
Έκδοση του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗΔεκέμβρης 2010

Με συνεντεύξεις από:

Ross Daly
Μιχάλη Δαμανάκη
Γιώργο Αεράκη

Αφιέρωμα στη 
Μετανάστευση

Όταν ο Άλλος 
γίνεται ο 
καθρέφτης μου



ed
ito

ria
l

Π
οιοι είναι όλοι αυτοί οι 
Ασιάτες και Αφρικανοί, οι 
Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί 
και Αυστραλοί που ζουν 
μαζί μας; Πως και με 

ποιους τρόπους καταφέρνουν να το κάνουν 
αυτό? Πως φτάσαμε να συναντηθούμε 
όλοι σ’ αυτό το γεωγραφικό σημείο και για 
ποιους λόγους?  Ποιοι είναι αυτοί οι τόσο 
διαφορετικοί αλλά και όμοιοι με μένα 
άνθρωποι γύρω μου, δίπλα μου? Γιατί όταν 
τους κοιτώ έχω την αίσθηση ότι γίνονται ο 
καθρέφτης μου;
Δεν είναι μια επιστημονική μελέτη αυτό που 
διαβάζετε, απλά ανοίξαμε τις αισθήσεις 
μας στους ανθρώπους που εδώ και χρόνια 
έχουμε αρχίσει να ζούμε μαζί τους. Κι αυτές, 
είναι μερικές από τις ερωτήσεις που μας 
κάνουν ακόμα ν’ αναζητούμε απαντήσεις 
στη «Σπείρα» της ανέλιξής μας.
     
   Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ένας Παλαιστίνιος μετανάστης, κουβαλώντας 
μια τσάντα με τα υπάρχοντά του, κατευθύνεται 
προς το όνειρο της Αθήνας. Άγγελος 
Τζωρτζίνης 
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οικονομικό-κοινωνικούς παράγοντες όσο και με 
παράγοντες που σχετίζονται με το προφίλ της περιοχής 
και με τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων  που 
μετακινούνται. Για παράδειγμα, όσο αυξάνεται η διαφορά 
ανάμεσα στους μισθούς στη χώρα – προορισμού και στη 
χώρα προέλευσης, τόσο αυξάνεται η μετανάστευση. 
Αντιθέτως, όσο επιμηκύνεται ο χρόνος αναζήτησης 
εργασίας στην χώρα προορισμού, τόσο μειώνεται 
η πιθανότητα για μετανάστευση. Η γεωγραφική 
απόσταση ανάμεσα στη χώρα προορισμού και στη 
χώρα προέλευσης επηρεάζει εξίσου τη μετανάστευση. 
Όσο μειώνεται αυτή η απόσταση, αυξάνονται οι 
πιθανότητες των ατόμων για μετανάστευση. Επίσης, τα  
δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων  επηρεάζουν 
τη μετανάστευση. Για παράδειγμα, η μετανάστευση 
είναι περισσότερο διαδεδομένη στους νέους και 
στους πιο μορφωμένους. Το άνοιγμα  των οικονομιών 
και γενικότερα ο διεθνής ανταγωνισμός  μπορεί  
επίσης να επηρεάσει. Κατά κανόνα η μετανάστευση 

διευκολύνεται στα πλαίσια ενός περισσότερο ανοικτού 
διεθνούς συστήματος, στο βαθμό που οι πλουσιότερες 
χώρες μπορούν να αναζητούν εξειδικευμένη εργασία 
από τις φτωχότερες χώρες. Οι ανώμαλες πολιτικές 
καταστάσεις (δικτατορίες, πραξικοπήματα), οι 
εσωτερικές συγκρούσεις, οι διώξεις έχουν αναγκάσει 
πολλά άτομα να επιλέξουν την μετανάστευση ως τρόπο 
διαφυγής από αυτές τις καταστάσεις. Η φτώχεια, η πείνα, 
οι φυσικές καταστροφές, η αθλιότητα και οι κακουχίες, 
η αλλαγή του τρόπου ζωής στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες, η δημιουργία αξιώσεων και καταναλωτικών 
επιθυμιών, η επιθυμία κοινωνικής ανόδου των ατόμων 
και των οικογενειών τους αποτελούν επιπλέον αίτια 
που οδηγούν τα άτομα στο να μεταβούν σε μια ξένη 
χώρα με σκοπό την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
και την απόκτηση χρημάτων για την κάλυψη αναγκών, 
οι οποίες στην χώρα αποστολής δεν ήταν δυνατόν να 
καλυφθούν. 

