

αναπτυχθεί έως τώρα έχουν γίνει με βάσει τα κοινωνικά και οικονομικά  

δεδομένα των ΗΠΑ, της Μ. Βρετανίας, και άλλων μεγάλων κρατών που 

αποτέλεσαν τις προηγούμενες δεκαετίες, και ειδικά από τα μέσα 20ου αιώνα, τις 

χώρες εγκατάστασης μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων. Οι αρχικές 

αναλύσεις του φαινομένου εμφανίζονται κατά τη δεκαετία του 1950. Αργότερα, 

κατά τις δεκαετίες του 1970-1980, το επιστημονικό ενδιαφέρον για τη μελέτη των 

εθνοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα της εθνοτικής οικονομίας αυξάνεται με 

μεγάλους ρυθμούς, αναπτύσσοντας παραπάνω τη σχετική θεωρία, με πιο 

σημαντικούς μελετητές τους  Portes, Wilson, Waldinger,  Aldrich κ.ά. Κατά τη 

γνώμη μου η ανάλυση της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας δεν μπορεί να 

ιδωθεί ξέχωρα από τους λόγους ανάπτυξης του φαινομένου της εξωτερικής  

μετανάστευσης, και άρα των θεωριών που υπάρχουν γύρω από το φαινόμενο 

αυτό. Το ενδιαφέρον στο σημείο αυτό είναι ότι η ανάπτυξη της θεωρία της 

εθνοτικής επιχειρηματικότητας  στηρίχθηκε σε συγκεκριμένα ιστορικά και 

χωρικά πλαίσια, τα οποία δεν παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο, ενώ 

διαφοροποιούνται από  χώρα σε χώρα. Η διαφοροποίηση αυτή έγκειται  στη 

διαφορετική πορεία στην ανάπτυξη του καπιταλισμού, της οικονομικής και της 

κοινωνικής διάρθρωσης, της ίδιας της ανάπτυξης του  χώρου. Στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας δεν επιχειρείται κάποια διεξοδική ανάλυση των θεωριών 

για την ανάπτυξη του εθνοτικού εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, αλλά 

επισημαίνονται  και ομαδοποιούνται ορισμένες μόνο πτυχές που αφορούν τη 

δραστηριότητα των μεταναστών στο τομέα αυτό, οι οποίες παρουσιάζουν 

ερευνητικό ενδιαφέρον σε σχέση με τον αστικό χώρο.  

_ορισμός εθνοτικής οικονομίας και εθνοτικών επιχειρήσεων 

Οι κάθε φορά εθνοτικές επιχειρήσεις ορίζουν την εκάστοτε εθνοτική οικονομία 

της χώρας υποδοχής μεταναστών, διαμορφώνοντας παράλληλα  διάφορες 

οικονομίες κλίμακας. Επιγραμματικά αναφέρω ότι  «οι «εθνοτικές οικονομίες» 

αναφέρονται στο σύνολο της επιπλέον απασχόλησης που δημιουργείται από 

τους εθνοτικούς πληθυσμούς, και περιγράφει μορφές οικονομικών δομών που 

περιλαμβάνουν επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίες ανήκουν και 

δραστηριοποιούνται από τα ίδια τα μέλη της εθνοτικής ομάδας. Αντίστοιχα με 

τον όρο «μεταναστευτική οικονομία» αναφερόμαστε στις επιχειρήσεις που 

απασχολούν εργαζόμενους μη ομοεθνείς36».Επιπροσθέτως η «μεικτή 

                                                           
36 Ιωάννα Τσίγκανου, «Επιχειρηματικότητα, ¨κίνδυνοι¨ και ανταγωνισμός στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας: η 

κατασκευή ενός ερευνητικού αντικειμένου», στο  Το κέντρο της Αθήνας ως πολιτικό διακύδευμα, επ.έκδ. Θ. 

Μαλουτάς, Γ. Κανδύλης, Μ. Πέτρου κ. ά, Αθήνα 2013, ΕΚΚΕ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  σελ.152 
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οικονομία» αναφέρεται στην περίπτωση, όπου εργαζόμενοι και πελάτες είναι 

από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες37. 

Αρχικά υπάρχει  αρκετή θεωρητική συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα 

πάνω στο ζήτημα του ορισμού της εθνοτικής επιχείρησης, δηλαδή το ποιες 

επιχειρήσεις μεταναστών θεωρούνται εθνοτικές και ποιες όχι. Συνήθως 

θεωρείται ως τέτοια μία επιχείρηση που τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, το χωρικό 

περιβάλλον έχει διακριτά χαρακτηριστικά  από αυτές του γηγενή πληθυσμού 

και για αυτό ξεχωρίζει ως τέτοια. Αντιθέτως άλλες επιχειρήσεις που ιδιοκτησιακά 

ανήκουν σε μετανάστες, αλλά δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα ως 

προς τα παραπάνω, συνήθως δεν χαρακτηρίζονται και δεν αξιολογούνται  ως 

εθνοτικές, σε μία σειρά επιστημονικών μελετών που ασχολούνται με τα 

παραπάνω ζητήματα.  

_πολιτισμικές προσεγγίσεις 

Οι αρχικές θεωρητικές αναζητήσεις για  τη  ύπαρξη και την ανάπτυξη των 

εθνοτικών επιχειρήσεων στηρίζονταν κυρίως σε πολιτισμικές προσεγγίσεις,  

που βασίζονταν στη θεωρία της προδιάθεσης. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία «η 

εθνοτική επιχειρηματική δραστηριότητα στηρίζεται στην κουλτούρα 

προέλευσης των εθνοτικών κοινοτήτων η οποία εμπεριέχει εγγενώς στοιχεία 

εμπορίου και επιχειρηματικότητας (π.χ. Εβραίοι, Κινέζοι, Κορεάτες κλπ.)38» 

Όντως παρατηρούμε ορισμένες εθνικότητες να παρουσιάζουν τις ίδιες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες από γενιά σε γενιά. Η ιστορία ορισμένων 

εθνοτήτων μπορεί να δημιουργεί συγκεκριμένα γνωρίσματα, που να 

συγκροτούν την ταυτότητα τους και που να ευνοούν ή όχι, την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας39. Όμως  αυτό δεν αποτελεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα 

κάποιας κουλτούρας, αλλά στηρίζεται στις υπάρχουσες δομές και σχέσεις, οι 

οποίες μπορεί  να αλλάζουν με το χρόνο, και με αυτό το τρόπο να εξηγούνται 

και ορισμένες ριζικές αλλαγές ως προς την απασχόληση και τη παραγωγική 

διάρθρωση των κοινοτήτων αυτών40. Τέτοιες αναλύσεις όμως δεν μπορούν να 

εξηγήσουν το σύνολο των διεργασιών και των κοινωνικών μετασχηματισμών 

του χώρου που τελούνται μέσω της δράσης των μεταναστών επιχειρηματιών. 

Βέβαια τέτοιες προσεγγίσεις του φαινομένου δεν απουσιάζουν από την 

επιστημονική κοινότητα ακόμη και σήμερα. Για παράδειγμα στην Αμερική, όπου 

το νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης δημιουργεί διαφορετικούς οικονομικούς 

όρους στην αγορά, προβάλλεται περισσότερο το άτομο, η ιδιοσυγκρασία και 

οι προσωπικές φιλοδοξίες του, ως τα συστατικά της επιτυχίας για τους 

μετανάστες.  

 

                                                           
37 Ιωάννα Τσίγκανου, «Επιχειρηματικότητα, ¨κίνδυνοι¨ και ανταγωνισμός στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας: η 

κατασκευή ενός ερευνητικού αντικειμένου», στο  Το κέντρο της Αθήνας ως πολιτικό διακύδευμα, επ.έκδ. Θ. 

Μαλουτάς, Γ. Κανδύλης, Μ. Πέτρου κ. ά, Αθήνα 2013, ΕΚΚΕ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  σελ.153 
38 Ιωάννα Τσίγκανου, ο.π., σελ.153 
39 Για παράδειγμα οι λαοί της Αφρικής οι οποίοι βρίσκονταν για χρόνια σε καθεστώς δουλείας στην νεότερη 

ιστορία, δεν έχουν αναπτύξει τις ίδιες ικανότητες σε αυτό το τομέα, όπως οι Ασιάτες.Giles A. Barrett, Trevor P. 

Jones, David McEvoy, «Ethnic Minority Business: Theoretical Discourse in Britain and North America», Urban 

Studies, Vol. 33, Nos 4-5, 1996: 788                                                                                                                                   
40 Waldinger R., Aldrich R., Ward R. & Associates, Ethnic Entrepreneurs. Immigrant Business in Industrial 

Societies. Newbury Park CA: Sage,1990 : 126 
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Όμως τα παραπάνω, δεν μπορούν να απαντήσουν συνολικά στο φαινόμενο 

της εθνοτικής επιχειρηματικότητας, παρά μόνο  επιβεβαιώνουν το ¨αμερικανικό 

όνειρο¨ στα  μάτια τόσο των μεταναστών, όσο και των ντόπιων41. 

_νεοκλασικές προσεγγίσεις 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις νεοκλασικές προσεγγίσεις το μεταναστευτικό 

δίκτυο δημιουργεί τους ευνοϊκούς όρους για την έναρξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας από τους μετανάστες, αφού δημιουργεί την αναγκαία ζήτηση 

για την υποστήριξη μιας τέτοιας δραστηριότητας. Η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων απευθύνεται στην ίδια την κοινότητα και εξυπηρετεί τις ανάγκες 

αυτής. Είναι δηλαδή η ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες η βασική 

παράμετρος για τη δημιουργία αυτών των επιχειρήσεων.42Από την άλλη 

πλευρά η δυνατότητα για μεταφορά προϊόντων, εξειδικευμένων υπηρεσιών, 

τεχνογνωσίας, κεφαλαίου και προφανώς εργατικού δυναμικού από τη χώρα 

προέλευσης των μεταναστών, συγκροτεί τη θεώρηση του φαινομένου από τη 

πλευρά της προσφοράς. Όμως ακόμη και αυτές οι προσεγγίσεις είναι 

ημιτελείς, αφού δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 

συγκυρίες της χώρας υποδοχής.   

_ η θεωρία της ¨μεικτής ενθυλάκωσης¨ 

Η θεωρία της ¨μεικτής ενθυλάκωσης¨ περιλαμβάνει ένα γενικό, αλλά και 

ταυτόχρονα συγκεκριμένο πλαίσιο για τη διερεύνηση της εθνοτικής 

επιχειρηματικότητας, το οποίο  περιλαμβάνει τις δυνατότητες και ευκαιρίες που 

προσφέρονται στους μετανάστες στη χώρα υποδοχής, τα χαρακτηριστικά της 

κάθε μεταναστευτικής δραστηριότητας, τις ακολουθούμενες στρατηγικές, τα 

μεταναστευτικά δίκτυα ως κοινωνικές δομές43.   Και σε άλλες αναλύσεις όμως, 

πιο σύγχρονες, τονίζεται η σημασία που πρέπει να δίνεται στο κομμάτι αυτό, 

όταν γίνεται κάποια ανάλυση για την μεταναστευτική επιχειρηματικότητα. 

Δηλαδή  δεν είναι μόνο η  ζήτηση που διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για  την 

ύπαρξη και τη συνέχεια της επιχείρησης, αλλά και το πώς είναι το περιβάλλον 

της χώρας υποδοχής, σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο44.  Μια ακόμη 

σημαντική, κατά τη γνώμη μου διαπίστωση, είναι ότι τα κάθε φορά σχέδια 

μετανάστευσης αντανακλούν τις υπάρχουσες δυνατότητες και ευκαιρίες της 

χώρας υποδοχής45, αλλά και της χώρας αποστολής των μεταναστών.  

 

 

 

                                                           
41 Βλ. Caroline B. Brettell , ¨The Agency of immigrant entrepreneurs : Biographies of the Self-Employed in 

Ethnic  and Occupational Niches of the Urban  Labor Market¨,  Journal of Anthropological Research, vol. 

63 , 2007                                                                                                                                                                                                   
42 Waldinger R., Aldrich R., Ward R. & Associates, Ethnic Entrepreneurs. Immigrant Business in Industrial 

Societies. Newbury Park CA: Sage, 1990: 115                                                                                                   
43 Waldinger R., Aldrich R., Ward R. & Associates, Ethnic Entrepreneurs. Immigrant Business in Industrial 

Societies , p.115                                                                                                                                                                  
44 Βλ. R. Kloosterman & J. Rath, “Special issue on ‘Immigrant Entrepreneurship’ , Journal of Ethnic and 

Migration Studies,  Vol. 27, No. 2, April 2001, p. 189-202.                                                                                         
45 Waldinger R., Aldrich R., Ward R. & Associates, Ethnic Entrepreneurs. Immigrant Business in Industrial 

Societies, p. 130-131 
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_πιο σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις 

Οι πιο σύγχρονες προσεγγίσεις του φαινομένου, βασίζονται στη θεωρία της 

«μεικτής ενθυλάκωσης» ενώ προσπαθούν να εισάγουν περισσότερες 

παραμέτρους για την ανάλυση της εθνοτικής επιχειρηματικότητας. Οπότε τις 

τελευταίες δεκαετίες διερευνώνται περισσότερο οι πολιτικές, οικονομικές και 

κοινωνικές συγκυρίες της χώρας υποδοχής των μεταναστών, ο ρόλος της 

παγκόσμιας διάρθρωσης του καπιταλισμού, τα μεταναστευτικά δίκτυα και  οι 

πρακτικές τους, ενώ τέλος ο ίδιος ο χώρος46. Για παράδειγμα σε  έρευνα σε 

πόλη της Γερμανίας47  της περασμένης δεκαετίας, το ενδιαφέρον εντοπίστηκε 

στην εμπλοκή και των ντόπιων τόσο στα δίκτυα (π.χ. μέσα από γάμο με 

γηγενή), όσο και στην ίδια τη λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και την 

απομάκρυνση από την πώληση των  «τυπικών» εθνοτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών και τη χρήση του διαδικτύου σε αυτές. Άρα παρατηρούμε ότι 

αναπροσαρμόζονται τα δίκτυα, δεν έχουν την αυστηρότητα ως προς τη 

συγκρότηση των προηγούμενων δεκαετιών, ενώ υπάρχει με αυτό το τρόπο μια 

μεγαλύτερη και ισχυρότερη σύνδεση με  τον ίδιο το τόπο εγκατάστασης. Ακόμη  

μία σημαντική παράμετρος που μας βάζει σε υποψίες για την εξέλιξη στο 

ζήτημα της δικτύωσης και των συνεργειών, είναι το ζήτημα της ένταξης των 

νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη λειτουργία των 

εθνοτικών επιχειρήσεων. Έτσι οι εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, η ταχύτητα των 

μετακινήσεων του ανθρώπινου δυναμικού, των προϊόντων και της 

πληροφορίας διαμορφώνουν ίσως νέα δεδομένα για τις μικρές ατομικές  

επιχειρήσεις των μεταναστών, αναπροσαρμόζοντας τα μέχρι τώρα δεδομένα 

που αφορούν τις συνέργειες και τη δικτύωση τους στο χώρο. Κατά τη γνώμη 

μου είναι μία σημαντική παράμετρος, που μπορεί να αλλάξει τα επόμενα 

χρόνια, τα μέχρι τώρα δεδομένα για τις επιχειρήσεις αυτές. 

Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη και η συνέχεια της λειτουργίας αυτών των 

επιχειρήσεων είναι αποτέλεσμα  οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων δύναμης 

που μπορεί σαφώς να έχουν  υπεροπτικές διασυνδέσεις ή και εξαρτήσεις με τις 

χώρες προέλευσης των μεταναστών, αλλά σε κάθε περίπτωση το περιβάλλον 

εγκατάστασης έχει τη δική του δυναμική στο τομέα αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Giles A. Barrett, Trevor P. Jones, David McEvoy, «Ethnic Minority Business: Theoretical Discourse in Britain 

and North America», Urban Studies, Vol. 33, Nos 4-5, 1996, p. 802-803                                                                                                          
47 A. Caglar, Nina G. Schiller, Migrants and city-making, Dispossession, Displacement and Urban 

Regeneration, Duke University Press, 2018 : 95-120 
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Β.1.i Οι μετανάστες ως υποκείμενα χωροκοινωνικών μεταλλαγών  

Μία βασική παράμετρος για την αρχική κατηγοριοποίηση των  

μεταναστευτικών υποκειμένων είναι το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό 

τους στην χώρα υποδοχής. Δηλαδή το πως οι μετανάστες αντιλαμβάνονται 

τον ίδιο τους τον εαυτό, ως «ξενιστές» ή ως συν-παραγωγούς στη χώρα και τη 

κοινωνία υποδοχής. Ο πρώτος όρος αφορά το  κομμάτι του μεταναστευτικού 

πληθυσμού που λειτουργεί περισσότερο ευκαιριακά και μεσοπρόθεσμα. Ένα 

τέτοιο κομμάτι συνήθως βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και προσμονής 

για την επιστροφή πίσω στην χώρα του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 

δύσκολα θα ξεκινήσει κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα 

υποδοχής48, αλλά περισσότερο ίσως θα εργαστεί σε άτυπες μορφές 

απασχόλησης  ως μισθωτός ή με ελαστικές σχέσεις εργασίας.  Συνήθως η 

συμπεριφορά αυτή αποκλείει  τη δέσμευση με το τόπο και τη χώρα υποδοχής. 

Δηλαδή οι ομάδες αυτές, που λειτουργούν ως ¨ξενιστές¨  δεν τις αφορά τόσο η 

ιδιοκτησία γης. Κυρίως απασχολούνται στον  αγροτικό και το βιομηχανικό 

τομέα, ή και στο εμπόριο το οποίο παρουσιάζει μεγαλύτερη ¨ευελιξία¨, χωρίς να 

αποκλείονται άλλες ανεξάρτητες οικονομικές δραστηριότητες, όπως π.χ. ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες49. Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη της ίδιας της 

μεταναστευτικής κοινότητας σε ένα ικανοποιητικό πληθυσμιακό μέγεθος, και 

των ιδιαίτερων αναγκών της, διαμορφώνει ευνοϊκούς όρους για την 

δραστηριοποίηση των μεταναστών στη χώρα υποδοχής. Οι διαφορετικές 

εθνοτικές ομάδες, με τη πιο μακροχρόνια εγκατάσταση τους έχουν ανάγκη 

από ιδιαίτερα προϊόντα κατανάλωσης και υπηρεσίες. Παράλληλα  μπορεί να 

αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μια  niche αγορά που δύναται να κινητοποιηθεί, 

οπότε μπορεί να οδηγηθούν σε κάποια έναρξης ανεξάρτητης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, με τη δημιουργία μικρών καταστημάτων. Κατά τη γνώμη μου, 

είναι μια πλευρά της πολιτισμικής προσέγγισης του θέματος που έχει τη δική 

της δυναμική. 

Β.1.ii  Μορφές και κατηγοριοποιήσεις των εθνοτικών επιχειρήσεων 

Οι εθνοτικές επιχειρήσεις διακρίνονται σε διάφορους τύπους, ανάλογα με τα 

προϊόντα, τις υπηρεσίες, τη πελατεία, αλλά και το εργασιακό και το 

ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Οι κατηγοριοποιήσεις αυτές δεν έχουν αυστηρώς 

καθορισμένα όρια, όπως θα δούμε παρακάτω, αφού αρχικά ως τέτοιες έχουν 

διαμορφωθεί κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές και χωρικές συγκυρίες, που 

διαφέρουν τόσο με τη σύγχρονη εποχή, όσο και με τους διαφορετικούς τόπους 

εγκατάστασης και τα μεταναστευτικά υποκείμενα. «Οι Guillon και Taboada-

Leonetti (1986) προτείνουν μια τυπολογία ανάλυσης των εθνοτικών 

επιχειρήσεων με βάση τρεις βασικούς τύπους. Τα λεγόμενα ¨κοινά¨ 

καταστήματα ή επιχειρήσεις δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε μεταναστευτική 

πελατεία, και η εθνοτική προέλευση των εμπορευμάτων δεν είναι ορατή, τα  

¨εξωτικά¨ δεν απευθύνονται  

                                                           
48 Giles A. Barrett, Trevor P. Jones, David McEvoy, ¨Ethnic Minority Business: Theoretical Discourse in Britain 

and North America¨, Urban Studies, Vol. 33, Nos 4-5, 789, 1996                                                                                                
49 Edna Bonacich, “A theory of Middleman Minorities”, American Sociological Review, vol 38, October 

1973, p. 585 
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αποκλειστικά σε μεταναστευτική πελατεία, ενώ τα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

προτείνουν προβάλλουν την εθνοτική τους προέλευση, τέλος, τα  ¨κοινοτικά¨ 

καταστήματα απευθύνονται σε μεταναστευτική πελατεία και η εθνοτική 

προέλευση των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών είναι ορατή»50. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά περισσότερο ίσως αφορούν μια ταξινόμηση 

που έχει να κάνει, σε πρώτο επίπεδο, με μια φαινομενικά εξωτερική προσέγγιση 

του θέματος. Ο χαρακτηρισμός αυτός εισάγεται γιατί ακριβώς η προέλευση, η 

ορατότητα και η πελατεία των προϊόντων δεν αφορούν μια τυπική 

κατηγοριοποίηση, αλλά διαμορφώνουν την αγορά αυτών. Τα κάθε φορά 

εθνοτικά καταστήματα συνθέτουν την  αγορά των επιχειρήσεων αυτών μέσω 

της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και με αυτά της τοπικής κοινωνίας. Η 

εθνοτική αγορά διακρίνεται σε τρεις κύριες κατηγορίες, αυτών της ¨εθνοτικής 

τοπικής αγοράς¨ («εθνοτική νησίδα»), των ¨μειονοτήτων μεσαζόντων¨ και της 

¨εθνοτικής ενθυλάκωσης¨. Η πρώτη αφορά την αγορά που ουσιαστικά 

δημιουργείται επειδή στο σημείο αυτό υπάρχει μία συγκέντρωση κατοικίας των 

μεταναστών και οπότε εξυπηρετεί τις ανάγκες του εκεί εθνοτικού πληθυσμού. Η 

δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με τις ¨μειονότητες ενδιαμέσων¨ των 

μεταναστευτικών κοινοτήτων, που ίσως σήμερα αποτελούν ορισμένους 

προνομιακούς συνομιλητές των μεταναστευτικών ροών και που έρχονται στη 

χώρα υποδοχής. Η κατηγορία αυτή δεν παρουσιάζει κάποια συγκέντρωση, 

αλλά περισσότερο χαρακτηρίζεται από μια  γεωγραφική διασπορά. Η τρίτη 

κατηγορία αφορά αυτή της ¨εθνοτικού θύλακα, που παρουσιάζει ομοιότητες 

με την τοπική εθνοτική αγορά, αλλά κινείται πέρα από αυτήν, ενώ η πελατεία 

μπορεί να προέρχεται και από μη ομοεθνείς ή και ντόπιους51.   

Β.1.iii  Η δικτύωση των εθνοτικών επιχειρήσεων  

 Οι κατηγοριοποιήσεις των εθνοτικών επιχειρήσεων, όπως αναφέρονται 

παραπάνω, συγκροτούνται στη βάση διαφορετικών δικτύων. Τα δίκτυα αυτά 

μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο τα μέλη της μεταναστευτικής κοινότητας, όσο 

και μέλη από την τοπική κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση η σύνθεση κάθε φορά 

των δικτύων αυτών προκύπτει από οικονομικούς, κοινωνικούς και 

πολιτισμικούς παράγοντες που αφορούν την ίδια τη μεταναστευτική ομάδα 

αλλά και  τη χώρα υποδοχής και συνήθως η χωρική γειτνίαση παίζει με τη 

σειρά της ρόλο στη διαμόρφωση αυτών. Η συνήθης νομική μορφή των 

εθνοτικών επιχειρήσεων είναι η ατομική, αυτή είναι και το βασικό οικονομικό 

κύτταρο της κάθε εθνοτικής αγοράς, η οποία συνήθως στηρίζεται στην 

εργασία της υπόλοιπης οικογένεια στο ευρύτερο συγγενικό δίκτυο ή σε άλλα 

μέλη της μεταναστευτικής κοινότητας.  Όσο αφορά τη θεωρία των 

«μειονοτήτων μεσαζόντων» αυτές αφορούν την ύπαρξη μιας ομάδας 

μεταναστών που λόγω της θέσης τους μπορούν να παρέχουν αγαθά, 

υπηρεσίες και πληροφορίες για την υπόλοιπη μεταναστευτική ομάδα.  

                                                           
50 Πολύζου  Ί., «Μεταναστευτικές διαδρομές και χωροκοινωνικές μεταλλαγές στην Αθήνα. Η περίπτωση των 

Κινέζων εμπόρων στο Μεταξουργείο», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 143(143), 2014, σελ.148-149                                                                                                                                                                                        
51 Waldinger R., Aldrich R., Ward R. & Associates, Ethnic Entrepreneurs. Immigrant Business in Industrial 

Societies, Newbury Park CA: Sage, 1990 : 123                                                                                                                                         
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Κοινωνικοταξικά οι ομάδες αυτές ανήκουν στα ενδιάμεσα στρώματα 

περισσότερο και όχι στην εργατική ή την αστική τάξη52.Οι μετανάστες που 

ενεργούν ως ¨μειονότητες μεσαζόντων¨ λειτουργούν ως ενδιάμεσος κρίκος 

ανάμεσα σε ντόπιους επιχειρηματίες  και στις μεταναστευτικές κοινότητες. Οι 

«μειονότητες μεσαζόντων» αξιολογούνται για τις δυνατότητές τους, αλλά και 

για το δίκτυο συγγενικών και διαπροσωπικών σχέσεων το οποίο μπορεί να 

διευκολύνει τις απομακρυσμένες επικοινωνίες, τις μεταφορές αλλά και τη 

πρόσβαση στο κεφάλαιο53.  

Β.1.iv  Ο/η επιχειρηματίας μετανάστης/μετανάστρια 

Ως κοινός παρονομαστής και των τριών αυτών μορφών εθνοτικής 

επιχειρηματικότητας είναι ότι μπορούν να λειτουργήσουν για τη μεταναστευτική 

κοινότητα ως «μηχανισμός εφοδιασμού» για ανθρώπινο δυναμικό, 

πληροφορίες, πελατεία, κεφάλαιο, το οποίο  βασίζεται συνήθως στην αμοιβαία 

εμπιστοσύνη54. Συνήθως η έναρξη μιας τέτοιας επαγγελματικής 

δραστηριότητας, ανά εθνοτική ομάδα προϋποθέτει αρχικά την κατοχή 

κεφαλαίου, το οποίο συνήθως συγκεντρώνεται ήδη από τις χώρες προέλευσης 

των ανθρώπων αυτών και έπειτα την κατοχή τεχνογνωσίας ή επαγγελματικής 

εμπειρίας πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα55. Όταν η μεταναστευτική 

επιχειρηματικότητα, γίνεται από περιοχές ή χώρες που κατατάσσονται στις 

λεγόμενες  αναπτυσσόμενες, οι μετανάστες ξεκινούν με μικρό αρχικό κεφάλαιο 

και είναι συνήθως χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Μπορεί κάποιος να 

ισχυριστεί ότι το πολιτισμικό προϊόν που εν δυνάμει μεταφέρουν μαζί τους οι 

μετανάστες,  και  ανήκει στην κουλτούρα τους, μπορεί να δημιουργεί  μία τέτοια 

ευνοϊκή συνθήκη για την δημιουργία μιας εθνοτικής αγοράς56. Κατά τη γνώμη 

μου για πολλές περιπτώσεις το ίδιο το υλικό, το προϊόν, η ιδιαιτερότητα του, ο 

τρόπος  και οι συνθήκες παρασκευής του,  μπορούν να αποτελέσουν τη 

βασική συνθήκη για τη δημιουργία μιας αγοράς τοπικής ή μη, αλλά και να 

προσδιορίσει ή να ¨απελευθερώσει¨ από τα μέχρι τώρα δίκτυα συνεργειών και 

να ορίσει νέα.                                                                                                                                             

Ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά τις εθνοτικές επιχειρήσεις είναι τα δίκτυα και 

πρακτικές αλληλεγγύης που ακολουθούν οι μετανάστες μεταξύ τους, στην 

χώρα εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια αυτά δεν είναι σπάνια η 

οικονομική ενίσχυση μέσω κάποιου άτυπου δανείου ή πίστωσης, μεταξύ των 

μεταναστών για τη δημιουργία και τη συντήρηση των επιχειρήσεων, μια 

                                                           
52 Giles A. Barrett, Trevor P. Jones, David McEvoy, «Ethnic Minority Business: Theoretical Discourse in Britain 

and North America», Urban Studies, Vol. 33, Nos 4-5,1996:792                                                                                        
53 Waldinger R., Aldrich R., Ward R. & Associates, Ethnic Entrepreneurs. Immigrant Business in Industrial 

Societies , Newbury Park CA: Sage, 121                                                                                                                                                                               
54 Giles A. Barrett, Trevor P. Jones, David McEvoy,  «Ethnic Minority Business: Theoretical Discourse in Britain 

and North America», Urban Studies, Vol. 33, Nos 4-5, 1996:788                                                                                                          
55 Kenneth L. Wilson, Alejandro Portes, «Immigrant Enclaves: An Analysis of the Labor Market Experiences of 

Cubans in Miami», The American Journal of Sociology, Vol. 86, No. 2, 1980 : 314 
56 R.Kloosterman & J. Rath, “Special issue on ‘Immigrant Entrepreneurship’ , Journal of Ethnic and Migration 

Studies,  Vol. 27, No. 2, April 2001: 192                                                                                                                                                                
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διαδικασία που βασίζεται ακριβώς στις σχέσεις εμπιστοσύνης και κατανόησης 

μεταξύ τους.57 

Είναι τα ίδια τα συγγενικά  δίκτυα που παράγουν αυτή την εμπιστοσύνη και η 

οποία πρακτικά μετριέται πολλές φορές και σε οικονομική βοήθεια, σε ρευστό 

κεφάλαιο που παρέχεται και διακινείται μεταξύ τους. Ακόμη μπορεί η βοήθεια 

αυτή να μεταφράζεται σε καθυστέρηση πληρωμών μεταξύ τους, χωρίς να 

υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση και με αυτό το τρόπο να καθίσταται 

επιτρεπτή τόσο η συνέχεια της ύπαρξης της ίδιας της επιχείρησης, όσο  και ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου58. Συνήθως η 

έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας στο τομέα της επιχειρηματικότητας, οδηγεί 

τους μετανάστες οι οποίοι εκτελούσαν συνήθως κάποια χειρωνακτική εργασία, 

να εισέλθουν στο συγκεκριμένο τομέα με τη δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων  

χαμηλής  απαίτησης  σε κεφάλαιο, εκπαίδευση κ.ά59.  Βέβαια τα δεδομένα αυτά 

διαφέρουν από τόπο σε τόπο, αφού διαφοροποιείται η ίδια η εθνοτική ομάδα, 

αφού αυτές δεν παρουσιάζουν ενιαία χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό 

παρατηρούμε διαφορετικά πορίσματα σε μελέτες του φαινομένου, ανάλογα με 

τα μεταναστευτικά υποκείμενα. Για παράδειγμα, όσο αφορά τα ελληνικά 

δεδομένα, οι μετανάστες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης  έχουν 

πολύ υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από τις μεταναστευτικές ομάδες που 

προέρχονται από τις χώρες της Β. Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Όσο 

αφορά στην Ελλάδα η δημιουργία των περισσότερων επιχειρήσεων μετά το 

2000, φανερώνει ότι η στροφή προς σε αυτές έγινε για λόγους προσωπικής 

ανάγκης, και βιοπορισμού. Σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι αρκετοί είναι 

αυτοί που κάνουν και δεύτερη δουλειά. Βέβαια τα παραπάνω δεν 

απαγορεύουν  την ύπαρξη αρχικών κινήτρων από τη πλευρά των μεταναστών 

και τη στοιχειώδη γνώση των επιχειρηματικών πρακτικών60. Ειδικά για την 

Αθήνα, που έχουν γίνει οι περισσότερες μελέτες για το εθνοτικό εμπόριο, η 

πλειοψηφία αυτών είναι οικογενειακού τύπου, αποτελούν το μέσο για την 

απόκτηση εισοδήματος για όλη  την οικογένεια, και βασίζονται στην 

οικογενειακή εργασία. Σε κάθε περίπτωση βέβαια οι επιχειρήσεις αυτές 

λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος και υπάγονται αντικειμενικά  στους νόμους 

της αγοράς. Όπως επισημαίνεται από αρκετούς ερευνητές συνήθως για τις 

μεταναστευτικές  επιχειρήσεις  συχνά το ζήτημα του οικονομικού κινδύνου ή  

ρίσκου, αλλά και αυτό της καινοτομίας αποσιωπάται, και δεν συνδέεται 

νοηματικά με την εθνοτική επιχειρηματικότητα61.  Όμως δεν παύουν να 

λειτουργούν ως τέτοιες και να πιέζουν οικονομικά το εργατικό και υπαλληλικό 

δυναμικό, όπως θα δούμε παρακάτω. 

                                                           
57 Waldinger R., Aldrich R., Ward R. & Associates, Ethnic Entrepreneurs. Immigrant Business in Industrial 

Societies, Newbury Park CA: Sage, 1990 :128 
58 Edna Bonacich, «A theory of Middleman Minorities», American Sociological Review, vol 38, October 1973 

: 587                                                                                                                                                                                            
59 Giles A. Barrett, Trevor P. Jones, David McEvoy, «Ethnic Minority Business: Theoretical Discourse in Britain 

and North America», Urban Studies, Vol. 33, Nos 4-5, 1996 : 787                                                                                                         
60 Χατζηπροκοπίου Π. & Φραγκόπουλος Ι., «Αντιμέτωποι με την κρίση: προκλήσεις για τη μεταναστευτική 

επιχειρηματικότητα στην Αθήνα σε μια εποχή ύφεσης και λιτότητας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 145, 

2016,σελ. 50-52                                                                                                                                                                                          
61 Waldinger R., Aldrich R., Ward R. & Associates, Ethnic Entrepreneurs. Immigrant Business in Industrial 

Societies. Newbury Park CA: Sage,1990 : 112 
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Β.1.v Εργασιακές συνθήκες και σχέσεις μέσα στις εθνοτικές επιχειρήσεις    

Όπως προαναφέρθηκε η τυπική οικονομική επιχείρηση μιας τέτοιας μορφής 

εθνοτικής επιχειρηματικότητας  στηρίζεται στην ίδια την οικογένεια. Πολλές 

φορές η οικονομική  εκμετάλλευση που υφίστανται τα μέλη της οικογένειας και 

των άλλων μελών του ευρύτερου συγγενικού δικτύου  ¨επιβάλλεται¨ κάτω από 

τις οικονομικές δυσχέρειες της ίδιας της οικογένειας, ενώ δύσκολα μπορεί να  

υπάρξει κάποιου είδους αντίσταση κάτω από αυτές τις συνθήκες τύπου 

πατριαρχίας62.  Η δομή των εθνοτικών επιχειρήσεων, ως φορέας κοινωνικών 

σχέσεων, επιδρά στη σύνθεση αλλά και τη συνείδηση του ξένου εργατικού 

δυναμικού. Όπως αναφέρεται και στο πρώτο μέρος, το ξένο εργατικό δυναμικό 

είναι πιο ευάλωτο στις πιέσεις της εργοδοσίας για την αποδοχή της 

ανασφάλιστης, της άτυπης εργασίας και γενικά των δυσμενέστερων όρων 

απασχόλησης σε σχέση με το ντόπιο πληθυσμό. Αρχικά η απασχόληση σε 

αυτές τις επιχειρήσεις δεσμεύει ένα μέρος αυτού του δυναμικού σε «δουλειές» 

της ίδιας μεταναστευτικής κοινότητας. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας 

μπορεί να είναι το ίδιο σκληρές, όμως οι εργαζόμενοι εκεί μπορεί να ελπίζουν 

σε μια κοινωνική ανέλιξη ή καλύτερη διαβίωση. Ο αρχικός διαχωρισμός των 

μεταναστευτικών υποκειμένων, σε «ξενιστές» ή συν-παραγωγούς , επηρεάζει 

την σχέση με το ντόπιο πληθυσμό, αφού συνήθως δεν ασχολούνται με 

οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που προβληματίζουν την υπόλοιπη 

εργατική τάξη, πολύ δύσκολα  θα συνδικαλιστούν και θα αναπτύξουν δράση 

σε σωματεία και συλλόγους63.Καταλήγοντας τα μεταναστευτικά σχέδια 

ανάλογα με το προσανατολισμό τους και τον μακροπρόθεσμο ή μη 

χαρακτήρα τους, υπαγορεύουν την αντίστοιχη δράση για τα μεταναστευτικά 

υποκείμενα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Edna Bonacich, «A theory of Middleman Minorities», American Sociological Review, vol 38, October  

1973 : 587                                                                                                                                                                                                                
63 Edna Bonacich, , «A theory of Middleman Minorities», American Sociological Review, vol 38, October 

1973: 591 
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Β.2  Επιχειρήσεις μεταναστών και χώρος 

_κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων βάσει πελατείας  

Μέσα από την ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας  των μεταναστών 

διαμορφώνονται τέσσερις κατηγορίες που αφορούν την αγορά, ως προς το 

κομμάτι της πελατείας και το χώρο.  Πρώτον διακρίνεται η τοπική εθνοτική 

αγορά, δεύτερον ο τοπικός, μη εθνοτικός χώρος ή χώρος των μεσαζόντων , 

τρίτον ο εθνοτικός αλλά μη τοπικός, ο οποίος μπορεί να αναφέρεται σε 

ολόκληρη περιοχή ή σε εθνικό επίπεδο, τέταρτον η μη εθνοτική και μη τοπική 

αγορά, που θεωρητικά τουλάχιστον δεν παρουσιάζει κάποια συγκεκριμένα 

όρια64. Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι ευρύτερη και περιλαμβάνει τις 

επιχειρήσεις των μεταναστών που δεν παρουσιάζουν εθνοτικά χαρακτηριστικά, 

ενώ η χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει τη 

δυναμική να  ανατρέψει το χωρικό περιορισμό που διαμορφώνεται μέσα από 

τη πελατεία. Η πρώτη, που αφορά την τοπική εθνοτική αγορά, ουσιαστικά 

δημιουργείται επειδή στο σημείο αυτό μπορεί να υπάρχει μία συγκέντρωση 

κατοικίας των μεταναστών. Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με τις 

¨μειονότητες μεσαζόντων¨, που ίσως σήμερα να αποτελούν τους 

προνομιακούς συνομιλητές των νέων μεταναστευτικών ροών που έρχονται 

στη χώρα υποδοχής. Η κατηγορία αυτή δεν παρουσιάζει κάποια χωρική 

συγκέντρωση, αλλά η χωροθέτηση των εμπορικών καταστημάτων εξηγείται 

περισσότερο από τη γειτνίαση ή διασύνδεση τους με αυτά των ντόπιων 

επιχειρηματιών. Η τρίτη κατηγορία αφορά αυτή της ¨εθνοτικής ενθυλάκωσης¨, 

που παρουσιάζει ομοιότητες με την τοπική εθνοτική αγορά, αλλά κινείται πέρα 

από αυτήν, ενώ η πελατεία μπορεί να προέρχεται από μη ομοεθνείς ή και 

ντόπιους65. Ο πολυπολιτισμικός  χαρακτήρας των εθνοτικών καταστημάτων, ο 

οποίος πολύ πιο εύκολα φανερώνεται  τόσο από την εικόνα τους στον αστικό 

χώρο, όσο και από τα προϊόντα που εμπορεύονται,66 τα καθιστά ελκυστικούς 

τόπους για την αγορά ιδιαίτερων αγαθών και για την κυρίαρχη πληθυσμιακή 

ομάδα. 

_οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον  

Για ποιο λόγο όμως, μας ενδιαφέρει ο χώρος και η μικροκλίμακα για τη 

δημιουργία αυτών των επιχειρήσεων? Η χωροθέτηση τους  μπορεί να 

φανερώσει ορισμένα χαρακτηριστικά για τις ίδιες τις εθνοτικές ομάδες. Για 

παράδειγμα ευνοϊκές συνθήκες για τη δημιουργία των επιχειρήσεων από τους 

μετανάστες βρίσκονται ίσως και μέσα στην ίδια την τοπική οικονομία. Από την 

άποψη ότι αυτή μπορεί να συγκροτείται σε μια οικονομία χαμηλής κλίμακας, με 

πολλούς μικρό-ιδιοκτήτες, και όχι σε πολυεθνικά καταστήματα που  

εμπορεύονται το ίδιο είδος προϊόντων και τα οποία, σε μία ενδεχόμενη κρίση, 

να σταματήσουν την οικονομική τους δραστηριότητα,  να αφήσουν πίσω 

εγκαταλελειμμένα κτήρια χωρίς χρήση.  

                                                           
64 Giles A. Barrett,Trevor P. Jones, David McEvoy, «Ethnic Minority Business: Theoretical Discourse in Britain 

and North America», Urban Studies, Vol. 33, Nos 4-5, 1996 :800-801                                                                                                  
65 Waldinger R., Aldrich R., Ward R. & Associates, Ethnic Entrepreneurs. Immigrant Business in Industrial 

Societies, Newbury Park CA: Sage, 1990 : 123                                                                                                                                         
66 Πολύζου, Ί.,  «Μεταναστευτικές διαδρομές και χωροκοινωνικές μεταλλαγές στην Αθήνα. Η περίπτωση των 

Κινέζων εμπόρων στο Μεταξουργείο», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 143(143), 2014, σελ.150 
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Παράλληλα όμως εμφανίζεται και ένα άλλο πλεονέκτημα, όσο αφορά την 

εθνοτική αγορά. Η ¨αναγκαστική¨ στροφή προς τη δημιουργία μικρών 

επιχειρήσεων  μπορεί να τους προστατεύει από τις διακυμάνσεις σε περιόδους 

κρίσεων, αφού έχουν μια πιο σταθερή πελατεία, όταν αυτή αποτελείται 

περισσότερο από τα μέλη της μεταναστευτικής κοινότητας67. Οπότε μπορεί 

κάποιος να ισχυριστεί ότι αποτελούν μια πιο «προστατευμένη» αγορά. Όσο 

αφορά τα ελληνικά δεδομένα η εμφάνιση και η δημιουργία των 

μεταναστευτικών επιχειρήσεων σε μικρό ποσοστό, σε σχέση με άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως πρέπει να συνδεθεί συνολικά με τις 

παραγωγικές δομές και τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, με τα 

αυξημένα ποσοστά αυτοαπασχόλησης συνολικά στη χώρα, την εκτεταμένη  

ύπαρξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ήταν ιδιαίτερα έντονη τις 

προηγούμενες δεκαετίες, στις οποίες απασχολούνταν ένα μεγάλο πλήθος 

μεταναστών της χώρας με άτυπες συνθήκες εργασίας68. 

_οι εθνοτικές αγορές ως κλειστά ή ανοιχτά συστήματα  

Ένα άλλο ζήτημα που αφορά το χώρο και την εθνοτική επιχειρηματικότητα είναι 

οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των μεταναστών και της ντόπιας 

κοινότητας. Για παράδειγμα η δημιουργία εθνοτικών θυλάκων ή νησίδων  

παραγωγής και εργασίας μέσα στις μεταναστευτικές κοινότητες δίνει 

μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική αξία στο εσωτερικό της κοινότητας. Η 

χωρική αυτή συνθήκη  εντείνει μία εσωτερίκευση της κοινωνικής και της 

οικονομικής  ζωής  μέσα στην μεταναστευτική κοινότητα που από τη μία 

επιτρέπει τη διατήρηση των πολιτισμικών της χαρακτηριστικών, αλλά από την 

άλλη δυσχεραίνει την ανάπτυξη επαφών και με τις άλλες εθνοτικές ομάδες και 

τους ντόπιους. Τουναντίον αρκετοί είναι αυτοί που διαπιστώνουν ότι ίσως  

ενισχύονται  οι  ξενοφοβικές τάσεις,69 μέσα από τη δημιουργία «κλειστών» 

χώρων συγκεκριμένων  μεταναστευτικών ομάδων, είτε γενικότερα μεταναστών. 

Βέβαια η εξέταση αυτών των θυλάκων, των γειτονιών, και της κάθε επιχείρησης 

μεταναστών  στο χώρο δεν μπορεί παρά να είναι σχετική, ως προς το 

υπόλοιπο χωρικό, το κοινωνικό περιβάλλον, και το πολιτισμικό γίγνεσθαι70. Για 

παράδειγμα οι χωρικές συγκεντρώσεις που παρατηρούνται στην Αθήνα, όπως 

προαναφέρθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο, δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με 

αυτές των άλλων  μεγαλουπόλεων, των ισχυρών καπιταλιστικών κέντρων, 

όπως για παράδειγμα, οι κατά τόπους Chinatowns.  

 

 

                                                           
67 Waldinger R., Aldrich R., Ward R. & Associates,  Ethnic Entrepreneurs. Immigrant Business in Industrial 

Societies, Newbury Park CA: Sage, 1990 : 117                                                                                                                 
68 Χατζηπροκοπίου Π. & Φραγκόπουλος Ι., ο.π., σελ. 34                                                                                                             
69 Kenneth L. Wilson, Alejandro Portes, «Immigrant Enclaves: An Analysis of the Labor Market Experiences of 

Cubans in Miami», The American Journal of Sociology, Vol. 86, No. 2. ,Sep., 1980 : 310                                               
70 Έρευνες του ΟΟΣΑ διαπιστώνουν ότι στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται μικρότερα ποσοστά 

αυτο-απασχόλησης των μεταναστών σε σχέση με αυτές των άλλων χωρών του βορά, ενώ επίσης 

παρατηρείται η δραστηριότητα αυτή συνηθίζεται από συγκεκριμένες μεταναστευτικές ομάδες. 

Χατζηπροκοπίου Π & Φραγκόπουλος Ι., «Αντιμέτωποι με την κρίση: προκλήσεις για τη μεταναστευτική 

επιχειρηματικότητα στην Αθήνα σε μια εποχή ύφεσης και λιτότητας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 145, 

2016,σελ. 31-32 
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Β.3  Η εθνοτική αγορά ως τόπος συνάντησης και σύγκρουσης  

Όπως αναφέρεται προηγουμένως η εθνοτική αγορά δυνητικά μπορεί να 

συμβάλλει στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη, αλλά ταυτοχρόνως μπορεί 

αποτελέσει το χώρο συνάντησης ντόπιων και μεταναστών στη πόλη. Αρχικά η 

ίδια η έννοια της αγοράς συγκροτείται από δύο μέρη που βρίσκονται σε 

σύγκρουση,  αλλά και σε συνδιαλλαγή, οπότε συγκροτείται τελικά ως ένας 

τόπος μίξης και υβριδικότητας. Ιστορικά η αγορά, ανάλογα με το εκάστοτε 

κοινωνικό-οικονομικό σύστημα και περιβάλλον, αποτέλεσε το τόπο 

ανταλλαγής όχι μόνο προϊόντων, υπηρεσιών, αλλά και ιδεών, πεποιθήσεων και 

συναισθημάτων71. Είναι ακριβώς αυτό το ιστορικό πλαίσιο που διαμορφώνει  

κάθε φορά τα υποκείμενα που έρχονται σε σχέσεις ανταλλαγής μεταξύ τους 

και οριοθετούν την εκάστοτε κλίμακα των αντιθέσεων και υβριδικότητας σε όλα 

τα επίπεδα, δηλαδή εάν ήταν οι ίδιοι παραγωγοί και έμποροι των προϊόντων 

τους, ή εάν είναι ξένοι προς αυτά, όπως στην εποχή της βιομηχανικής 

επανάστασης και του φορντικού μοντέλου ανάπτυξης της παραγωγής. 

Σήμερα πάνω  στις  ανισότιμες οικονομικές σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ 

των καπιταλιστικών κρατών, διαμορφώνεται διάφορες αγορές, που ανάλογα 

με το μέγεθος τους, μπορούν να αποτελέσουν το μέσο μιας οικονομικής, 

πολιτικής και πολιτισμικής διείσδυσης σε ένα τόπο. 

_Η αγορά ως πεδίο κατανάλωσης και αναπαραγωγής σχέσεων  

Η αγορά αναπαράγει υποκείμενα και «ρόλους», αυτό του παραγωγού, του 

εργαζόμενου, του ιδιοκτήτη, του πωλητή, και του πελάτη, ακόμη όμως και του 

ενδεχόμενου αγοραστή, του περιπλανώμενου στις γειτονιές και τις βιτρίνες  των 

καταστημάτων της πόλης. Οπότε η αναφορά στην αγορά, δεν περιλαμβάνει 

μόνο τα καταστήματα, τα μαγαζιά, το περιβάλλοντα χώρο, αλλά πρώτα και 

κύρια τους ανθρώπους και τις σχέσεις μεταξύ τους κ.ά. Αναπαράγονται 

δηλαδή οι σχέσεις ανταλλαγής μεταξύ καταναλωτή και έμπορα, οι σχέσεις 

μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, οι έμφυλες σχέσεις κτλ. Παράλληλα όμως 

γίνεται και κατανάλωση από τα υποκείμενα αυτά που συμμετέχουν ενεργά, όχι 

μόνο των προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και των αναπαραστάσεων, των 

εικόνων του αστικού χώρου. Μέσα στην εθνοτική αγορά και ανάλογα με τη 

σύνθεση, τη πολυμορφία και το μέγεθος της έρχονται σε σύγκρουση διάφοροι 

πολιτισμοί, πρακτικές και νοοτροπίες. Οπότε οι αγορές παρουσιάζουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τα υποκείμενα, τις  χρονικότητες 

τους, τα προϊόντα και τους παραγωγούς τους. Το ενδιαφέρον στο σημείο αυτό 

είναι η χωροθέτηση στη πόλη.  Δηλαδή το εάν αυτή  εντοπίζεται κάπου έξω 

από τον αστικό ιστό ή μέσα στη πόλη  και την καθημερινή αστική 

καθημερινότητα, ανάμεσα τις κατοικίες και τους δρόμους. Οπότε η 

αναπαραγωγή αυτής ως ενέργειας, σχέσης και δράσης, περικλείει την 

συνάντηση στο δημόσιο χώρο.   

 

 

 

                                                           
71 Υolande Pottie-Sherman, ¨Markets and Diversity: An Overview¨, MMG Working Paper, 2011: 8   
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_Η συνάντηση στην αγορά 

Για αρκετούς ερευνητές η συνάντηση στο δημόσιο χώρο, θεωρείται ως μία 

ξεχωριστή κοινωνική σχέση που αναπτύσσεται στο χώρο, πέρα από τις 

δοσμένες σχέσεις παραγωγής και κατανάλωσης που καθορίζονται από το 

σύστημα παραγωγής. Αποτελεί ουσιαστικά τη ¨μικροφυσική¨ ή μικρο-πολιτική 

των δημόσιων συναντήσεων72 στις οποίες αναφέρεται ο Ash Amin, και οι 

οποίες αποκτούν την δική τους δυναμική, μέσα από την επανάληψη τους στο 

χώρο. Η συνάντηση στο δημόσιο χώρο δεν μπορεί να νοηθεί παρά ως ένα 

σημείο διασταύρωσης αντιθέτων ή διαφορετικών  στοιχείων73. Στην 

πραγματικότητα στις δημόσιες αυτές συναντήσεις έρχονται σε αντιπαράθεση 

μια σειρά χαρακτηριστικών που έχει το υποκείμενο, πέρα από την εθνότητα, 

όπως το φύλο, η ηλικία και φυσικά η τάξη, τα οποία στο σύνολό τους 

αυξάνουν  την πολυπλοκότητα στην ανάλυση και την επεξεργασία των 

δεδομένων. Στην παρούσα εργασία όπου το δίπολο που κυριαρχεί, είναι αυτό 

των ντόπιων και των μεταναστών, εν μέρει χωρικά φανερώνεται και 

περιλαμβάνεται το κοινωνικοταξικό στοιχείο, αφού η εγκατάσταση των 

εθνοτικών κοινοτήτων γίνεται με οικονομικά συνήθως κριτήρια, όπως 

αναφέρεται και στο πρώτο μέρος. Βέβαια η συνάντηση στο δημόσιο χώρο 

από μόνη της δεν μπορεί να επηρεάσει σε βάθος τις ανθρώπινες σχέσεις, και 

να διαμορφώσει νέες χωροκοινωνικές κατασκευές, ενώ δεν έχουν όλες οι 

συναντήσεις την ίδια αξία, ως προς την πολιτισμική ώσμωση, την καλλιέργεια 

του σεβασμού στη διαφορετικότητα κ.ά. μεταξύ των ντόπιων και μεταναστών, 

παρά μόνο ορισμένες.74  

Πράγματι, πολλές καθημερινές επαφές μεταξύ διαφορετικών ατόμων ή 

ομάδων στην πόλη δεν υπολογίζονται πραγματικά ως συναντήσεις καθόλου75, 

αφού δεν βλέπουν όλοι τον εαυτό τους ως ένα μέρος μιας παγκόσμιας 

κοινότητας. Όπως αναφέρει ο Ash Amin ορισμένες περιοχές  που 

συγκεντρώνουν τόσο μετανάστες, όσο και ντόπιους δεν αποτελούν 

απαραίτητα εγγύηση για την ομαλή συμβίωση, την άμβλυνση των 

συγκρούσεων μεταξύ των ομάδων αυτών. Αντιθέτως, μπορεί να ενισχύονται 

αισθήματα εχθρότητας μέσα από την   αναπαραγωγή των εθνοτικών, 

φυλετικών και έμφυλων ανισοτήτων76.Οπότε  οι συναντήσεις  ανάλογα με τη 

ποιότητα και τη χρονικότητα τους συμβάλλουν στη πρόσληψη και τη 

διαμόρφωση τόσο του εκάστοτε ¨Εμείς¨, όσο και του διαφορετικού ¨Άλλου¨.   

 

 

                                                           
72 Ash Amin, Ethnicity and the multicultural city: living with diversity, Environment and Planning A, volume 

34, 2002 : 959                                                                                                                                                                          
73 Helen F. Wilson, «On geography and encounter: Bodies, borders, and difference», Progress in Human 

Geography, SAGE, 2016 : 3                                                                                                                                                                                              
74 Helen F. Wilson, «On geography and encounter: Bodies, borders, and difference», Progress in Human 

Geography, SAGE, 2016 : 10                                                                                                                                                               
75 Gill Valentine, Living with difference: reflections on geographies of encounter, Progress in Human 

Geography, 32(3),2008 : 126                                                                                                                                                                      
76 Ash Amin, Ethnicity and the multicultural city: living with diversity, Environment and Planning A, volume 

34, 2002 : 969 
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Βέβαια οι δημόσιες συναντήσεις δεν τελούνται στο κενό, αλλά πάντα σε κάποιο 

χώρο, όπου είναι φορτισμένος από την ιστορία, από τις υλικές ροές, από 

σχέσεις εξουσίας και δύναμης77. Παράλληλα όμως, και ανάλογα με τις 

λειτουργίες και τις χρήσεις που αυτός εγκολπώνει, μπορεί να συμβάλει στη 

δημιουργία τόπων πολιτισμικών αναζητήσεων και αμφισβητήσεων78, όπως 

είναι το σχολείο, οι χώροι δουλειάς και αναψυχής, άλλοι δημόσιοι χώροι κ.ά79. 