Από την παράθεση αυτή των ορισμών 
καταδεικνύεται ότι μπορεί μεν κύριο
χαρακτηριστικό της μετανάστευσης να 

αποτελεί η γεωγραφική κινητικότητα αλλά το τι 
κάθε φορά ορίζεται σαν μετανάστευση εξαρτάται 
από τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές  
συνθήκες. Για παράδειγμα, σήμερα μιλώντας 
για μετανάστευση εννοούμε  την οικονομική 
μετανάστευση, διαχωρίζοντάς την έτσι από 
τις άλλες μορφές μετανάστευσης που μπορεί 
να πάρει και που είναι η προσφυγική και η 
ανταλλαγή πληθυσμού.

Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα η χώρα 
υποδοχής προσέλκυε τους μετανάστες της στη 
βάσει των αναγκών της σε εργατικό δυναμικό. 
Υπήρχε δηλαδή μία πολιτική μετανάστευσης 
που στηριζόταν σε «συμβάσεις εργασίας» 
και διακρατικές συμφωνίες. Η σημερινή 
πραγματικότητα όμως, με την κατάρρευση 
των κομμουνιστικών καθεστώτων, την 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και τη 
δημογραφική έκρηξη, καθορίζει διαφορετικά 
τις μεταναστευτικές κινήσεις. 

Η μετανάστευση σχετίζεται τόσο με ευρύτερους 

Οι πρώτοι Έλληνες έφτασαν στη Βενεζουέλα το 1890 ως εργάτες γαλλικής 
εταιρίας για την δημιουργία σιδηροδρομικής γραμμής στα σύνορα 
Βενεζουέλας – Βραζιλίας.

Οι μεταναστεύσεις Ελλήνων στην Τυνησία έγιναν γύρω στο 1500 μετά την 
επικράτηση της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Από το 1670 συναντάμε στη Λατινική Αμερική Χιώτες, σύμφωνα με έρευνα 
του καθηγητή Αναστάσιου Τάμη, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Ελληνικών 
Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) του πανεπιστημίου Λατρόμπ της Μελβούρνης. 

Η πρώτη Ελληνίδα δασκάλα της Γερμανίας ήταν η Μαρίνα Μούσα  το γένος 
Σταματάκη, από το Ηράκλειο της Κρήτης και έζησε στο Μόναχο από το 1959 
μέχρι και σήμερα. 

Ο Α. Μητσάκης  ήταν ο πρώτος επίσημος Έλληνας που πήγε στην Αιθιοπία ως 
απεσταλμένος της Αγγλίας προκειμένου να ρυθμίσει ένα σοβαρό ζήτημα που 
είχε προκύψει ανάμεσα στις δυο χώρες, επί αυτοκράτορος Αιθιοπίας Ιωάννη του 
Δ΄ (1872 – 1889).

Ο Παναγής Ποταγός (1832 – 1903), γιατρός και εξερευνητής από την Βυτίνα 
Αρκαδίας, ήταν από τους πρώτους Έλληνες που έφτασαν στο Κογκό.

Ο πρώτος Έλληνας που έφτασε στην Αυστραλία ήταν ο Γκίκας Βούλγαρης το 
1829.

Ο πρώτος Έλληνας στο Χόλυγουντ, που για 20 χρόνια ήταν το αφεντικό της 20th 
CENTURY FOX,  ήταν ο Σπύρος Σκούρας από το Σκουροχώρι της Ηλίας.  Έφθασε 
το 1910 στο Σεντ Λούις του Μισούρι.    

η μετανάστευση
είναι απλώς
μετεγκατάσταση;
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Η μετανάστευση σχετίζεται 
τόσο με ευρύτερους 
οικονομικό-κοινωνικούς 
παράγοντες όσο και με 
παράγοντες που σχετίζονται 
με το προφίλ της περιοχής 
και με τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά των ατόμων  
που μετακινούνται. 

Οι πρώτοι μετανάστες

Με τον όρο μετανάστευση ορίζουμε  τη φυσική μετάβαση ατόμων και ομάδων από μία κοινωνία 
σε κάποια άλλη ή κάθε γεωγραφική μετακίνηση μεγάλου αριθμού ατόμων ή τη μεταφορά 
ανθρώπινου κι εργατικού δυναμικού από μία περιοχή σε κάποια άλλη. Καθώς δεν υφίσταται ένας 
κοινά αποδεκτός ορισμός  της μετανάστευσης και η εννοιολογική της σημασία διαφοροποιείται 
στον χώρο και τον χρόνο, συνήθως αναφερόμαστε στη μετανάστευση ως εκείνη την διαδικασία 
εκούσιας μετεγκατάστασης ενός ατόμου από την χώρα του σε μια άλλη χώρα, με στόχο την 
αναζήτηση εργασίας και γενικότερα καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.