Οι κατά τόπους αγορές μπορούν να λειτουργήσουν και να συγκροτηθούν ως 

τέτοιοι τόποι μέσα από τα ίδια τα υποκείμενα που δρουν μέσα σε αυτούς. Γιατί 

ακριβώς αναπτύσσονται πολύμορφες σχέσεις ανάμεσα στα υποκείμενα της 

αγοράς, οι οποίες δεν μένουν στατικές στο χρόνο, αλλά εξελίσσονται. Κατά τη 

γνώμη μου υποτιμώνται οι καθημερινές σχέσεις που διαμορφώνονται μέσα σε 

μία τοπική αγορά, εάν αποτιμήσουμε το βαθμό ελευθερίας που δίνεται στα 

υποκείμενα, μόνο στη  δυνατότητα για κάποιου είδους οικονομικό bazaar80. 

Αντιθέτως, μέσα σε αυτή αναπτύσσονται μία σειρά από διαλόγους και 

αντιπαραθέσεις, που δεν μπορούν να παραμένουν μόνο σε ζητήματα 

οικονομικής φύσεως. Για το λόγο αυτό τα εθνοτικά καταστήματα  μπορούν να 

αποτελούν ένα πρώτο μέρος  γνωριμίας με το διαφορετικό  ¨Άλλο¨.  
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Β.4 Μελέτη περίπτωσης : Καλλιθέα 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα για το εθνοτικό εμπόριο, όπως θα δούμε και 

παρακάτω, παρουσιάζουν  διαφοροποιήσεις ανάλογα με  το τόπο και το 

χρόνο. Αυτό σε ένα βαθμό οφείλεται στην ίδια την φύση των μεταναστευτικών 

ρευμάτων, τη διαφορετική ανάπτυξη του καπιταλισμού, τη παραγωγική και τη 

κοινωνική διάρθρωση,  τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες 

αποστολής μεταναστών81. Η ανάπτυξη του φαινομένου της μεταναστευτικής 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα δεν  έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και μεγέθη σε 

σχέση με αυτά των  άλλων χωρών που αποτέλεσαν τους τόπους 

εγκατάστασης τεράστιων κυμάτων μεταναστών, όπως οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με 

σχετική μελέτη για την Αθήνα, η πλειοψηφία των μεταναστευτικών επιχειρήσεων 

έχει ανοίξει την περίοδο μετά το 2000 και έπειτα, ενώ οι μετανάστες οι οποίοι 

ανοίγουν την δική τους επιχείρηση, συνήθως βρίσκονται αρκετά χρόνια στην 

Ελλάδα82. 

 

 

χάρτης_1    (ιδία επεξεργασία) 

 

 

                                                           
81 Βλ. Caroline B. Brettell, “ The Agency of immigrant entrepreneurs : Biographies of the Self-Employed in 

Ethnic  and Occupational Niches of the Urban  Labor Market” , Journal of Anthropological Research, vol. 

63 ,2007                                                                                                                                                                                                       
82 Panos Hatziprokopiou & Yannis Frangopoulos,  “Migrant economies and everyday spaces in Athens in 

times of crisis” , City, 20: 1, 2016 : 1 , 65 
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Όπως αναφέρθηκε αρχικά, η καταγραφή των εθνοτικών επιχειρήσεων από τα 

στοιχεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, δεν είναι 

ολοκληρωμένη από την άποψη της εξάντλησης στην καταγραφή των 

στοιχείων, αλλά κατά τη γνώμη μου, το δείγμα, αν και μικρό, μπορεί να 

αποδώσει, με την όποια επιφύλαξη, ορισμένες τάσεις και ενδείξεις για την 

επιχειρηματική δράση των μεταναστών, και την κατανομή αυτών στο χώρο. 

Παρατηρούμε ότι ορισμένες περιοχές μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

θύλακες εθνοτικής επιχειρηματικότητας, όπως για παράδειγμα το κέντρο της 

Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα σε ορισμένες περιοχές βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις 

συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας  εντοπίζονται σε κοντινές αποστάσεις 

δημιουργώντας τις δικές τους «γειτονιές», όπως αυτή των Κινέζων εμπόρων 

στη πλατεία Ελευθερίας, των Αφρικανών στην Κυψέλη, των Φιλιππινέζων στους 

Αμπελόκηπους83, των Μπαγκλαντεσιανών στου Ψυρρή και τη πλατεία 

Θεάτρου, χωρίς όμως να αποκλείεται η παρουσία και άλλων εθνοτήτων στις  

περιοχές αυτές84. Η αποτύπωση των επιχειρήσεων των μεταναστών στο 

χάρτη85  φανερώνει τόσο ορισμένες χωρικές συγκεντρώσεις, όσο και τη 

διασπορά των επιχειρήσεων αυτών σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Η 

διασπορά των εθνοτικών επιχειρήσεων μπορεί να εξηγηθεί κάτω από 

διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να αφορούν οικονομικά κριτήρια 

(χαμηλότερη τιμή  ενοικίου, αξίες γης κτλ.), ή χωρική συσχέτιση με άλλες 

παραγωγικές δραστηριότητες που μπορεί να περιλαμβάνονται στο κύκλο 

εργασιών της εταιρίας (όπως δίκτυα συνεργατών κτλ.). Οι  επιχειρήσεις αυτές 

είναι πολύ πιθανό να στηρίζονται σε μεγάλο ποσοστό στο ντόπιο πληθυσμό, 

δηλαδή σε μία πελατεία έξω από την μεταναστευτική κοινότητα, πράγμα που 

δυνητικά επιτρέπει την  επικοινωνία και τη τριβή με το ντόπιο πληθυσμό.  Για 

τους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας, σαν 

περιοχή μελέτης, επιλέγεται μια περιοχή που περισσότερο, πολεοδομικά 

τουλάχιστον, χαρακτηρίζεται ως περιοχή γενικής κατοικίας, όπως ο δήμος της 

Καλλιθέας. Επίσης  είναι μια περιοχή όπου οι μεταναστευτικές επιχειρήσεις, 

όπως παρατηρούμε και στο παραπάνω χάρτη, δεν είναι πάρα πολλές ούτε 

έχουν τα χαρακτηριστικά κάποιας εθνοτικής ¨γειτονιάς¨. Οπότε είναι 

ενδιαφέρον, για όσες εθνοτικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε λειτουργία στην 

περιοχή, τόσο το ζήτημα της  συγκρότησης της ετερότητας στον αστικό ιστό, 

όσο και τη συσχέτιση τους  με την τοπική οικονομία και κοινωνία. Επίσης 

παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς το ζήτημα της πολιτισμικής και 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, μέσα από τις καθημερινές συναντήσεις των 

ντόπιων και μεταναστών στις γειτονιές της περιοχής. 

 

                                                           
83 Χατζηπροκοπίου Ι. & Φραγκόπουλος Π.,  «Αντιμέτωποι με την κρίση: προκλήσεις για τη μεταναστευτική 

επιχειρηματικότητα στην Αθήνα σε μια εποχή ύφεσης και λιτότητας». Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 145, 

2016, 44                                                                                                                                                                                                                              
84 Βλ. Χριστίνα Μαράθου, «Bangla Bazaar, Ένας τόπος εναπόθεσης συλλογικής μνήμης», στο Μνήμη και 

εμπειρία του χώρου, επ. έκδ Στ. Σταυρίδης, Αθήνα 2006, σελ. 192                                                                         
85 Αγιατζίδου Θ., «Μεταναστευτικές ροές και  χωροκοινωνικές μεταλλαγές στην Αθήνα, Η διπλή έκφραση της 

κινεζικής μετανάστευσης» στο  Άνιση ανάπυξη και νέες χωρικές πραγματικότητες: Προσπάθειες κατανόησης 

των σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων, εργασία στο μάθημα: “Το ζήτημα της μεθοδολογίας και της 

θεωρίας στο σχεδιασμό του χώρου”,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Δ.Π.Μ.Σ 

¨Πολεοδομία-Χωροταξία¨, Αθήνα 2020, βιβλιοθήκη Τομέα Πολεοδομίας σε ψηφιακή μορφή (CD) 
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_η οικιστική ανάπτυξη Καλλιθέας  

Η Καλλιθέα είναι ένας δήμος που ανήκει χωροταξικά στη χωρική υποενότητα 

της Νότιας Αθήνας. Γεωγραφικά η περιοχή εκτείνεται σε μικρή σχετικά έκταση 

(4,5 τ.χ.), ενώ κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των πέντε πλέον πυκνοκατοικημένων 

δήμων της χώρας, με πυκνότητα πληθυσμού 21.192,04 κατοίκους ανά τ.χ86.   

Είναι μια περιοχή  που τη διασχίζει η κεντρική αρτηρία της Λ. Ελευθερίου 

Βενιζέλου, και ουσιαστικά την ενώνει με το κέντρο της Αθήνας, το παραλιακό 

μέτωπο της Αττικής και τη πόλη του Πειραιά. Αυτό και μόνο προσδίδει στη 

περιοχή της Καλλιθέας μια ιδιαίτερη αξία ως ένας τόπος  προσπέλασης για το 

σύνολο της Αττικής, αλλά και μια περιοχή που βρίσκεται σε μια κατάσταση 

μετάβασης. Στη περιοχή εντοπίζονται διάφορες χωρικές ανισότητες στο 

σύνολο του δήμου, που έχουν διαμορφωθεί ιστορικά, όπως θα δούμε 

παρακάτω,  αλλά και λόγω της χωροθέτησης της περιοχής στην Αττική. 

(χάρτης_2)  

 

χάρτης_2  (ιδία επεξεργασία) 

Πολεοδομικά η  Καλλιθέα χαρακτηρίζεται ως ένας δήμος όπου η γενική χρήση 

κατοικίας επιτρέπει και άλλες χρήσεις, όπως αυτές του εμπορίου και των 

υπηρεσιών, της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας, του τουρισμού και της 

μεταποίησης.  Είναι μια περιοχή που σήμερα κατοικείται από χαμηλά και 

μικρομεσαία, κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, ενώ εντοπίζονται και 

θύλακες πιο έντονης χωρικής και οικονομικής υποβάθμισης.  

                                                           
86 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας 2015-2019, Α΄Φάση:  Στρατηγικός Σχεδιασμός, Δεκέμβριος 

2016, σελ. 28 
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η πολεοδομική εξέλιξη της Αθήνας και 

κατ΄επέκταση της Καλλιθέας  είναι συνυφασμένη με την έλευση και τη 

εγκατάσταση των κάθε φορά μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων. 

Αυτό φανερώνεται στο οικιστικό και κτηριακό αποτύπωμα, και  ¨διαβάζεται¨ 

μέσα από την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής.  Περιδιαβαίνοντας στις 

γειτονιές της Καλλιθέας παρατηρούμε έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ 

περιοχών, αφού παράλληλα με τις  χαμηλής δόμησης συνοικίες, τα στενά 

δρομάκια και τους πεζοδρόμους  υπάρχουν και οι πιο σύγχρονες 

πολυκατοικίες, αφού είναι μια περιοχή που επιλέγεται ακόμη και σήμερα για την 

ανέγερση νέων πολυτελών κατοικιών, φανερώνοντας το μεταβατικό της 

χαρακτήρα. Θεσμικά η Καλλιθέα εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης της Αθήνα από 

το 1884, και μετέπειτα το 1907 η επέκταση της πόλης ενσωμάτωσε και άλλες 

εκτάσεις τις περιοχής, χωρίς βέβαια τα σχέδια αυτά να εφαρμοστούν πλήρως 

στην πράξη87. Στα τέλη του 19ου αιώνα η περιοχή δεν κατοικούνταν, αλλά 

αποτελούσε τμήμα της υπαίθρου του Αθηναϊκού χώρου. Η οικιστική ανάπτυξη 

της περιοχής ξεκίνησε ουσιαστικά με την εγκατάσταση των προσφύγων από τη 

Σμύρνη και το Πόντο το 1922 και έπειτα88. Αυτή πραγματοποιήθηκε είτε από τις 

πολιτικές προσφυγικής αποκατάστασης του ΕΑΠ, είτε με τους οικοδομικούς 

συνεταιρισμούς των πιο εύπορων μεταναστών89. Όμως η περιοχή, όπως και οι 

περισσότερες στην Αθήνα, οικοδομήθηκε εντόνως μεταπολεμικά, λόγω της 

εσωτερικής μετανάστευσης και κυρίως κατά τις δεκαετίες του 1960-1970 με το 

σύστημα της αντιπαροχής.  Για το λόγο αυτό ο δήμος της Καλλιθέας δεν 

παρουσιάζει ενιαία μορφολογικά χαρακτηριστικά, ακόμη και κατά τη διάρκεια 

του 20ου αιώνα, στην περιοχή οικοδομήθηκαν όχι μόνο προσφυγικές κατοικίες 

αλλά και οι αθηναϊκές παλιές μονοκατοικίες, αρχοντικά, πολυκατοικίες με 

χαρακτηριστικά του μοντέρνου κινήματος, κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, 

υποδηλώνοντας το διαφοροποιημένο  κοινωνικό και ταξικό χαρακτήρα της 

περιοχή. Η υφιστάμενη κατάσταση του αστικού χώρου αποδεικνύει  την 

απουσία των έντονων κοινωνικών αποκλεισμών, την ανάμειξη των ντόπιων με 

το μεταναστευτικό πληθυσμό, στη βάση ενός ¨κάθετου κοινωνικού 

διαχωρισμού¨ της αθηναϊκής αστικής πολυκατοικίας90.   

 

 

 

 

 

                                                           
87 Δημήτρης Ν. Καρύδης, Τα επτά βιβλία της πολεοδομίας, Αθήνα 2008, σελ. 62  

88 «Ύστερα από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, η εγκατάσταση στην Καλλιθέα περίπου 25.000 

προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο τη μετέτρεψε σε προσφυγική συνοικία και ανέκοψε την εξέλιξή 

της σε προάστιο αναψυχής.» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας 2015-2019, Α΄Φάση:  Στρατηγικός 

Σχεδιασμός, Δεκέμβριος 2016, σελ. 23                                                   
89 https://www.athenssocialatlas.gr/φτωχογειτονιές-της-ελπίδας 
90 Δημήτρης Μπαλαμπανίδης, «Η Ελλάδα από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών: 

Πρόσβαση στη κατοικία και χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί σε πόλεις της Γερμανίας και στην Αθήνα», 

Γεωγραφίες, Νο 19,2012,  σελ. 124 

https://www.athenssocialatlas.gr/φτωχογειτονιές-της-ελπίδας
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 _δημογραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά περιοχής 

Με βάση τα στοιχεία έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του Δήμου Καλλιθέας και τα οποία είναι  σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ, δηλαδή αυτής του 2011,το σύνολο των 

καταγεγραμμένων κατοίκων για την Καλλιθέα ήταν 100.641 άτομα, εκ των 

οποίων  10.922 είναι μετανάστες. Στη περιοχή κατοικούν μετανάστες από 

διάφορες χώρες κυρίως από τα Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία), τις χώρες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ρωσική Ομοσπονδία, Ρουμανία, Γεωργία, 

Μολδαβία, Πολωνία, Αρμενία, Καζακστάν),αλλά και από χώρες της Ασίας 

(όπως το Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ιράκ, Συρία, Τουρκία, Κίνα),και της Αφρικής 

(Αίγυπτος) κ.ά. Η μεγαλύτερη μεταναστευτική κοινότητα είναι η αλβανική, 

ακολουθούν η αιγυπτιακή και η βουλγαρική, και έπειτα οι χώρες που ανήκαν 

στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Συνολικά έχουν καταγραφεί 81 εθνικότητες. 

Όμως η Καλλιθέα δεν αποτελεί την πλέον πολυπολιτισμική συνοικία, αφού 

αυτός ο χαρακτηρισμός ανήκει στο δήμο Αθηναίων, και σε άλλες γειτονιές, 

όπως αυτή της Κυψέλης, λόγω ίσως της μεγαλύτερης πληθυσμιακής 

συγκέντρωσης και  της πιο έκδηλης παρουσίας τους στον αστικό ιστό. Όμως, 

κατά τη γνώμη μου, λόγω της ιδιαιτερότητάς της και του μεταβατικού 

χαρακτήρα της, παρουσιάζει ενδιαφέρον ως περίπτωση μελέτης. 

 

  
Πίνακας_1 

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας 2015-2019, Α΄Φάση:  Στρατηγικός Σχεδιασμός, Δεκέμβριος 

2016, σελ. 34, ιδία επεξεργασία ) 

 



Καθημερινές συναντήσεις μεταναστών και ντόπιων στις γειτονιές της Καλλιθέας_Οι εθνοτικές επιχειρήσεις  

ως φορέας και πυκνωτής κοινωνικών διαντιδράσεων. 
 

39 
 

 

Πίνακας_2 

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας 2015-2019, Α΄Φάση:  Στρατηγικός Σχεδιασμός, Δεκέμβριος 

2016, σελ. 35 , ιδία επεξεργασία ) 

_οικονομικά στοιχεία για το τομέα του  εμπορίου  

Από το σύνολο των καταγεγραμμένων κατοίκων τότε, οι  34.451 κάτοικοι  ήταν 

οικονομικά ενεργοί, ενώ 9.336 άτομα  καταγράφηκαν ως άνεργοι. Ακόμη  ο 

οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (παιδιά, ηλικιωμένοι κ.ά.) ήταν 56.854 

άτομα91. Τα στοιχεία αυτά μπορούν σήμερα να φαντάζουν κάπως παλιά, αλλά  

φανερώνουν μία τάξη μεγέθους για τη περιοχή της Καλλιθέας. Για το λόγο 

αυτό επισημαίνονται μόνο ορισμένα μόνο στοιχεία. Τα χρονικά πλαίσια της  

παρούσας εργασίας δεν  επιτρέπουν μια σε βάθος ανάλυση της οικονομικής 

και παραγωγικής συγκρότησης της περιοχής. Με βάση τα στοιχεία της 

απογραφής του 2011, στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, το 

ποσοστό του χονδρικού και λιανικού εμπορίου ήταν 18,90% (6.959 

απασχολούμενοι), ενώ οι δραστηριότητες που αφορούν την εστίαση ήταν σε 

ποσοστό 8,38% (3.085 απασχολούμενοι). «Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του 

ΕΒΕΑ ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στο Δήμο Καλλιθέας είναι 1.791.»  Η πλειοψηφία αυτών (σε ποσοστό 57,79%) 

δραστηριοποιούνται στο εμπόριο92, και είναι μικρές επιχειρήσεις, ατομικές ή 

οικογενειακές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες που 

ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ή αποτελούν ¨κομμάτι¨ 

αλυσίδας καταστημάτων.  