σύνθεση από την φωτογραφία  
“ταξιδιώτης” του Γίωργου 
Βεντούρη 
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Η ιστορία της νεοελληνικής μετανάστευσης είναι 
τόσο παλιά όσο και η ιστορία μας. Οι Έλληνες από 
πάντα αναζητούν καινούριες πατρίδες και αυτό 

είναι η αιτία της μεγάλης διασποράς.

Από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα οι μετακινήσεις των 
πληθυσμών δεν ήταν κάτι το άγνωστο ή κάτι το οποίο δε 
συνέβαινε. Πριν ακόμα το 10ο αιώνα π.Χ. παρατηρείται το 
φαινόμενο αυτό στον Ελλαδικό χώρο. Οι Μυκηναΐοι κυρίως 
ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να επεκταθούν και στα 
εύφορα εδάφη της Μ. Ασίας όπου όμως έβρισκαν την ισχυρή 
αντίσταση των Χετταίων. Ταυτόχρονα σχεδόν ξεκίνησε και η 
πίεση από την κάθοδο φύλων, που μαζί με τη στενότητα του 
χώρου, την κλειστή γεωργική και κτηνοτροφική οικονομία 
συνετέλεσε σε μια ποιο οργανωμένη μορφή μετανάστευσης. 
Οι μετακινήσεις αυτών των πληθυσμών έγιναν διαδοχικά 
και κατά φυλετικές ομάδες, το ίδιο και η εγκατάστασή τους. 
Κύριοι προορισμοί ήταν η Ανατολή τα νησιά του Αιγαίου 
και τα Μικρασιατικά παράλια. Κατά τον 10ο αιώνα π.Χ. 
οι μετακινήσεις αυτές πήραν το χαρακτήρα εκτεταμένου 
αποικισμού, ο οποίος ονομάστηκε Α΄ Ελληνικός Αποικισμός 
και τα φύλα που μετακινήθηκαν ήταν οι Αιολείς, οι Ίωνες 
και τέλος οι Δωριείς. Ο χαρακτήρας των αποικιών που 
σχηματίσθηκαν ήταν αρχικά καθαρά γεωργικός και στη 
συνέχεια κάποιες από αυτές εξελίχθηκαν και λόγω της 
γεωγραφικής  τους θέσης κυρίως σε εμπορικά κέντρα 
έχοντας ταυτόχρονα και πολιτιστική ανάπτυξη. 

Μια ματιά 

στην ιστορία 

της ελληνικής 

μετανάστευσης
Από την Ομάδα Σύνταξης της Σπείρας

«Την γλώσσα την ελληνική οι 
Πωσειδωνιάται εξέχασαν τόσους 
αιώνες ανακατεμένοι με Τυρρηνούς 
και με Λατίνους, κι άλλους ξένους. 
Το μόνο που τους έμενε προγονικό 
ήταν μια ελληνική γιορτή με τελετές 
ωραίες με λύρες και με αυλούς με 
αγώνες και στεφάνους. Κι είχαν το 
συνήθειο προς το τέλος της γιορτής 
τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται, 
και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε, 
που μόλις πια τα καταλάμβαναν 
ολίγοι…

                               (Κ.Π.  Καβάφης, 
Ποσειδωνιάται, 1906)
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Στη συνέχεια, οι μετακινήσεις γίνονται εντατικότερες καθώς η 
«στενοχωρία» γίνεται ακόμα σημαντικότερο πρόβλημα, καθώς αυξάνει 
και η έλλειψη επαρκούς καλλιεργήσιμης γης. Αυτός ήταν και ο λόγος 
που οι ελληνικές αποικίες που ιδρύονται εγκαθίστανται σε ακατοίκητες 
μέχρι τότε περιοχές, οι οποίες όμως βρίσκονταν κοντά σε καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις. Ένας άλλος λόγος αύξησης της μεταναστευτικής κίνησης την 
εποχή αυτή ήταν η ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας των Ελλήνων. 
Το κύμα μετανάστευσης αυτή τη φορά, προέρχεται από τα νησιά του Αιγαίου 
αλλά και από την ηπειρωτική Ελλάδα και κρατά από τον 8ο έως τον 6ο αιώνα 
π.Χ. περίπου και κατευθύνεται προς τη νότιο Ιταλία, τη Σικελία, αλλά και προς 
τον Εύξεινο Πόντο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση πολλών νέων πόλεων 
και τη διάδοση του Ελληνισμού και ονομάστηκε Β΄ Ελληνικός  Αποικισμός. Θα 
πρέπει να τονιστεί ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση αποικιών παρατηρείται στη 
Σικελία και στην Κάτω Ιταλία γι’ αυτό και από τα αρχαία χρόνια το ελληνικό τμήμα 
της Ιταλικής χερσονήσου αποκαλείται «Μεγάλη Ελλάδα».

Δεν θα πρέπει βέβαια να παραβλέψουμε την περίοδο της 
εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατά την οποία ιδρύθηκαν 
Ελληνικές αποικίες και πόλεις μέχρι τη σημερινή Ινδία.   

Κατά την περίοδο δε των  Βυζαντινών χρόνων είναι έντονη η μετακίνηση ορθόδοξων 
πληθυσμών προς την Ιταλική Χερσόνησο. 

Από τον 15ο αιώνα μ.Χ. επίσης παρατηρείται έντονη μεταναστευτική κίνηση προς την 
Κάτω Ιταλία, η κίνηση αυτή διαρκεί μέχρι τον 19ο αιώνα. Οι Έλληνες που εγκαθίστανται 
στις περιοχές αυτές φέρνουν μαζί τους συνήθειες και νοοτροπίες του τόπου τους, τις οποίες 
πολύ συχνά τις διατηρούν  αυτούσιες ή συγκερασμένες με συνήθειες και νοοτροπίες που 
κυριαρχούν ή αναπτύσσονται στους τόπους εγκατάστασης τους. Μέρος του πληθυσμού 
αυτού, κυρίως αυτοί που εγκαθίστανται στην ιταλική ύπαιθρο, εκλατινίζονται χωρίς όμως αυτό 
να σημαίνει ότι ξεχνούν την ελληνική γλώσσα. Οι απόγονοί τους μιλούν μέχρι και σήμερα σε 
ορισμένα χωριά ελληνοϊταλικές διαλέκτους και τραγουδούν λαϊκά τραγούδια με φανερές τις ρίζες 
τους στον ελληνικό χώρο, ενώ συναντάμε ακόμα και σήμερα σε κάποιες περιοχές ελληνόφωνους 
πληθυσμούς.    

Οι έλληνες μετανάστες της Γερμανίας είναι μία από τις παλιότερες ομάδες μεταναστών. Από τα τέλη 
του 17ου αιώνα πολλοί έμποροι Έλληνες, όταν άνοιξαν τα σύνορα της Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας, 
αποφάσισαν να την εγκαταλείψουν. Κύριος προορισμός της Ελληνικής μετανάστευσης ήταν κυρίως η 
Λειψία που την εποχή εκείνη ήταν σημαντικό εμπορικό κέντρο.

Ένα μεγάλο κύμα της ελληνικής μετανάστευσης πραγματοποιείται στις αρχές του 20ου αιώνα (1900-
1925) και καλύπτει μια περίοδο 25 χρόνων. Τότε η Ελλάδα έχασε το 8% του συνολικού πληθυσμού της.

Την προτίμηση των Ελλήνων μεταναστών  κέρδισαν οι Η.Π.Α και η Αυστραλία. Στο μυαλό κάθε μετανάστη 
υπήρχε μόνο μια σκέψη, πώς να φτάσει στη «Γη της επαγγελίας». Οι μετανάστες ήταν κυρίως νέοι άντρες  
από αγροτικές περιοχές, αγράμματοι, και εκτός από τη σωματική τους ικανότητα δεν διέθεταν αλλά προσόντα. 
Από την «ιστορία του αγροτικού κινήματος» του Γιάννη Κορδάτου διαπιστώνουμε ότι : «…ο αγρότης ζούσε 
ξυπόλητος, γυμνός, κουρελής, ατροφικός. Έφτυνε αίμα για να μαζέψει τον καρπό που του έπαιρναν οι τοκογλύφοι, 
οι έμποροι και οι άλλοι εκμεταλλευτές τους. Η μετανάστευσή του ήτανε η μόνη σανίδα σωτηρίας…» Το ταξίδι δεν 

Στο μυαλό κάθε μετανάστη υπήρχε μόνο 
μια σκέψη, πώς να φτάσει στη
«Γη της επαγγελίας»
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περνούσαν τις εξετάσεις τους απαγόρευαν την είσοδο 
στην Αμερική και τους στέλνανε πίσω με τα ίδια καραβιά 
στην πατρίδα τους. Σε αυτούς που παραμένανε, η ζωή 
δεν τους χαμογελούσε. Οι δουλειές και τα λεφτά που 
περιμένανε να βρουν ήταν διαφορετικά από αυτά 
που φανταζόντουσαν. Οι περισσότεροι δούλευαν σε 
σιδηρόδρομους, στα μεταλλεία, πουλούσαν λαχανικά 