 

                                                           
91 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας 2015-2019, Α΄Φάση:  Στρατηγικός Σχεδιασμός, Δεκέμβριος 

2016, σελ. 88                                                                                                                                                                             
92 Το ποσοστό των απασχολούμενων στην εστίαση-αναψυχή επί του συνολικού πληθυσμού ήταν 

μεγαλύτερο από εκείνο της περιφέρειας Αττικής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας 2015-2019, 

Α΄Φάση:  Στρατηγικός Σχεδιασμός, Δεκέμβριος 2016, σελ. 93-94 
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_οι εθνοτικές επιχειρήσεις στην Καλλιθέα 

Στο δήμο Καλλιθέας τα καταστήματα των μεταναστών  δεν είναι πάρα πολλά, 

εάν συγκρίνουμε τη περιοχή με άλλες γειτονιές της Αθήνας. Για παράδειγμα 

στο κέντρο της Αθήνας συναντάμε γειτονιές που έχουν δημιουργηθεί κυρίως 

από τους Ασιάτες μετανάστες (π.χ. Μπαγκλαντές, Σύριοι, Κινέζοι κ.ά.), ή όπως 

σε άλλες γειτονιές, για παράδειγμα τη Κυψέλη, που έχει  αρκετά καταστήματα 

Πολωνών και  Αφρικανών μεταναστών. Εκεί το μέγεθος τόσο της 

μεταναστευτικής κοινότητας, όσο και η πυκνότητα των καταστημάτων τους 

στη περιοχή διαμορφώνουν τους όρους για το χαρακτηρισμό αυτής ως μιας 

ιδιαίτερης πολυπολιτισμικής γειτονιάς. Γενικά στη περιοχή της Καλλιθέας 

παρατηρείται η διασπορά επιχειρήσεων μεταναστών και όχι κάποια  χωρική 

συγκέντρωση με τη μορφή θύλακα ή νησίδας. Παράλληλα διαπιστώνεται η 

ύπαρξη καταστημάτων που ανήκουν σε διάφορες εθνοτικές ομάδες και που 

εμπλέκονται είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως υπαλληλικό-εργατικό δυναμικό.  

            
χάρτης_3 (ιδία επεξεργασία) 
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Όσα λειτουργούν σήμερα εντοπίζονται σε δευτερεύοντες  εμπορικούς δρόμους 

της περιοχής ή σε άλλες γειτονιές, και όχι στον κεντρικό εμπορικό δρόμο, 

δηλαδή τη λεωφόρο Θησέως. Εκεί συναντάμε τα μεγάλα εμπορικά 

καταστήματα και τις αλυσίδες πολυεθνικών εταιριών. Όπως φαίνεται και στο 

χάρτη, το τμήμα της  Λ. Θησέως που βρίσκεται ανάμεσα στη πλατεία Δαβάκη 

και το πάρκο της Χαροκόπου, αλλά και αυτό, που ξεκινά από το σταθμό του 

ΗΣΑΠ στην οδό Σιβιτανίδου και συνεχίζει στην οδό Δαβάκη, αποτελούν τις 

πλέον σημαντικές διαδρομές για αγορές, διασκέδαση και αναψυχή στη 

περιοχή. Ακόμη όμως και τα καταστήματα («MOSCA», «GASTROM» & «ARBAT») 

με τα ρωσικά προϊόντα (βλέπε  χάρτη_3), βρίσκονται πιο χαμηλά στη Θησέως, 

και όχι στην κύρια εμπορική ζώνη του κέντρου.  

Οι δρόμοι στους οποίους εντοπίζουμε τη πλειοψηφία των εθνοτικών 

επιχειρήσεων, δεν προσφέρονται για χαλαρό και άνετο περπάτημα, όπως η λ. 

Θησέως, αφού τα πεζοδρόμια είναι στενά και υπάρχει δυσκολία για να τα 

προσπελάσεις με ευκολία. Οπότε  για  κάποιον επισκέπτη της περιοχής, είναι 

πιο δύσκολο  να ανακαλύψει αυτόν τον πολιτισμικό χαρακτήρα της αγοράς 

της Καλλιθέας. Βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχει 

μία γειτνίαση των καταστημάτων που αναφέρονται ή προέρχονται από τις ίδιες 

μεταναστευτικές κοινότητες, ή από άλλες  που εντάσσονται σε μεγαλύτερες 

ομάδες (π.χ.  χώρες που ανήκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στις που 

ανήκουν στις Βαλκανικές χώρες). Ο άξονας της οδού Στρατάρχου Δαβάκη 

λειτουργεί ως μία ζώνη διαχωρισμού του βορειοανατολικού τμήματος της 

περιοχής, όπου εντοπίζονται περισσότερο καταστήματα από χώρες της Ασίας 

και της Βόρειας Αφρικής, ενώ στο νοτιοδυτικό κομμάτι κυρίως υπάρχουν 

καταστήματα από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,  αλλά  και από 

άλλες περιοχές, όπως ο Πόντος93. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση  ότι 

υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός στις περιοχές κατοικίας των μεταναστών στη 

περιοχή, αφού ορισμένοι από αυτούς διαμένουν σε διαφορετικές περιοχές από 

τη Καλλιθέα. 

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα καταστήματα αυτά δεν έχουν την 

ίδια αγορά και πελατεία. Αυτό δεν προκύπτει μόνο από το γεγονός ότι 

αναφέρονται σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, αλλά είναι  το είδος των 

καταστημάτων και των προϊόντων  που εμπορεύονται, τα οποία δημιουργούν 

διαφορετικούς όρους για τις επιχειρήσεις αυτές. Για παράδειγμα τα σούπερ-

μάρκετ, τα  παντοπωλεία, και το βιβλιοπωλείο που εμπορεύονται ρωσικά 

προϊόντα έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο πελατειακό κοινό, το οποίο μπορεί να 

έρχεται στην περιοχή συγκεκριμένα για αυτά. Οπότε σε ένα βαθμό έχουν μια 

πελατεία που υπερβαίνει τα γεωγραφικά όρια της Καλλιθέας. Σύμφωνα με τους 

ίδιους έχουν πελατεία και από περιοχές κοντινές, όπως η Ν. Σμύρνη και άλλες 

όπως  το Μενίδι. Αντίθετα τα πρατήρια φούρνου των γεωργιανών, το 

μπακάλικο των Αιγυπτίων, και το άλλο των Μπαγκλαντεσιανών  στην οδό 

Αγίων Πάντων, απευθύνονται και είναι γνωστά περισσότερο στους κατοίκους 

                                                           
93 Για παράδειγμα τα καταστήματα που εμπορεύονται ρωσικά προϊόντα δεν ανήκουν απαραίτητα σε 

Ρώσους, αλλά μπορεί οι ιδιοκτήτες ή το υπαλληλικό προσωπικό αυτών να προέρχονται από περιοχές, όπως 

ο Πόντος, το Καζακστάν, τη Μολδαβία και αλλού. 
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των κοντινών περιοχών κατοικίας και εμπορίου της Καλλιθέας, αφού έχουν και 

προϊόντα και για αυτούς.  

Αντιθέτως τα μαγαζιά που βρίσκονται στο βορειοανατολικό τμήμα 

περισσότερο προσανατολίζονται στην αγορά της γειτονιάς. Ακόμη και τα 

προϊόντα που προσανατολίζονται στη δική τους κοινότητα, πολλές φορές 

επιλέγονται και από τους ντόπιους της ευρύτερης περιοχής. Όσα 

δραστηριοποιούνται στο τομέα της εστίασης, (τυροπιτάδικα, σουβλατζίδικο, 

εστιατόριο κ.ά.), φέρουν τη δική τους γαστρονομική παράδοση και 

χαρακτήρα, οπότε δυνητικά αναφέρονται ή προσδοκούν σε ένα κοινό 

ευρύτερο. Για παράδειγμα στην οδό Αγίων Πάντων λειτουργεί ένα εστιατόριο-

ντελίβερι πακιστανών το οποίο έχει ινδική και πακιστανική κουζίνα. Ακόμη δεν 

είναι λίγες οι φορές που τα καταστήματα των ασιατικών ή των ρωσικών 

προϊόντων  προμηθεύουν τα αντίστοιχα μαγαζιά που διαθέτουν  εθνοτική 

κουζίνα. Τέλος οι εθνοτικές επιχειρήσεις ανάλογα με το είδος των προϊόντων 

τους μπορούν και διαμορφώνουν τις δικές τους συνέργειες, για παράδειγμα το 

αιγυπτιακό μπακάλικο προμηθεύεται είδη, όπως αραβικές πίτες από άλλο 

αιγυπτιακό αρτοποιείο στο κέντρο της Αθήνας. Το ίδιο κατάστημα αρχικά 

ξεκίνησε με την πώληση εθνοτικών προϊόντων για την αιγυπτιακή κυρίως 

κοινότητα, και έπειτα διεύρυνε την πελατεία του με την πώληση και άλλων 

προϊόντων. 

εικόνα_1  

Όσπρια από την Ινδία, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν στο μπαγκλαντεσιανό 

μπακάλικο 
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εικόνα_2 

Συσκευασμένα τρόφιμα στο μπαγκλαντεσιανό μπακάλικο.  

 

   

εικόνα_3                                                            εικόνα_4 

 

Τρόφιμα στο αιγυπτιακό μπακάλικο (εικόνες 3 & 4) 
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εικόνα_5   

Ο παραδοσιακός φούρνος στο γεωργιανό «Iberia» 
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Κεφάλαιο 3_Οι κοινοί τόποι μεταναστών και ντόπιων. 

Γ.1   Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη συγκρότηση του τόπου. 

Όπως αναφέρεται και στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, οι 

μεταναστευτικές ομάδες διαχρονικά αποτέλεσαν τους φορείς χωροκοινωνικών 

μεταλλαγών, και τα υποκείμενα της συγκρότησης και  της διαμόρφωσης νέων  

τόπων στις χώρες εγκατάστασης. Η μεταναστευτική επιχειρηματικότητα, στο 

δεύτερο μέρος, αναλύθηκε, θεωρητικά κυρίως, ως προς την ανάπτυξη της και  

τη δυναμική των δικτύων της, ενώ παράλληλα έγινε αναφορά ως προς  τις 

μορφές της εθνοτικής αγοράς, σε σχέση με το χώρο και τη τοπική κοινωνία. 

Ανάλογα με τη κάθε χώρα και τη χρονική περίοδο, η μεταναστευτική 

επιχειρηματικότητα λειτούργησε ως μηχανισμός παραγωγής χώρου. Η 

παραγωγή αυτή  δεν αφορά στενά το δομημένο περιβάλλον, αλλά έχει να 

κάνει με την επίδραση του ίδιου του μεταναστευτικού και μη δικτύου στο χώρο, 

τις αλλαγές που διαμορφώνει στη καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, τις 

νέες εικόνες της αστικής ζωής μέσα από την λειτουργία των επιχειρήσεων 

αυτών, και γενικότερα των κοινών  χωροχρονικών κατασκευών και των κοινών 

τόπων μεταξύ των μεταναστών και των  ντόπιων. Για την προσέγγιση του 

παραπάνω θέματος, είναι αναγκαίος ένας σχολιασμός πάνω στην ανάπτυξη 

του θεωρητικού προβληματισμού για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας έρευνας.   

 

_θεωρητικές προσεγγίσεις 

Στο θεωρητικό πεδίο έχουν συγκροτηθεί δύο βασικές ροές για την ανάλυση 

των τρόπων ανάπτυξης του χώρου. Η πρώτη ακολουθεί τη νεοκλασική 

οικονομική σκέψη και τη κεΰνσιανή φιλοσοφία94.  «Σύμφωνα με αυτήν ο χώρος 

αντιμετωπίζεται ως λειτουργικά και κοινωνικά ισότροπος και οι κοινωνικές και 

οικονομικές σχέσεις θεωρείται ότι τελούν, ή τείνουν, σε ισορροπία»95 . Αντιθέτως 

η δεύτερη ακολουθεί τη μαρξιστική θεωρητική σκοπιά. Πιο συγκεκριμένα οι 

μαρξιστικές επεξεργασίες για τα ζητήματα του χώρου, της πολιτικής οικονομίας 

και της κοινωνικής αναπαραγωγής εξελίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό από το 

Λεφέβρ κατά τη δεκαετία του 1970. Παράλληλα, όσο αφορά την ανάλυση του 

χώρου και τη συγκρότηση  του τόπου, εμφανίζονται και ενισχύονται την ίδια 

περίοδο και άλλες προσεγγίσεις που απορρίπτουν τις θετικιστικές αναλύσεις 

του χώρου, και οι οποίες στηρίζονται κυρίως σε οντολογικές και  

ανθρωποκεντρικές θεωρητικές καταβολές96.Σύμφωνα με τις μαρξιστικές 

προσεγγίσεις της ανάπτυξης του χώρου, οι  καθοριστικοί παράγοντες για την 

αναπαραγωγή του χώρου βρίσκονται μέσα στους κόλπους της ίδιας της 

κοινωνίας, του συστήματος παραγωγής.  

                                                           
94 Ντίνα Βαΐου, Κωστής Χατζημιχάλης, Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους Πολώνους στους Αγρούς, 

πόλεις, περιφέρειες και άτυπη εργασία, Αθήνα 1997, σελ.23                                                                                         
95 Μαντουβάλου  Μ., «Αστική γαιοπρόσοδος, τιμές γης και διαδικασίες ανάπτυξης του αστικού χώρου Ι: 

σημειώσεις στη θεωρία μέσα από την ελληνική εμπειρία», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 88(88), 1995, 

σελ. 38                                                                                                                                                                                                                             
96 Η φαινομενολογία συνδυάζει στοιχεία από τον ιδεαλισμό και τον υπαρξισμό, με βασικότερο γνώρισμα την 

υποκειμενική ερμηνεία στο κάθε φαινόμενο. Ε. Παναγιωτάτου, Συμβολή σε μια Ενιαία Θεώρηση του Χώρου 

και σε μια άλλη Σχεδιαστική Πρακτική, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 1988, σελ. 27 
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Δηλαδή η ανάπτυξη του χώρου είναι συνάρτηση των οικονομικών σχέσεων 

παραγωγής, της παραγωγικής συγκρότησης, των αναλογιών της εργασίας 

και γενικότερα των δυνάμεων εξουσίας που εγγράφονται και μεταβάλλουν το 

χώρο. Ο χώρος δεν αντιμετωπίζεται ως παθητικός και ουδέτερος, αλλά  

αποτελεί το μέσο για την ίδια τη διαδικασία της αναπαραγωγής της κοινωνίας. 

Σύμφωνα με το Λεφέβρ η αναπαραγωγή των εκάστοτε σχέσεων στο χώρο 

διαμορφώνει συνδεδεμένους και εξαρθρωμένους τόπους, αυτών της 

παραγωγής, της κατανάλωσης, της αναψυχής κ.ά.97, χωρίς βέβαια τα όρια 

μεταξύ αυτών να είναι αυστηρώς προσδιορισμένα. Ο ίδιος συνδέει αυτήν την 

εξάρθρωση του χώρου με την κατάτμηση του χρόνου.  Στην ουσία η 

αναπαραγωγή της κάθε σχέσης ή του κάθε χρόνου στο χώρο παρουσιάζει την 

κάθε χρήση διαχωρισμένη ως προς τις άλλες, ενώ βρίσκονται σε ενότητα.  

_Η καθημερινότητα  και  η  δυναμική της ¨καθημερινής ζωής¨  

Η αναπαραγωγή των κάθε φορά σχέσεων ολοκληρώνεται από εκάστοτε 

υποκείμενα, μέσω των  πρακτικών τους στο χώρο. Οι  υλικές αυτές πρακτικές 

έχουν τη δυναμική να δημιουργούν και να μετασχηματίζουν το χώρο, 

διαμορφώνοντας τους κάθε φορά τόπους. Παράλληλα στον ίδιο χώρο 

μπορούν τα διαφορετικά υποκείμενα να αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους 

μέσα στις σχέσεις στις οποίες υπεισέρχονται  κ.ά.  Το ¨καθημερινό¨  που 

εισάγεται από τον Λεφέβρ, αναφέρεται στην επανάληψη και τη μονοτονία, και 

προκύπτει από την αναπαραγωγή των σχέσεων αυτών στη ζωή της πόλης, 

αφορά την αστική ζωή. Το ¨καθημερινό¨, μέσω των επιτελέσεων των σχέσεων 

και πρακτικών του, υποβάλλει το υποκείμενο  σε ορισμένες κανονιστικές 

πρακτικές, συμπεριφορές, και αντιλήψεις. Αρκετοί είναι αυτοί που ψάχνουν μία 

αυστηρή δομή, ή ένα σύστημα που διαμορφώνει το habitus, ως τρόπου 

κατοικείν.  Σύμφωνα με το Λεφέβρ,  το habitus διαμορφώνεται ανά κοινωνική 

τάξη και ομάδα, αποτελεί μία τυπολογία ενός μοντέλου και τρόπου ζωής που 

επενεργεί στη συνείδηση98. Κατά τον Bourdieu αποτελεί μία δομή 

κανονικοποίησης της καθημερινής ζωής, που διαμορφώνει συμπεριφορές 

αξίες και ήθη, παρεμβαίνοντας στη συνείδηση και ορίζει με αυτό το τρόπο την 

ανθρώπινη θέληση. Και ο ίδιος όμως εισάγει τη ταξική θέση του υποκειμένου 

ως παράγοντα κομβικής σημασίας για τη διαμόρφωση του habitus99. Πιο 

συγκεκριμένα το habitus εκφράζεται ως η σωματοποιημένη  συμπεριφορά ανά 

τάξη, είναι τα ήθη  ενός συγκεκριμένου τόπου στο χρόνο, στα οποία υπάγεται 

η ανθρώπινη συμπεριφορά, οι καθημερινές πρακτικές κτλ. Άρα έχει μία 

μεγαλύτερη σταθερότητα και στατικότητα.  Οπότε, πέρα από το ταξικό, υπάρχει 

και το πολιτισμικό στοιχείο που συνδράμει με τη σειρά του, στη διαμόρφωση 

του κατοικείν, των  νοοτροπιών και των  κανόνων συμπεριφοράς. 

  

 

                                                                                                                                

                                                           
97 Ενρί Λεφέβρ, Δικαίωμα στη πόλη, Χώρος και Πολιτική, Αθήνα 2016, σελ.218-219                                             
98 Ενρί Λεφέβρ,  ο.π.,  σελ.41-43                                                                                                                                                 
99 Rob Shields, Places on the margin, The international Library of Sociology, London  2013 : 34-36 
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Όμως μέσα σε αυτήν την επανάληψη της καθημερινότητας, διαφορετικά 

υποκείμενα, ρόλοι και δράσεις έρχονται σε αντιπαράθεση αλλά και σε 

συνδιαλλαγή, συνθέτοντας ένα διαφορετικό πεδίο, στο οποίο η σταθερότητα 

αυτή ¨δοκιμάζεται. Οπότε μπορούμε να εντοπίσουμε ¨ρωγμές¨ που είναι ικανές 

να αμφισβητήσουν τις κανονιστικές αυτές νόρμες. Κάτω από αυτή τη σκοπιά  

έχουν την δυναμική της μερικής ¨ανατροπής¨ των κυρίαρχων αφηγήσεων της 

πολιτείας και της κοινωνίας, που διαμορφώνουν τους εκάστοτε  «Άλλους», ενώ  

σε ένα μικρό βαθμό είναι ικανές να αλλάξουν την αντίληψη μας για το τρόπο 

«κατοικείν» και τις καθημερινές πρακτικές. Με το τρόπο αυτό δομούν νέους 

τόπους, αρχικά στη μικρο-κλίμακα της γειτονιάς, στους οποίους η ετερότητα 

προσλαμβάνεται και συγκροτείται διαφορετικά αποκτώντας, έτσι χωροχρονικές 

αναφορές. Για το λόγο αυτό η καθημερινή ζωή μπορεί να αποτελέσει την 

ερμηνευτική οπτική κάτω από την οποία οι κοινωνικές σχέσεις και επαφές 

επαναπροσδιορίζονται και μεταλλάσσουν το χώρο και τη πόλη100. 

_Τα κοινωνικά  δίκτυα, ο  χώρος και η γειτονιά  

 «Αντί λοιπόν να φανταζόμαστε τους τόπους ως οριοθετημένες περιοχές, 

µπορούµε να τους δούµε ως σημεία συνάρθρωσης σε πλέγματα κοινωνικών 

σχέσεων και επαφών: όπου, όμως, µεγάλο µέρος του κάθε πλέγµατος 

εξυφαίνεται σε γεωγραφική κλίμακα, πολύ ευρύτερη απ’ ό,τι θα ορίζαμε τη 

δεδομένη στιγμή, ως τόπο»101.  Για την Μάσσευ ο τόπος δεν ταυτίζεται με τις 

κοινότητες, αφού τα υποκείμενα των διάφορων κοινοτήτων μπορούν να 

εντοπίζονται όντας σε διαφορετικές περιοχές ανά το κόσμο, αρκετά 

απομακρυσμένα μεταξύ τους. Ειδικά στη σύγχρονη εποχή οι πόλεις και τα 

αστικά κέντρα αποτελούν το χώρο εγκατάστασης και δραστηριοποίησης 

πολλών διαφορετικών κοινοτήτων, συγγενικών και άλλων δικτύων, και 

γενικότερα διαφορετικών υποκειμένων και αντίρροπων δυνάμεων στο χώρο. 

Παράλληλα η πρόσληψη και η συγκρότηση του τόπου και της  γειτονιάς έχει 

έμφυλες, ηλικιακές, πολιτιστικές και ταξικές  διαστάσεις. Για παράδειγμα  οι  

εθνοτικές κοινότητες δεν αντιλαμβάνεται ενιαία το χώρο, επειδή ακριβώς 

επενεργούν διάφοροι παράμετροι σε αυτό, που προσδιορίζονται από τα 

οικονομικά, ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά άλλων περιοχών και 

τόπων. Οπότε η πρόσληψη και κατ΄επέκταση η συγκρότηση των κάθε φορά 

νέων τόπων είναι και υποκειμενική, ενώ δεν μπορεί παρά να συντελείται μέσα 

από τη σύγκριση προηγούμενων εμπειριών και ερμηνειών του χώρου. Έτσι οι 

τόποι συγκροτούνται  σχεσιακά  με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες μας102.  

Υπό αυτή τη σκοπιά  αναλύσεις της ¨γειτονιάς¨, υπό την οπτική της 

καθημερινής ζωής, δεν μπορούν να παραμένουν σε ένα στενό όριο των 

πρακτικών που εφαρμόζονται σε αυτήν, αλλά να λαμβάνουν υπ΄ όψην τις 

υπερτοπικές διασυνδέσεις των κοινοτήτων αυτών. Άρα το αναλυτικό πρίσμα 

δεν μπορεί παρά να είναι το ¨παγκοσμιοτοπικό¨. Για παράδειγμα μέσα από τη 

δικτύωση των μεταναστευτικών επιχειρήσεων και γενικότερα της δράσης των 

                                                           
100 Ντίνα Βαΐου, Κωστής Χατζημιχάλης,Ο χώρος στην αριστερή σκέψη, Αθήνα 2012, σελ. 
101 Massey D., “A Global Sense of Place”, στο Space, Place and Gender, Minneapolis: University of 

Minnesota Press. Στα ελληνικά στο: Νέα Οικολογία, 1995, σελ. 60-61                                                                                                                     
102 Rob Shields, Places on the margin, The international Library of Sociology, Routledge, London 2013:15 
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μεταναστευτικών υποκειμένων διασυνδέονται  τόποι, που βρίσκονται σε αρκετά 

απομακρυσμένες περιοχές και χώρες μεταξύ τους. Έτσι,  οι χωροχρονικές 

δομές  που  σχηματίζονται μέσα από τη κίνηση και τη δράση των υποκειμένων 

στο χώρο, και ερμηνεύουν το ¨εδώ¨ ως ¨τώρα¨, και το ¨εκεί¨ ως ¨τότε¨103, 

αποσυνδεδεμένα μεταξύ τους, δεν μπορούν να αποτυπώσουν σε βάθος το 

σύνολο των παραπάνω διεργασιών. Στην πραγματικότητα  οι δομές αυτές δεν 

είναι τόσο αυστηρές, αλλά εμπεριέχονται και επηρεάζονται εκατέρωθεν.  

_Τα σώματα και  η συνάντησή τους στο χώρο 

Στο δημόσιο χώρο και τις γειτονιές της πόλης συναντώνται ντόπιοι και 

μετανάστες από διαφορετικές εθνικότητες που  συγκροτούνται ως ετερότητες 

στο χώρο. Η καθημερινή ζωή περιλαμβάνει τη θεωρία της συνάντησης των 

διαφορετικών σωμάτων στο χώρο. Έτσι  σε ένα βαθμό η οπτική της 

καθημερινής ζωής, πέρα από τις υλικές πρακτικές, απροσδόκητα λαμβάνει 

υπ΄όψην της και επιμέρους ανθρωπολογικές  προσεγγίσεις, στις οποίες 

εμπλέκεται ¨δημιουργικά¨ ο χώρος, η κίνηση και τα ανθρώπινα σώματα. Το 

σώμα αποτελεί το βασικό αισθητηριακό μέσο για την ανάγνωση του χώρου. 

Ένα διαφορετικά σώμα,   χωρίς τη θέληση του, φέρει σαν εικόνα και 

φαντασιακό στη χώρα εγκατάστασής του,  τα κυρίαρχα κανονιστικά πρότυπα, 

τα ήθη και τις αξίες του τόπου καταγωγής του, ή πιο σωστά, έτσι όπως αυτά 

έχουν ερμηνευτεί και δομηθεί από τους  ¨ισχυρούς¨ της Δύσης. Φέρει 

ουσιαστικά αυτές τις διαμορφωμένες κυρίαρχες τυποποιήσεις του ¨Άλλου¨. 

Οπότε, έχει ιδιάζουσα σημασία η εθνοτική προέλευση των μεταναστών, όσο 

αφορά την αλληλεπίδραση τους με τους  ντόπιους, από την άποψη ότι η 

αποδοχή δεν είναι μια ουδέτερη διαδικασία, αλλά σημασιοδοτείται από τους 

όρους και τα κριτήρια του κυρίαρχου ¨Εμείς¨. Υπό αυτή τη σκοπιά η εκχώρησή 

της εξαρτάται από την συμμόρφωση των υποκειμένων στους κάθε φορά 

όρους που διαμορφώνονται από  την αντίληψη της ευρύτερης κοινωνίας. Η 

διαμόρφωση ουσιαστικά των όρων της συνδιαλλαγής με τους ¨Άλλους¨  

εμπεριέχει  σχέσεις κυριαρχίας και εξουσίας104.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Yi-Fu Tuan, The perspective of experience, University of Minnesota Press,London 2018:138 
104 Erving Goffman, Στίγμα-Σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας, Αθήνα 2001,σελ.15 
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Γ.2  Όψεις της ετερότητας στους δρόμους της Καλλιθέας  

Όπως είδαμε η κοινωνία δεν μπορεί να νοηθεί και να συγκροτηθεί έξω από το 

χώρο, ενώ αυτός είναι απαραίτητος τόσο για την ανάπτυξη της υλικής 

κοινωνίας, όσο και για τις νοηματοδοτήσεις αυτής. Ο Λεφέβρ για την 

ολόπλευρη κατανόηση του κοινωνικού χώρου αναπτύσσει τη δική του τριμερή 

διαλεκτική, που περιλαμβάνει τις υλικές πρακτικές για το χώρο, τις 

αναπαραστάσεις του χώρου, και τους χώρους της αναπαράστασης105. 

«Καταναλώνουμε σήματα όπως και αντικείμενα σήματα ευτυχίας, 

ικανοποίησης, δύναμης, πλούτου, επιστήμης, τεχνικής κ.λπ. Η παραγωγή 

σημάτων ενσωματώνεται στη συνολική παραγωγή και παίζει κεφαλαιώδη 

ρόλο ενσωμάτωσης σε σχέση με τις άλλες κοινωνικές, παραγωγικές ή και 

οργανωτικές δραστηριότητες»106 

Ιστορικά ο άνθρωπος απέκτησε οικειότητα με το χωρικό του περιβάλλον μέσα 

σε μία εξελικτική διαδικασία και κυρίως μέσα από την εργασία για την επιβίωση 

του σε αυτό, πριν κιόλας συγκροτηθούν κοινωνικά ως δομές, το φύλο, η τάξη 

κ.ά. Παράλληλα όμως άρχισε να συγκροτεί τις πρώτες εικόνες του χώρου και 

να φτιάχνει ο ίδιος τις αναγκαίες αναπαραστάσεις του χώρου που του ήταν 

χρήσιμες. Οι αναπαραστάσεις του χώρου κάθε φορά υπάγονται στην 

υποκειμενική ερμηνεία των ανθρώπων και  αξιολογούνται αναλόγως. 

Σύμφωνα με τον Τουάν το σύμβολο είναι άμεσο και δεν χρειάζεται μία διαλεκτική 

διαμεσολάβηση. Ένα αντικείμενο γίνεται ένα σύμβολο, όταν η ίδια του η φύση 

είναι τόσο ξεκάθαρη και προφανής που η ύπαρξη του δίνει νόημα και γνώση 

για κάτι μεγαλύτερο και πέρα από αυτό107. Και εδώ είναι μια θεμελιώδης 

διαφορά με τον  Hall και τη διαλεκτική του προσέγγιση σε σχέση με τις 

αναπαραστάσεις, τα σύμβολα και την εικόνα, αφού ο ίδιος βλέπει ότι το νόημα 

κάθε φορά προσδιορίζεται και διαμορφώνεται από το ίδιο το υποκείμενο, 

ορίζοντας έτσι μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ αντικειμένου και υποκειμένου108. 

Οπότε  η σχέση του υποκειμένου με το αντικείμενο ακολουθεί μια κυκλική 

πορεία, εξελίσσεται μέσω της ερμηνευτικής διαδικασίας, επηρεάζοντας  και τα 

δύο μέρη της διαδικασίας αυτής109. Άρα το νόημα κάθε φορά δεν παραμένει 

στατικό, ούτε προϋπάρχει κάπου έξω στο χώρο και την ανθρώπινη εμπειρία,  

αλλά εξαρτάται από τον ίδιο τον ερευνητή ή  παρατηρητή. 

Επίσης η κάθε εικόνα δεν εντοπίζεται στο κενό, υπό αυτήν την άποψη  το κάθε 

φορά υποκείμενο παρατηρεί και συγκρίνει με βάση και τις άλλες εικόνες που 

παρουσιάζονται στον  υπόλοιπο χώρο. Ο Hall ισχυρίζεται ότι το νόημα κάθε 

φορά  δομείται μέσα από την σύγκριση αντίθετων στοιχείων110. Οπότε η 

ετερότητα, ως νοηματοδότηση,  συγκροτείται  μέσα από την έντονη 

διαφοροποίηση των αστικών εικόνων  της πόλης.  

                                                           
105 Ντίνα Βαΐου, Κωστής Χατζημιχάλης,Ο χώρος στην αριστερή σκέψη, Αθήνα 2012, σελ. 86                                                                                                                                                        
106 Ενρί Λεφέβρ, Δικαίωμα στη πόλη, Χώρος και Πολιτική, Αθήνα 2006, σελ. 91                                                       
107 Yi-Fu Tuan, Space and Place, The perspective of experience, University of Minnesota Press, London  

2018 : 114                                                                                                                                                                                        
108 Rob Shields, Places on the margin, The international Library of Sociology, Routledge, London 2013:18                                                                                                                                                             
109 Hall Stuart, Representaion, Cultural Representations and Signifying Practices, London 1997: 10                    
110 Hall Stuart, Representaion, Cultural Representations and Signifying Practices, London 1997: 26-27                    
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_Οι εικόνες των εθνοτικών καταστημάτων και οι χώροι των αναπαραστάσεων 

Οι εικόνες των εθνοτικών αγορών και των μεταναστευτικών  επιχειρήσεων, 

μπορούν να ιδωθούν ως μια πρώτη παρουσίαση των διαφορετικών 

πολιτισμικών διαδρομών και προελεύσεων στο δημόσιο χώρο. Με μια πρώτη 

ματιά παρατηρούμε ότι οι εθνοτικές επιχειρήσεις διακρίνονται από τα ιδιαίτερα 

σύμβολα και τα σχήματα που χρησιμοποιούν (π.χ. σημαίες χωρών, γραπτός 

λόγος) για τα οποία μπορεί να έχουν μια ιδιαίτερη κοινωνική, πολιτισμική και 

συναισθηματική αξία για τους ίδιους τους μετανάστες, χωρίς αυτά να γίνονται 

αισθητά από το ντόπιο πληθυσμό.   

Ο χώρος, όπως κάθε φορά προσλαμβάνεται από τους ανθρώπους, 

αποκρυσταλλώνει σκέψεις, νοοτροπίες και συναισθήματα σε σχέση με το 

χώρο, το υποκείμενο και τους γύρω του, την ίδια τη κοινωνία. Υπό αυτή τη 

σκοπιά οι όψεις αυτές των εθνοτικών καταστημάτων, το μέγεθος και η 

διαφορετικότητα στη διακόσμηση τους σε σχέση με τα καταστήματα των 

ντόπιων, κάνει περισσότερο ή λιγότερο αισθητή την παρουσία του 

διαφορετικού ¨Άλλου¨ στο χώρο. Οι  φωτογραφίες αυτής της ετερότητας στο 

δημόσιο χώρο, παίζουν τον δικό τους ρόλο στη πρόσληψη των 

μεταναστευτικών υποκειμένων, η οποία, κατά τη γνώμη μου διαφοροποιείται 

από γειτονιά σε γειτονιά, έχει δηλαδή χωροχρονικές αναφορές και δομές111. Με 

το τρόπο αυτό  διαμορφώνονται τα νοητά όρια αποκλεισμού ενός χώρου ή 

μιας γειτονιάς, για όσους και όσες  δεν ταιριάζουν112, ορίζοντας χώρους για 

¨Εμάς¨ και για τους ¨Άλλους¨. Οπότε ανάλογα με τη πληθυσμιακή σύνθεση και 

τις ποσοστιαίες αναλογίες  των εθνοτικών ομάδων σε κάθε περιοχή, 

διαμορφώνονται διαφορετικές προσλαμβάνουσες του χώρου. Το κάθε φορά  

¨Εμείς και οι Άλλοι¨, παίρνει διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενώ έχει διαφορετική 

πρόσληψη ανάλογα με την εθνοτική και την κοινωνική σύνθεση της κάθε 

περιοχής. Βέβαια μέσα από τη καθημερινή ζωή και την αλληλεπίδραση των 

υποκειμένων αυτών, οξύνονται ή αμβλύνονται οι αντιθέσεις  στο εσωτερικό των 

ομάδων αυτών, που φαινομενικά παρουσιάζονται ως μια διπολική σχέση.   

Όπως αναφέρει ο Goffman, «η γνώση μας για τους άλλους είναι πάντοτε 

ατελής, ως εκ τούτου δεν μπορούμε ποτέ να σχετιστούμε με άλλους στη βάση 

της αγνής και άσπιλης ατομικότητάς τους, αλλά μόνο μέσω τυποποιήσεων»113 

Οπότε οι  τυποποιήσεις αυτές του ¨Άλλου¨ εν δυνάμει  επηρεάζονται και  

προσδιορίζονται εκ νέου μέσα από την καθημερινή αλληλεπίδραση των 

ντόπιων,  μεταναστών και μεταναστριών στη πόλη. Όσο αντιλαμβανόμαστε τη 

πόλη όχι ως σκηνή, αλλά ως πεδίο δράσης, τότε τα υποκείμενα δεν 

καταναλώνουν απλά κάποια τυποποίηση ή αναπαράσταση,  αλλά 

διαμορφώνουν νέα δεδομένα στο χωρικό περιβάλλον, συγκροτώντας νέους 

                                                           
111 Βλ. Αγιατζίδου Θεοδώρα,  Όψεις της ετερότητας μέσω των αναπαράστεων_Η συμβολή του χώρου στη 

πρόσληψη και τη διαμόρφωση του ΄Άλλου΄, εργασία στο μάθημα : ¨ Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτισμικές διαστάσεις της ανάπτυξης και του σχεδιασμού¨, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή 

Αρχιτεκτόνων, Δ.Π.Μ.Σ ¨Πολεοδομία-Χωροταξία¨, Αθήνα 2020, βιβλιοθήκη Τομέα Πολεοδμίας σε ψηφιακή 

μορφή                                   
112 Tim Cresswell, Place, a short introduction, Blackwell Publishing Ltd, London 2004: 11 
113 Έρβινγκ Γκόφμαν, Στίγμα-Σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας, Αθήνα 2001,σελ.23 
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κοινούς τόπους με τα μεταναστευτικά υποκείμενα. Για τη κάθε περιοχή  έχει 

σημασία η μορφή και η σύνθεση της εθνοτικής αγοράς, για τις οποίες έγινε 

αναφορά στο δεύτερο μέρος. Δηλαδή ανάλογα με την ύπαρξη εθνοτικών 

θυλάκων ή όχι στον αστικό χώρο, η ετερότητα  συγκροτείται και 

προσλαμβάνεται διαφορετικά. Παράλληλα μέσα από αυτές τα υποκείμενα 

μπορούν να παρεμβαίνουν στη πόλη, και με αυτό το τρόπο να διεκδικούν το 

¨μερίδιο¨ τους στο δημόσιο χώρο. Στην πραγματικότητα η εικόνα του αστικού 

χώρου, έτσι όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μπορεί εν μέρει να φανερώσει ή 

να μας υποψιάσει για τις διάφορες πλευρές της οικονομικής, κοινωνικής και 

της πολιτισμικής ζωής της ίδιας της πόλης, τις δραστηριότητες των 

μεταναστευτικών υποκειμένων. 