και φρούτα στους δρόμους. Και τα παιδιά άρχιζαν να 
δουλεύουνε από πολύ μικρά σε εργοστάσια από τις 
4:30 το πρωί μέχρι τις 9:00 το βράδυ. Όταν τελείωναν 
τη δουλειά, αντί να πάνε σπίτι, έπρεπε να καθίσουν 
να καθαρίσουν το εργοστάσιο. Πολλές φορές από 
την κούραση όταν γύριζαν κοιμόταν με τα ρούχα. Για 
να αντέξουνε τις δυσκολίες και για να ικανοποιήσουν  
τις ανάγκες τους οργανώθηκαν σε κοινότητες όπου  
μαζεύονταν και συνευρίσκονταν  σε βαφτίσεις, γάμους, 
στην εκκλησία και σε όλες τις επετείους και γιορτές 
που συνηθίζονταν να γιορτάζονται στην Ελλάδα.  Έτσι 
κατάφεραν να κρατήσουν την ελληνική κουλτούρα και 
τη συλλογικότητα.

Το δεύτερο μεταναστευτικό ρεύμα από την Ελλάδα 
καλύπτει την περίοδο από το 1950 – 1975 και είναι 
μεγαλύτερο εκείνου των αρχών του 20ου αιώνα. 
Διακρίνεται δε σε δύο επιμέρους ρεύματα: αυτό προς 
τις υπερπόντιες χώρες και το άλλο προς τις ευρωπαϊκές 
χώρες.
 
 Η «άγρια», όπως χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους τους 
μετανάστες, μετανάστευση των Ελλήνων στη Γερμανία, 
ξεκίνησε σε ένα μεταπολεμικό κλίμα φτώχιας, ανέχειας 
και ανεργίας που επικρατούσε στην ταλαιπωρημένη 
τότε Ελλάδα, με την ελληνογερμανική «Σύμβαση 

περί επιλογής και τοποθετήσεως Ελλήνων εργατών 
εις γερμανικές επιχειρήσεις». Το 1960, περισσότεροι 
από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες μετανάστες πήγαν 
στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη Γερμανία αναζητώντας 
μια καλύτερη μοίρα και μια «νέα Αμερική», έναν 
μεταναστευτικό παράδεισο για να αντιμετωπίσουν 
τελικά το σκληρό πρόσωπο της μετά-ναζιστικής 

Γερμανίας. Αποχωρίζονταν τις οικογένειές τους 
«παστωμένοι» σε τρένα και σε «γραμμές ελπίδας», 
για να προωθηθούν σε διάφορα εργοστάσια και 
βιομηχανίες, όπου δούλευαν μέχρι εξάντλησης για 
το «ακόρντ» (μισθός) προκαλώντας την αντιπάθεια 
και τον ανταγωνισμό των Γερμανών εργατών. Η όποια 
απόκλιση από την αμείλικτη γερμανική νομοθεσία, 
κατ’ απόφαση της τοπικής αστυνομίας, αυθαίρετη ή 
όχι, κατέληγε εύκολα σε απέλαση των «εχθρικών 
στοιχείων». Παρ ’όλα αυτά, οι Έλληνες έμειναν ως 
«η αφανής μειονότητα» της Γερμανίας και αυτό γιατί 
σταδιακά ενσωματώθηκαν απόλυτα, κερδίζοντας τον 
σεβασμό της γερμανικής κοινωνίας. Για κάποιους, η 
Ελλάδα ήταν πια πολύ μακριά, όπως φαίνεται μεταξύ 
άλλων σε ένα στιχάκι ενός ανώνυμου μετανάστη: «η 
νοσταλγία μου αρκεί…». 

Σύμφωνα με τον Έλληνα ιστορικό της Αυστραλίας και 
καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας, 
Μιχάλη Τσούνη, τη μετανάστευση των Ελλήνων στην 
Αυστραλία μπορούμε να την χωρίσουμε σε τέσσερις 
περιόδους. Η πρώτη περίοδος ξεκινά από το 1820 
και σταματά το 1900 και σηματοδοτείται από την 
άφιξη Ελλήνων ναυτικών που αποβιβάζονται λαθραία 
με σκοπό τον πλουτισμό μέσω της χρυσοθηρίας. Η 
δεύτερη περίοδος ξεκινά από το 1900 – μέχρι το τέλος 