_Οι  όψεις των εθνοτικών καταστημάτων 

Τα εθνοτικά καταστήματα στην Καλλιθέα έχουν ελάχιστα διακριτά γνωρίσματα 

ως προς το δημόσιο χώρο. Τα περισσότερα φέρουν ως επιγραφή το όνομα 

του ιδιοκτήτη, κάποια λέξη στην γλώσσα προέλευσης των μεταναστών, ή την 

ονομασία της χώρας προέλευσης αυτών ή των εμπορευμάτων 

φανερώνοντας ορισμένες πλευρές της ιδιοσυγκρασίας ή και της ιστορίας των 

ιδιοκτητών. Για παράδειγμα το όνομα ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ¨ αποδόθηκε στο 

αιγυπτιακό μπακάλικο ως αναφορά στη πόλη προέλευσης του ιδιοκτήτη. 

Συγκεκριμένα τα καταστήματα των Γεωργιανών στη οδό Φιλαρέτου  

ξεχωρίζουν ουσιαστικά μόνο από την ονομασία τους  «Iberia» και  

«Emigrand»,ενώ δεν έχουν ούτε έντονα χρώματα, σχέδια ή φωτογραφίες που 

να θυμίζουν κάτι από το τόπο καταγωγής τους. Το μόνο στοιχείο που 

φανερώνει στο δημόσιο χώρο την ιδιαιτερότητα των καταστημάτων είναι ο 

παραδοσιακός φούρνος, ο οποίος φαίνεται και από το δρόμο. Μπορεί εύκολα 

να δει κάποιος περαστικός τους ανθρώπους να παρασκευάζουν με το 

παραδοσιακό τρόπο τα προϊόντα τους. Σε καμία περίπτωση δεν 

αντιλαμβάνεται κάποιος τη χώρα προέλευσης από την εξωτερική εικόνα του 

καταστήματος, παρά μόνο από το διαφημιστικό τους υλικό.  
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 εικόνα_6     Όψη του «EMIGRAND» από το δρόμο 

 

 εικόνα_7       Όψη του «IBERIA» από το δρόμο. 

Όσο αφορά και τα υπόλοιπα καταστήματα που βρίσκονται στον ίδιο δρόμο, 

όπως και το μαγαζί με τα ρωσικά προϊόντα και στην ευρύτερη γειτονιά δεν 

έχουν τις μεγαλεπήβολες προσόψεις άλλων καταστημάτων. Σε κάθε περίπτωση 

αυτό προκύπτει από το ίδιο το μέγεθος των κτηρίων και των πολυκατοικιών της 

περιοχής, αφού  καταλαμβάνουν συνήθως το ισόγειο τμήμα τους. Όσο 

αφορά το κινέζικο κατάστημα ένδυσης και υπόδησης, έχει μόνο μια επιγραφή 

στη κινέζικη γλώσσα, ενώ καταλαμβάνει και τμήμα του πεζοδρομίου,  πράγμα 

που δημιουργεί μια ιδιαίτερη συνθήκη, αφού οι διερχόμενοι περαστικοί 

συναντώνται με τους πελάτες του  καταστήματος.    
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 εικόνα_8   

Όψη του σούπερ-μάρκετ  «MERKURY»  που διαθέτει ρώσικα προΐόντα 

 εικόνα_9    

Όψη του κινέζικου καταστήματος στην οδό Χαροκόπου 
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Αντιθέτως το ρωσικό σούπερ-μάρκετ στη Λ. Θησέως, πέρα από την ονομασία 

του «MOCKBA», (εικόνα_10) έχει φωτογραφίες στη πρόσοψη του 

καταστήματος, που απεικονίζουν μνημεία ορόσημα της Μόσχας. Οι εικόνες 

αυτές ¨ενημερώνουν¨ τους περαστικούς, ότι το κατάστημα  διαθέτει ρωσικά 

προϊόντα και ότι  απευθύνεται κυρίως στο ρωσόφωνο πληθυσμό της 

περιοχής. Οι εικόνες σαν αυτές ίσως λειτουργούν παραπλανητικά για τον 

ελληνικό πληθυσμό της περιοχής, αφού, όσο αφορά τους  ιδιοκτήτες, τους  

εργαζόμενους αλλά και τους πελάτες, δεν κατάγονται όλοι από τη Ρωσία, αλλά 

και από άλλες περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ή είναι  Έλληνες, Πόντιοι 

κ.τ.λ., και με αυτόν τον τρόπο στη συνείδηση των ντόπιων ταυτίζονται με τη 

Ρωσία.  

εικόνα_10  Όπως αναφέρει ο Cresswell, 

oι εικόνες των τόπων, όπως αυτή της Μόσχας στη πρόσοψη του «MOCKBA»,  

αποκρύπτουν τις ανισότιμες σχέσεις κάθε φορά  που υπάρχουν στην κοινωνία 

και στο χώρο114. Οι εικόνες και οι αναπαραστάσεις των τόπων ουσιαστικά ποτέ 

δεν αποκαλύπτουν τα κοινωνικά, οικονομικά και χωρικά στοιχεία στο σύνολο 

τους, παρά μόνο προκύπτουν είτε από απλουστευμένες αφηγήσεις, είτε από 

ορισμένα στερεότυπα και ταμπέλες που η ίδια η κοινωνία ή οι  επιμέρους 

ομάδες αναπτύσσουν115. Για παράδειγμα οι εικόνες που χρησιμοποιούν για την 

προβολή της πόλης της Μόσχας, ως πρωτεύουσα της Ρωσίας, επιδιώκουν να 

διαμορφώσουν μια συγκεκριμένη αναπαράσταση της εκεί  κοινωνίας, που δεν 

αντιπροσωπεύει το σύνολο αυτής116.  

                                                           
114 Tim Cresswell, Place, a short introduction, London 2004 : 83                                                                                 
115 Rob Shields, Places on the margin, The international Library of Sociology, London 2013 : 47                                                                                                                                                                                                            
116 Κτήρια όπως ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βασιλείου, ή οι «Επτά αδερφές» της Μόσχας   αποτελούν 

κτήρια ορόσημα και  μπορεί να επιλέγονται ως ορισμένα από τα πιο σημαντικά κτήρια της πόλης. Σε πρώτη 

ανάγνωση ίσως παρατηρούμε τη προβολή του θρησκευτικού αισθήματος και την αγάπη για την πολιτισμό 

και την ιστορία ενός λαού. Σε μια δεύτερη ανάγνωση δημιουργείται ένα αφήγημα ταύτισης του Ιβάν του 

Τρομερού, επί της ηγεμονίας του οποίου ανεγερθεί ο συγκεκριμένος ναός, με συγκεκριμένη φάση της 

σοσιαλιστικής οικοδόμησης, από την άποψη ότι οι «Επτά Αδερφές» κτίστηκαν, όταν στο ΚΚΣΕ ήταν γ.γ ο 

Στάλιν. Όμως  διαβάζοντας την ιστορία  ρωσικού λαού, περισσότερο δημιουργείται μια εικόνα του ηγέτη-

προστάτη απέναντι στους βογιάρους-εχθρούς ή  το φασισμό αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω 

εικόνες μπορούν να ερμηνευτούν ποικιλοτρόπως, όμως η  βαθύτερη γνώση της ιστορίας των λαών μπορεί 

να ερμηνεύσει  με  μια  πιο αντκειμενική ματιά την αναπαράσταση των εικόνων. 
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Σε κάθε περίπτωση αυτή γίνεται μια προβολή ορισμένων στοιχείων από την  

ιστορία και το πολιτισμό ενός  λαού και των μεταναστευτικών υποκειμένων που 

προέρχονται από τη συγκεκριμένη χώρα, η οποία προβάλλεται ως η κυρίαρχη 

αφήγηση για την δημιουργία  μίας ταυτότητας, που μπορεί να μην 

αντιπροσωπεύει το σύνολο αυτής. Είναι ουσιαστικά η δύναμη των εικόνων που 

έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν φαντασιακούς τόπους, συνδέοντας 

νοηματικά περιοχές ή χώρους στους  οποίους μπορεί να μην έχει προηγηθεί  η 

άμεση εμπειρία αυτών. Παράλληλα οι κοινοί φαντασιακοί τόποι  μπορούν να 

ενώσουν ανθρώπους από ευρύτερες χωρικές ενότητες, δημιουργώντας 

συγκεκριμένα συναισθήματα, νοοτροπίες κτλ117. Οπότε σε ένα βαθμό η χρήση 

τέτοιων εικόνων μπορεί να ταυτίζει τους εργαζόμενους και τη πελατεία του 

καταστήματος με τις κυρίαρχες αφηγήσεις που  φέρει το κτήριο ή το  μνημείο 

που απεικονίζεται. 

Όσο αφορά τις προσόψεις των εθνοτικών επιχειρήσεων από χώρες της Ασίας 

και της Β. Αφρικής  και αυτές παρουσιάζουν ορισμένα μόνο διακριτά 

χαρακτηριστικά. Στη συνείδηση των ντόπιων αυτά μπορούν αυθαίρετα να 

συνδέουν νοηματικά μεταναστευτικές κοινότητες, που ουσιαστικά δεν έχουν 

κοινή προέλευση και καταγωγή, παρά μόνο κοινή θρησκεία ή πολιτισμικές 

αναφορές. Η μεγάλη πολιτισμική διαφοροποίηση με τον ελληνικό λαό και η 

απουσία κοινών τόπων μεγαλύτερης κλίμακας, αυτόματα τους εντάσσει σε 

μεγαλύτερες ενότητες και φαντασιακούς τόπους που φαντάζουν πιο εξωτικοί, 

κάτω από την οριενταλιστική αφήγηση της Δύσης. Για παράδειγμα όσο 

αφορά το μπαγκλαντεσιανό μπακάλικο, η χρήση μόνο του ονόματος του 

ιδιοκτήτη, και ορισμένων φωτογραφιών από προϊόντα με ξένη ονομασία, δεν 

φανερώνει άμεσα τη χώρα προέλευσης, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού 

πληθυσμού αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη χωρική και πολιτισμική 

κατηγορία, που προσδιορίζεται γενικά από την Ασία.  

εικόνα_11   

Όψη του «GASTROM» και του  «ARBAT» από τη λ. Θησέως 

                                                           
117 Yi-Fu Tuan, Space and Place, The perspective of experience, London 2018 : 18 
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   εικόνα_12 

Όψη του αιγυπτιακού παντοπωλείου από την οδό Αγίων Πάντων. Το όνομα 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ»  αποδόθηκε για να συνδεθεί το κατάστημα με το τόπο 

καταγωγής της οικογένειας του ιδιοκτήτη από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.  

  εικόνα_13  

Όψη του μπαγκλαντεσιανού μπακάλικου στην οδό Αγίων Πάντων. Ενδιαφέρον 

επίσης παρουσιάζει η χρήση της ελληνικής σημαίας στην πρόσοψη του 

καταστήματος, πιθανότατά για την ενημέρωση της διάθεσης και  των 

ελληνικών προϊόντων.    
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  εικόνα_14 

Οι  όψεις του μπαγκλαντεσιανού παντοπωλείου από την οδό Αριστείδου.   

  εικόνα_15 

  φωτογραφία_16 

Όψεις του πακιστανικού εστιατορίου από την οδό Αγίων Πάντων (εικόνα_15) 

και από την οδό Σοφοκλέους (εικόνα_16). Οι φωτογραφίες απ΄έξω 

φανερώνουν την ¨εθνοτική κουζίνα¨ του καταστήματος. 
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Γ.3   Τα καταστήματα των μεταναστών ως τόποι αλληλεπιδράσεων  

Ένα επίσης σημαντικό, κατά τη γνώμη μου στοιχείο, είναι η χωρική συνύπαρξη 

των εθνοτικών επιχειρήσεων με τα καταστήματα των εμπόρων της Καλλιθέας. 

Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των  μεταναστευτικών  επιχειρήσεων  

εντοπίζεται  σε εμπορικούς δρόμους της  Καλλιθέας και ορισμένα μόνο σε 

ήσσονος σημασίας δρόμους. Τα υπόλοιπα καταστήματα που βρίσκονται στον 

ίδιο δρόμο ή και απέναντι, είναι μικρές ατομικές επιχειρήσεις του ελληνικού 

πληθυσμού, ορισμένες είναι ανακαινισμένες άλλες πιο παλιές, με εμφανή τα 

σημάδια του χρόνου.  

Για παράδειγμα σε ένα μικρό σχετικά τμήμα δρόμου της οδού Φιλαρέτου, και 

πιο συγκεκριμένα στο τμήμα που βρίσκεται ανάμεσα στη Λ. Θησέως και στην 

οδό Δημοσθένους, λειτουργούν εκτός από αυτό των γεωργιανών, άλλα δύο  

αρτοποιεία. Στο χάρτη_4 φαίνεται ότι ίσως η οδός Φιλαρέτου, στην οποία 

βρίσκονται ορισμένα εθνοτικά μαγαζιά,  λειτουργεί ως ένα μεταβατικό όριο 

μεταξύ δύο περιοχών. Περπατώντας στη περιοχή εύκολα διαπιστώνει κανείς 

αυτή την αλλαγή, αφού από τη μία πλευρά στο ισόγειο υπάρχει πληθώρα 

μικρών μαγαζιών και υπηρεσιών, ενώ από την άλλη, νοτιοδυτικά, κυριαρχεί ως 

χρήση η κατοικία. Στο τμήμα αυτό βρίσκονται οι παλιές κατοικίες των 

προσφύγων. Μπορεί ο πληθυσμός στη περιοχή να έχει αλλάξει με τη πάροδο 

του χρόνου, και τις οικογένειες των Ελλήνων προσφύγων να τις έχουν  

διαδεχθεί νέα μεταναστευτικά υποκείμενα ή και οικογένειες από άλλες 

κοινότητες, δεν παύει όμως να είναι μια περιοχή με έντονα υποβαθμισμένο 

οικιστικό περιβάλλον. Παρατηρούμε ότι  οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις των 

μεταναστών εντοπίζονται σε πιο λαϊκές και εργατικές  γειτονιές, 

καταλαμβάνοντας μικρό σχετικά χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πελατεία των 

καταστημάτων αυτών ταυτίζεται με τους κατοίκους των προσφυγικών 

συνοικιών. Το ενδιαφέρον σε αυτή τη περιοχή  είναι, οι  σχέσεις και οι 

αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται καθημερινά στο δρόμο. Για παράδειγμα 

στην οδό Φιλαρέτου όπου η κίνηση στο δρόμο είναι πιο ήπια, παρατηρούμε 

διάφορες ώρες τις ημέρας, και ιδιαίτερα το απόγευμα που οι περισσότεροι 

έχουν σχολάσει από τις δουλειές τους, χαλαρές συζητήσεις έξω τόσο από τα 

εθνοτικά καταστήματα, όσο και από αυτά των ντόπιων. Οι κάτοικοι της 

περιοχής, Έλληνες και μετανάστες κουβεντιάζουν, ενώ στις συζητήσεις αυτές 

συμμετέχουν και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων ή οι εργαζόμενοι στο 

διάλειμμα τους. Από τις συζητήσεις αυτές λείπουν όμως οι γυναίκες 

μετανάστριες. Για παράδειγμα στο νοτιοανατολικό κομμάτι της Καλλιθέας, εκεί 

όπου εντοπίζονται τα  καταστήματα των μεταναστών από τις χώρες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης και το Πόντο εργάζονται περισσότερο γυναίκες, από 

τη Ρωσία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, τη Λιθουανία κ.ά. Οι συνθήκες εργασίας, ο 

καταμερισμός που υπάρχει μέσα στις επιχειρήσεις αυτές και η εργατικότητα 

τους δεν τους επιτρέπουν τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της δουλειάς, πόσο 

μάλλον για  τις εργαζόμενες στα σούπερ-μάρκετ και τα πρατήρια ρωσικών 

προϊόντων. 
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Χάρτης_4 (ιδία επεξεργασία) 
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Χάρτης_5 (ιδία επεξεργασία) 
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Όσο αφορά το δρόμο της Χαροκόπου και των Αγίων Πάντων (βλέπε χάρτη_5),  

αποτελούν δευτερεύοντες εμπορικούς δρόμους για τη περιοχή, ενώ αποτελούν 

τους συνδετικούς οδικούς άξονες μεταξύ της Καλλιθέας και της Ν. Σμύρνης. 

Εδώ συναντάμε μεγαλύτερη κίνηση στο δρόμο, ενώ οι περαστικοί κινούνται πιο 

βιαστικά χωρίς να δίνουν μεγάλη σημασία στο δομημένο περιβάλλον. Βέβαια η 

χρόνια εγκατάσταση στις γειτονιές της Καλλιθέας έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη 

των διαπροσωπικών σχέσεων, όχι μόνο με τους πελάτες αλλά και με τους 

καταστηματάρχες των υπόλοιπων μαγαζιών που βρίσκονται σε κοντινή 

απόσταση, αφού τα προϊόντα τους, όπως για παράδειγμα το μπαγκλανεσιανό 

μπακάλικο στην Αγίων Πάντων, είναι χρήσιμα για άλλα μαγαζιά. Ίσως η 

διαφορετική εθνοτική προέλευση των μεταναστών να προκαλεί το ενδιαφέρον 

για την γειτονιά, αφού αρκετοί είναι αυτοί που θέλουν να τους γνωρίσουν 

καλύτερα και να συζητήσουν μαζί τους. Ακόμη το μπαγκλαντεσιανό μπακάλικο 

διαθέτει προϊόντα μη συσκευασμένα, που προέρχονται από χώρες όπως η 

Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, τα οποία καταναλώνει όχι μόνο η 

κοινότητα τους, αλλά και οι κάτοικοι της Καλλιθέας. Κατά τη διάρκεια των 

επισκέψεων μου στα καταστήματα αυτά, τα παιδιά μεταναστών που μένουν 

εκεί κοντά έρχονταν μόνα τους στο κατάστημα για να πάρουν ορισμένα 

προϊόντα για το σπίτι. Ορισμένοι πελάτες που είναι πιο σταθεροί, μιλούν πιο 

χαλαρά, αστειεύονται δείχνοντας περισσότερη οικειότητα, ενώ άλλοι είναι 

περισσότερο βιαστικοί, κάνουν κάποια ερώτηση και φεύγουν. Ίσως σε αυτούς 

δεν  κάνει κάποια ιδιαίτερη εντύπωση η ύπαρξη εθνοτικών καταστημάτων στη 

περιοχή τους, υποδηλώνοντας έτσι μία κατάσταση  κανονικότητας. Και οι δύο 

αυτές συμπεριφορές αποτελούν μια στάση  συμπερίληψης από την πλευρά 

των ντόπιων κατοίκων της Καλλιθέας, συμβάλλοντας στη δημιουργία του 

αισθήματος του ¨ανήκειν¨ από τη πλευρά των μεταναστών. Από τα λεγόμενα 

των μεταναστών, εργαζομένων και ιδιοκτητών, φαίνεται ότι τους αρέσει η 

περιοχή, και να μην έχουν ιδιαίτερα προβλήματα.  

Οι εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών  δεν έχουν κοινές 

διαδρομές ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης τους στην Ελλάδα. 

Για παράδειγμα ο εργαζόμενος του μπαγκλαντεσιανού μπακάλικου πριν 

εγκατασταθεί στην Καλλιθέα, ήταν στη περιοχή του κέντρου, κοντά στη πλατεία 

Βικτωρίας, οπότε έχει διαφορετικές εμπειρίες από τις περιοχές της Αθήνας και 

συγκρίνει ίσως με βάση αυτές. Το μπακάλικο μετρά  πλέον εφτά χρόνια στη 

περιοχή, οπότε έχει σε ένα βαθμό ¨εδραιώσει¨ τη παρουσία του στο χώρο. 

Αντίστοιχα ο ιδιοκτήτης του αιγυπτιακού καταστήματος παλαιότερα 

απασχολούνταν σε άλλες εργασίες σε περιοχές της Αθήνας.   

 Όσο αφορά το πακιστανικό εστιατόριο «Taj Mahal», λειτουργεί τα τελευταία 

δύο χρόνια στη περιοχή, με  πελατεία που προέρχεται κυρίως από τον ελληνικό 

πληθυσμό. Όμως η λειτουργία του μαγαζιού περισσότερο με όρους ντελίβερι 

δεν ¨επιτρέπει¨ την επαφή αυτών με τον εσωτερικό  χώρο του εστιατορίου. Όσο 

αφορά το αιγυπτιακό κατάστημα στη περιοχή, αυτό μετρά 17 χρόνια  και είναι 

από τα πρώτα στη γειτονιά αυτή, των εθνοτικών μαγαζιών ασιατικής και 

αφρικανικής προέλευσης. Οι περισσότεροι δεν αυτοπροσδιορίζονται ως 

¨ξένοι¨ ή ¨μετανάστες¨ στη περιοχή, αλλά ουσιαστικά νιώθουν οικεία με το 

χωρικό περιβάλλον  και με τους κατοίκους της περιοχής.  
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Εικόνα_17   

Ο παραδοσιακός φούρνος στο εσωτερικό του γεωργιανού αρτοποιείου 

«EMIGRAND» 
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_Πορίσματα 

Διαβάζοντας το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για τη Καλλιθέα, που 

περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο 2015-2019, παρατηρούμε ότι συνδέουν τη  

τοπική ανάπτυξη με τα έργα υπερτοπικής εμβέλειας, που  έχουν ολοκληρωθεί 

στη περιοχή, όπως για παράδειγμα η Εθνική Λυρική Σκηνή, και τα άλλα που 

βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση  στο φαληρικό όρμο και το παραλιακό 

μέτωπο Αττικής. Όπως αναφέρεται για τα έργα αναπλάσεων υπερτοπικής 

εμβέλειας επιδιώκεται να «ανακτηθεί η έξοδος της πόλης προς τη θάλασσα. Η 

ολοκλήρωση αυτών των μεγάλων αναπλάσεων μπορεί να επανακαθορίσει τη 

φυσιογνωμία της Καλλιθέας κατά τη διάρκεια της επομένης πενταετίας, ως 

κέντρου πολιτιστικών δράσεων και αναψυχής με τοπική και υπερτοπική 

σημασία και διάσταση.»118 Η αναπτυξιακή πολιτική, τόσο της περιφέρειας  

Αττικής, όσο και του δήμου της Καλλιθέας, στηρίζεται αρκετά σε αυτά τα έργα, 

όμως η χάραξη μικρο-πολιτικών για το τόπο, προϋποθέτει τη γνώση της 

πόλης, των προβλημάτων και των δυναμικών που εντοπίζονται στη 

καθημερινή ζωή, στις καθημερινές πρακτικές και τις αλληλεπιδράσεις των 

ανθρώπων. Τέτοιου είδους αστικές παρεμβάσεις υπερτοπικής σημασίας, δεν 

επηρεάζουν το ίδιο όλες τις περιοχές της Καλλιθέας και τις κοινωνικές ομάδες. 

Για παράδειγμα οι αστικές  παρεμβάσεις τέτοιας κλίμακας  περισσότερο 

αυξάνουν τις τιμές γης και τις αξίες των οικοπέδων, ενώ περισσότερο 

λειτουργούν ως παράγοντες αλλαγής του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της 

ιστορίας της περιοχής, αφού εκεί  υπάρχουν ακόμη και σήμερα προσφυγικές 

συνοικίες.   

Όσο αφορά στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Καλλιθέας η 

μεταναστευτική επιχειρηματικότητα δεν παραβλέπεται ως δραστηριότητα στη 

περιοχή, αφού επιδιώκεται να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως119. Για παράδειγμα, 

όσο αφορά τις  εθνοτικές επιχειρήσεις, επιδιώκεται να αξιοποιηθούν από τη 

πολιτεία ως ένα ακόμη πλεονέκτημα για την προβολή της πόλης, 

λειτουργώντας ως ένα ιδιαίτερο city-branding,για τουριστική αξιοποίηση120. 

Κατά τη γνώμη μου υποβαθμίζεται η κοινωνική και οικονομική σημασία των 

εθνοτικών επιχειρήσεων σε περιοχές όπως η Καλλιθέα, εάν αυτές ιδωθούν 

μόνο υπό αυτή τη λογική.  Στη διεθνή και ντόπια βιβλιογραφία οι  μικρές, 

ατομικές εθνοτικές επιχειρήσεις, που άντεξαν ακόμη και στην οικονομική κρίση, 

θεωρούνται ως ένα παράδειγμα βιώσιμης απάντησης σε τοπικό επίπεδο, 

απέναντι στα νεοφιλελεύθερα μοντέλα ανάπτυξης121. Οπότε θα πρέπει η 

λειτουργία τους στη πόλη να εξεταστεί υπό τις δυναμικές των δικτύων, των 

πολιτισμικών προϊόντων και πρακτικών που αυτές μπορούν να φέρουν.   
                                                           
118 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας 2015-2019, Α΄Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός, Δεκέμβριος 

2016, σελ. 22                                                                                                                                                                                                                
119 Ορισμένες προτάσεις  περιλαμβάνουν τους πρόσφυγες και μετανάστες της περιοχής, όπως για 

παράδειγμα τη προώθηση της γαστρονομίας των  Ρώσων και Ποντίων, ενώ δίνεται έμφαση συνολικά στην 

ανάδειξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, Στρατηγικό Πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας 2015-2019, Α΄Φάση:  

Στρατηγικός Σχεδιασμός, Δεκέμβριος 2016                                                                                                                                                 
120 A. Caglar, Nina G. Schiller, Migrants and city-making, Dispossession, Displacement and Urban 

Regeneration, Duke University Press, 2018: 101                                                                                                                           
121 A. Caglar, Nina G. Schiller, Migrants and city-making, Dispossession, Displacement and Urban 

Regeneration , p. 96-97 
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Υπό αυτή την οπτική εξετάζουμε τη συμβολή των εθνοτικών επιχειρήσεων στην 

τοπική κοινωνία της Καλλιθέας. Κατά τη γνώμη μου οι εθνοτικές επιχειρήσεις 

μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στην οικονομική και κοινωνική ζωή,  

αναζωογονώντας τις γειτονιές της. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η 

ύπαρξη των εθνοτικών επιχειρήσεων μέσα στην τοπική αγορά της Καλλιθέας, 

τροφοδοτεί τα μαγαζιά των μεταναστών τη πελατεία τους τόσο με μετανάστες 

όσο και με ντόπιους.  Ίσως είναι η χωρική εγγύτητα με τις μικρές επιχειρήσεις 

των ντόπιων κατοίκων της Καλλιθέας που μπορεί να ενισχύει τα μαγαζιά αυτά, 

κάνοντας τα πιο προσιτά στο ντόπιο πληθυσμό, αφού οι κάτοικοι της 

Καλλιθέας τα επισκέπτονται σε καθημερινή βάση. Για τις επιχειρήσεις αυτές  των 

μεταναστών που ειδικά ασχολούνται με την εστίαση και τη παροχή φαγητού 

έχουν γίνει ορισμένα ρεπορτάζ στις εφημερίδες που ασχολούνται με τη πόλη, 

καθιστώντας τα γνωστά στην κοινωνία της Αθήνας. Η πολιτισμική 

ιδιαιτερότητα και η πολιπολιτισμικότητα συχνά αποτελούν το ιδεολογικό όχημα 

μιας διεθνούς (international) κουλτούρας  για την προώθηση συγκεκριμένων 

προϊόντων στην εγχώρια αγορά, ειδικά στο τομέα της κατανάλωσης φαγητού 

και της εστίασης. Με το τρόπο αυτό μπορούν οι εθνοτικές επιχειρήσεις να 

λειτουργήσουν ως πόλος έλξης και για τους κατοίκους των τριγύρω περιοχών 

ακόμη και να λειτουργήσουν έτσι ως πόλος για την ανάπτυξη κα της 

υπόλοιπης της τοπικής αγοράς. 

Μέσα από την ανάλυση της εθνοτικής αγοράς της Καλλιθέας και των 

επιχειρήσεων των μεταναστών  παρατηρούμε ότι το ίδιο το προϊόν αρχικά 

διαμορφώνει και τη πελατεία του καταστήματος. Οι υπηρεσίες, τα προϊόντα, η 

παραγωγή και η μεταφορά τους, διαμορφώνουν και τα αντίστοιχα δίκτυα ή 

συνέργειες που περιλαμβάνουν όχι μόνο τις μεταναστευτικές κοινότητες, αλλά 

και τους ντόπιους επιχειρηματίες. Δηλαδή έχει ιδιαίτερη σημασία εάν τα 

προϊόντα παρασκευάζονται στην χώρα των μεταναστών-εμπόρων και 

έρχονται έπειτα στην  Ελλάδα ή εάν ο τόπος παρασκευής είναι η ίδια η χώρα 

κατασκευής ή κάποιο άλλο μέρος. Για παράδειγμα τα εθνοτικά καταστήματα 

που αφορούν την εστίαση, όπως τα αρτοποιεία και τα μαγειριά, έχουν 

διαφορετική δικτύωση και πιθανότατα να αναπτύσσουν περισσότερες 

συνέργειες  με τους ντόπιους επιχειρηματίες της γειτονιάς και της τοπικής 

κοινωνίας. Ακόμη υπάρχουν και άλλες δικτυώσεις με τις επιχειρήσεις 

μεταναστών που ανήκουν στην  ίδια ή σε άλλη μεταναστευτική κοινότητα, 

όπως το μπαγκλαντεσιανό μπακάλικο ή το αιγυπτιακό ¨Αλεξάνδρεια¨. Οι 

συνέργειες αυτές δεν εστιάζονται χωρικά  μόνο στην πόλη της Αθήνας ή τη 

Καλλιθέα, αλλά ουσιαστικά αφορούν και τις χώρες προέλευσης των 

μεταναστών, αφού τα προϊόντα τους τα προμηθεύονται από τις χώρες 

αυτές122.   

                                                           
122 Βέβαια ανάλογα με το μέγεθος και την εμβέλεια των δικτύου, της εσωτερικής του δομής διαμορφώνονται 

διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να αποτυπώνονται σε διαφορετικές δομές και οργάνωση στη χώρα 

υποδοχής. Για παράδειγμα τα κινέζικα καταστήματα που δραστηριοποιούνται κυρίως στην εμπορία ειδών 

ένδυσης και υπόδησης αποτελούν τμήματα παγκόσμιων δικτύων παραγωγής και μεταφοράς που αφορούν 

τόσο τη Κίνα και την Ελλάδα, όσο και άλλες χώρες  και για το λόγω αυτό παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

οργάνωση.   
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Η επιλογή της Καλλιθέας ως περιοχή για την ίδρυση των επιχειρήσεων των 

μεταναστών δεν είναι ενιαία για όλους. Από τις συζητήσεις φαίνεται ότι η 

Καλλιθέα δεν είναι μια από τις πιο φθηνές περιοχές της Αττικής. Η περιοχή αυτή 

όμως αποτελεί το τόπο κατοικίας για αρκετούς μετανάστες, ενώ άλλες 

περιοχές, όπως η Ν. Σμύρνη και Φάληρο, θεωρούνται πιο ακριβές. Ίσως οι 

πρώτες επιχειρήσεις μεταναστών που ιδρύθηκαν στη περιοχή λειτούργησαν 

σαν πόλος έλξης και άλλων εθνοτικών καταστημάτων. Τα πρώτα καταστήματα 

ήταν το αιγυπτιακό μπακάλικο στην οδό Αγίων Πάντων  και το ρωσικό σούπερ 

μάρκες ¨MOSCA¨, ως αποτέλεσμα ίσως των προτιμήσεων και αναγκών  των  

μεταναστευτικών κοινοτήτων. 

Όσο αφορά τα εθνοτικά καταστήματα των μεταναστών στη Καλλιθέα 

παρατηρήθηκε ότι ανάλογα με το είδος τους και το χώρο στον οποίο 

βρίσκονται, διαμορφώνουν διαφορετικούς όρους καθημερινής 

αλληλεπίδρασης  και έχουν διαφορετικές δυναμικές ως προς τη συμπερίληψη 

τους στη καθημερινή ζωή της γειτονιάς. Για παράδειγμα έχει σημασία εάν τα 

εθνοτικά καταστήματα είναι σουπερμάρκετ, μπακάλικα, αρτοποιεία ή 

εστιατόρια. Γιατί ακριβώς διαφέρει ο χρόνος παραμονής των πελατών στο 

κατάστημα, οι σχέσεις με τους εργαζόμενους και τους ιδιοκτήτες, η επαφή τους 

με τον δημόσιο χώρο και τις εικόνες του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που 

μπορεί να έχουν αναφορές από τις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Πιο 

συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με  ελάχιστο αριθμό 

εργαζομένων ή με όρους αυταπασχόλησης,  περνούν συνήθως περισσότερο 

χρόνο στο κατάστημα, ενώ είναι αυτοί στους οποίους απευθύνεται  η πελατεία 

ή κάνουν τους διακανονισμούς με τους άλλους επιχειρηματίες της γειτονιάς. 

Αντιθέτως σε άλλες επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερο προσωπικό 

εργασίας, όπως στο κατάστημα «MOSCA» οι εντατικοί ρυθμοί εργασίας 

δυσχεραίνουν τη δυνατότητα για επικοινωνία με τους πελάτες.  

Όσο αφορά τη διαμόρφωση των όψεων των εθνοτικών επιχειρήσεων, όπως 

αναφέρθηκε είναι σχετικά απλές με  ελάχιστες εξαιρέσεις. Τα περισσότερα 

καταστήματα που διαθέτουν εθνοτικά προϊόντα, συνήθως θέλουν αυτά να 

είναι ορατά στο δημόσιο χώρο. Για παράδειγμα, όπως είδαμε, τόσο το 

αιγυπτιακό μπακάλικο, όσο και τα γεωργιανά αρτοποιεία έχουν αντίστοιχα 

τους ναργιλέδες και τον παραδοσιακό φούρνο στην μπροστινή όψη του 

καταστήματος. Οπότε    επιδιώκουν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο τον 

εθνοτικό τους χαρακτήρα. Τα υπόλοιπα καταστήματα συνήθως φέρουν 

ορισμένες επιγραφές στην δική τους γλώσσα στην πρόσοψη του 

καταστήματος.  
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Το ζήτημα της εξωτερικής εικόνας των εθνοτικών καταστημάτων, πέρα από 

λόγους διαφήμισης στη περιοχή της Καλλιθέας,  κατά τη γνώμη μου, 

φανερώνει και ορισμένα στοιχεία για  τους  μετανάστες επιχειρηματίες, από τη 

σκοπιά της  προβολής τους στο δημόσιο χώρο. Ίσως η εποπτεία, ο έλεγχος 

του κοινωνικού περίγυρου, η ¨εξουσία του βλέμματος¨ των υπόλοιπων 

ανθρώπων που εντοπίζονται στον ίδιο χώρο και ανήκουν στην κυρίαρχη  

πλειοφηφική εθνοτικά ομάδα123 ίσως επιβάλλουν μια πιο ήπια παρουσία των 

εθνοτικών επιχειρήσεων στις γειτονιές της πόλης.   

Εάν ισχυριστούμε ότι ο  δημόσιος χώρος  έχει ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα που 

μπορεί ακόμη να προκαλεί συναισθήματα ή να εγείρει σκέψεις και 

φαντασιακούς τόπους, τότε η ήπια παρουσία αυτών στο δημόσιο χώρο 

προετοιμάζει το ντόπιο πληθυσμό για την παρουσία του ¨Άλλου¨ στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης . Σε κάθε περίπτωση, μέσα από τις 

παραπάνω εικόνες των εθνοτικών καταστημάτων η οπτική αντίληψη των 

κατοίκων  εκπαιδεύεται στην παρουσία του ¨Άλλου¨ στον αστικό χώρο, ενώ 

παράλληλα αυξάνεται ο βαθμός οικειοποίησης του χώρου από τους 

μετανάστες. Έτσι η δυναμική της καθημερινής ζωής ακόμη και μέσω της 

οπτικής εμπειρίας της πόλης, βοηθά στην ανάπτυξη της  οικειότητας με τα 

μεταναστευτικά υποκείμενα,  ενώ συμβάλλει στην  αίσθηση της ύπαρξης 

γνώριμων τόπων124. Σε κάθε περίπτωση η ετερότητα στον αστικό χώρο δεν 

συγκροτείται με ενιαίο τρόπο, ούτε παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο. Οι 

εικόνες και οι  όψεις του δημόσιου χώρου αποτελούν ένα πεδίο προς  

διεκδίκηση, από την άποψη ότι εν μέρει αποτυπώνουν σε κάθε τόπο ή γειτονιά, 

ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται σε συνδιαλλαγή ή ποιες ομάδες 

κυριαρχούν στο δημόσιο χώρο.   Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός και η 

¨πυκνότητα¨  αυτών στο χώρο αποτελεί ζήτημα εάν διαμορφώνει ένα 

χαρακτήρα εθνοτικής γειτονιάς ή φυσιογνωμίας από μια συγκεκριμένη 

μεταναστευτική ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ίδια η λειτουργία τους είναι 

ενταγμένη στην καθημερινή ζωή της πόλης, φανερώνοντας μια κατάσταση 

υγιούς συμβίωσης στη περιοχή, μεταξύ των ντόπιων κατοίκων και των 

μεταναστευτικών υποκειμένων.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Yi-Fu Tuan, Space and Place, The perspective of experience, University of Minnesota Press, London 2018 

: 60-61,112                                                                                                                                                                           
124 Yi-Fu Tuan, Space and Place, The perspective of experience, University of Minnesota Press, p.128 
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