ήταν εύκολο. Χρειαζόταν πολλά χρήματα και μεγάλο ρόλο 
έπαιξαν οι πράκτορες των μεταναστευτικών γραφείων και 
των ατμοπλοϊκών εταιρειών που διαφήμιζαν το πλούτο και 
τις ευκαιρίες που παρουσίαζε η Αμερική. Η Οδύσσεια των 
Ελλήνων μεταναστών ξεκινούσε από το λιμάνι του Πειραιά 
και κρατούσε περίπου 22 μέρες. Πλοία 5000-6000 τόνων 
μετέφεραν έως και 1300 επιβάτες στριμωγμένους σε 
απελπιστικά στενούς χώρους. Αμερικανικός νόμος της 
εποχής  έλεγε πως για κάθε επιβάτη αντιστοιχούσαν 2,83 
κυβ. μέτρα. Ο μετανάστης έπρεπε να περάσει όλο το ταξίδι 
σ’ αυτό το χώρο, ο ένας πάνω στον άλλον, να τρώει, να 
κοιμάται, χωρίς καθαρό αέρα, μέρα και νύχτα. Ο ιδιωτικός 
χώρος ήταν άγνωστος. Για να έχουν ιδιωτικό χώρο, ειδικά 
οι γυναίκες επιβάτες, κρεμούσανε ρούχα γύρω από το 
κρεβάτι. Το φαγητό παρουσιαζόταν σαν υγιεινό, αλλά στη 
πραγματικότητα δεν ήταν. Σπάνια χρησιμοποιούσανε το 
μπάνιο, επειδή ο χώρος αυτός ήτανε μια στενή σιδερένια 
καμπίνα την οποία χρησιμοποιούσαν για διαφορετικούς 
λόγους. Έπλεναν τα πιάτα και τα ρούχα τους με κρύο 
θαλασσινό νερό (χωρίς σαπούνι). Οι αρρώστιες και οι 
ψείρες ήταν στην ημερησία διάταξη. Σύμφωνα με το νόμο, 
οι επιβατες έπρεπε να εξετάζονται καθημερινά από τους 
γιατρούς. Όμως, αυτό δεν έγινε ποτέ. Κουρασμένοι από 
το ταξίδι  όταν φτάνανε στην Αμερική πρώτα έπρεπε να 
περάσουνε από την υπηρεσία αλλοδαπών και δημόσιας 
υγείας. Αυτό ήτανε εφιάλτης για πολλούς. Όσοι δεν 

Το 1960, περισσότεροι από 
1,5 εκατομμύριο Έλληνες 

μετανάστες πήγαν στην 
ταχύτατα αναπτυσσόμενη 

Γερμανία αναζητώντας μια 
καλύτερη μοίρα και μια 

«νέα Αμερική»

Όσοι δεν περνούσαν τις εξετάσεις τους 
απαγόρευαν την είσοδο στην Αμερική και 
τους στέλνανε πίσω με τα ίδια καραβιά στην 
πατρίδα τους. 
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του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, η τρίτη περίοδος είναι 
αυτή της μαζικής μετανάστευσης, η οποία ξεκινάει με 
το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και η τέταρτη 
έχει να κάνει πλέον με τους αυστραλογεννημένους 
Έλληνες, οι οποίοι σήμερα αποτελούν την πλειοψηφία 
των Ελλήνων στην Αυστραλία.

Οι πρώτες  επαφές του ελληνικού κόσμου με το χώρο 
της Γαλλίας ανάγονται στον 6ο αιώνα π.Χ. κατά τα 
χρόνια των εποικισμών των Φωκαέων στην περιοχή που 
ονομάστηκε αργότερα Προβηγκία, όπου και ίδρυσαν 
μερικές σημαντικές πόλεις (Μασσαλία, Αγάθη / Agde, 
Αντίπολις / Antibes και Νίκαια). Στα νεότερα χρόνια,  κατά 
τον 17ο αιώνα υπήρξε μαζική μετανάστευση μερικών 
εκατοντάδων Μανιατών, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν 

στην Κορσική. 
Αξιοσημείωτη τέλος, ήταν και η συχνή παρουσία 
ελλήνων εμπόρων και ναυτικών στο λιμάνι της 
Μασσαλίας. Από το 1840 μέχρι το 1870 εμφανίζονται 
στην πόλη νέοι εμπορικοί οίκοι (κυρίως οι οίκοι 
Σκαραμαγκάς, Ζαφειρόπουλος και Ζαρείφης, 
Ζυγομαλάς, Κωνσταντινίδης). Ενώ η Μασσαλία 
αποτελούσε πόλο έλξης των Ελλήνων για οικονομικούς 
λόγους, το Παρίσι προσέλκυε διαχρονικά τους Έλληνες 
ως κέντρο πνευματικής δραστηριότητας. Στα τέλη του 
18ου  και στις αρχές του 19ου αι. δημιουργείται στη 
γαλλική πρωτεύουσα ένας κύκλος Ελλήνων λογίων 
και φοιτητών με εξέχουσα μορφή τον Αδαμάντιο Κοραή 
που φιλοδοξούσαν να αποτελέσουν κύριους φορείς 
επικοινωνίας μεταξύ του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και 

των συμπατριωτών τους. Από το δεύτερο μισό του 
19ου αι. η μετανάστευση των Ελλήνων προς το 
Παρίσι αποκτάει ένα χαρακτήρα πιο συστηματικό. 
Η Γαλλία εξελίσσεται την περίοδο αυτή σε μία από 
τις σημαντικότερες χώρες υποδοχής μεταναστών. 
Ειδικότερα το Παρίσι μετατρέπεται σε μία μεγάλη 
αστική αγορά, προσελκύοντας πολύ κόσμο. Ο 
αριθμός των Ελλήνων που καταφτάνουν στη 
Γαλλία από το 1916 έως το 1926 συνεχώς αυξάνει. 
Εργάζονται σε εργοστάσια, ορυχεία και εργοτάξια 
ανεξάρτητα από την προηγούμενη επαγγελματική 
τους ειδίκευση. Φτάνουν εκεί αναζητώντας ένα 
καλύτερο οικονομικό μέλλον ή γοητευμένοι 
από την πολιτιστική ακτινοβολία της χώρας. Η 
ανάπτυξη της Γαλλίας μετά το Β΄ παγκόσμιο 
πόλεμο οδηγεί στην άφιξη νέου κύματος Ελλήνων 
μεταναστών. Απασχολούνται  κατά κύριο λόγο 
στους τομείς της υφαντουργίας και της ένδυσης, 
στο εμπόριο, τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις 
οικοδομικές δραστηριότητες. 

Ιδιαίτερα στη Γαλλία υπάρχει μια σταθερή 
παρουσία Ελλήνων πανεπιστημιακών, φοιτητών, 
γιατρών, δικηγόρων από το 19ο αιώνα μέχρι και 
τις μέρες μας.
Το Παρίσι αποτέλεσε καταφύγιο για πολλούς 
έλληνες πολιτικούς και διανοούμενους, 
εξόριστους της δικτατορίας των συνταγματαρχών. 

Στη Γαλλία, που ζούσε στον παλμό των 
διεκδικήσεων του Μάη του 1968, υπήρχε 
για τους Έλληνες πρόσφορο έδαφος για την 
ανάπτυξη φιλελεύθερων ιδεών. Γενικότερα, 
η συνεχής παρουσία ελλήνων επιστημόνων 
και πανεπιστημιακών κυρίως στο Παρίσι έχει 
αφήσει τα ίχνη της σε τομείς όπως η φιλοσοφία 
(Κώστας Αξελός, Κορνήλιος Καστοριάδης), η 
ιστορία (Κ. Θ. Δημαράς, Νίκος Σβορώνος, Ελένη 
Αντωνιάδη, Αικατερίνη Κουμαριανού, Σπύρος 
Ασδραχάς, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ,), το δίκαιο 
(Νικόλαος Πολίτης), η δημογραφία (Georges Ta-
pinos), η πολιτική επιστήμη (Νίκος Πουλατζάς) 
αλλά και η λογοτεχνία (Clément Lépidis, Ιωάννης 
Παπαδιαμαντόπουλος/Jean Moréas, Γιάννης 
Ψυχάρης). Επίσης προσέλκυσε διαχρονικά και 
πολλούς έλληνες καλλιτέχνες: ζωγράφους 
(Θεόδωρος Ράλλης, Αλέκος Φασιανός), γλύπτες 
(Τάκης), σκηνοθέτες (Θεόδωρος Αγγελόπουλος, 
Κώστας Γαβράς, Νίκος Παπατάκης), συνθέτες 
(Μίκης Θεοδωράκης, Ιάνης Ξενάκης), ηθοποιούς 
και τραγουδιστές (Μαρία Κάλας, Μελίνα Μερκούρη, 
Georges Moustaki, Νάνα Μούσχουρη).

Ιδιαίτερα στη Γαλλία υπάρχει μια σταθερή παρουσία 

Ελλήνων πανεπιστημιακών, φοιτητών, γιατρών, 

δικηγόρων από το 19ο αιώνα μέχρι και τις μέρες μας.



είναι οι Έλληνες, και δεν το λέω για αστείο. 

Πως βλέπουν οι Ευρωπαίοι τους Έλληνες στο 
εξωτερικό; 
Όταν πήγαμε το 1982 μας κοίταζαν περίεργα. Ήξεραν 
λίγο την ιστορία και τους Ελληνικούς μύθους και ήταν 
κάπως επιφυλακτικοί. Στη συνέχεια οι συνάδερφοι 
που συναναστράφηκαν μαζί 
μας είδαν ότι έχουμε αξία, 
και καλές σπουδές είχαμε 
κάνει, και γλώσσες ξέραμε, 
και εργατικοί πολύ ήμασταν. 
Περάσαμε διάφορες φάσεις 
όμως. Η σύγχρονη Ελληνική 
πολιτική ιστορία έχει και 
διάφορα προβλήματα με 
αποκορύφωμα τα τελευταία 
χρόνια με τη κρίση να μας 
κοιτάζουνε περισσότερο 
επιφυλακτικά. Δεν ήμασταν 
όμως μαύρα πρόβατα, ούτε τώρα είμαστε. Περάσαμε 
μια φάση τέτοια που ήμασταν πρωτοσέλιδο στις 
εφημερίδες, όμως αυτό πάει, υπάρχουν και άλλες 
χώρες που έχουν προβλήματα σοβαρότερα από εμάς. 

Με την καθημερινότητα που ζούσατε εκεί, κατά πόσο 
ήταν εύκολο να κρατήσετε ήθη και έθιμα από την 
Ελλάδα;
Η καθημερινότητα στο Λουξεμβούργο δεν  ήταν πάρα 
πολύ δύσκολη. Οι Έλληνες του Λουξεμβούργου ήταν 
και είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία υπάλληλοι 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση 

δεν υπήρχανε Έλληνες στο 
Λουξεμβούργο. Εμείς μπήκαμε 
και τώρα έχουμε φτάσει τους 1500 
μαζί με τα παιδιά. Αποτελούμε μια 
σημαντική κοινότητα,  έχουμε την 
ποδοσφαιρική μας ομάδα, έχουμε 
χορευτικούς συλλόγους, την 
εκκλησία μας, δηλαδή είμαστε 
πλήρως ενταγμένοι. Επιπλέον  
το μορφωτικό επίπεδο αυτών 
των ανθρώπων είναι πάρα πολύ 
υψηλό καθώς και το οικονομικό  
και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε 

και σε μια διαρκή επαφή με τη χώρα προέλευσης, την 
Ελλάδα και την Κρήτη ιδιαίτερα. Οι σχέσεις μας με τους 
ντόπιους είναι πάρα πολύ καλές. Το Λουξεμβούργο είναι 
μια χώρα αρκετά εύρωστη και σου προσφέρει πολλές 
ευκαιρίες. Άλλωστε είναι και η Ευρωπαϊκή χώρα με το 

Κύριε Αεράκη, είστε πρόεδρος του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Κρητών και μετανάστης ο ίδιος 
για πολλά χρόνια. Το τελευταίο διάστημα η 
νεοελληνική διασπορά φαίνεται να αναβιώνει. 
Ποια είναι η άποψή σας;
Η νέα ελληνική διασπορά ανθεί τελευταία λόγω 
της οικονομικής κρίσης την οποία περνά η χώρα 
μας. Όσον αφορά την Ευρώπη τουλάχιστον, 
η Ελληνική διασπορά ξεκίνησε στο τέλος 
της δεκαετίας του 50, με πρώτο αποδέκτη το 
Βέλγιο και γύρω στο ΄60-΄61 αρχίσαμε να 
επισκεπτόμαστε τη Γερμανία. Γύρω στο ΄60 
λοιπόν, άρχισε η μαζική πια μετανάστευση 
που ο κόσμος έφευγε πανικόβλητος από τα 
χωριά του, διότι δεν υπήρχε μεροκάματο. Αλλά 
ποιοι έφευγαν. Έφευγαν άνθρωποι χαμηλού 
μορφωτικού επιπέδου, άνθρωποι που είχαν 
δεν είχαν βγάλει το δημοτικό στη μεγάλη 
τους πλειοψηφία. Ο κόσμος που φεύγει τώρα, 
ο καινούργιος μετανάστης, είναι ακριβώς 
το αντίθετο, είναι τα παιδιά που έχουν κάνει 
το πανεπιστήμιο, έχουν κάνει ίσως κάποιο 
μεταπτυχιακό, ξέρουν μια δυο ξένες γλώσσες, 
αυτούς τους συναντάω στο Λουξεμβούργο, 
αυτούς συναντάω στην Ευρώπη, όπου πάω. 
Αυτό γίνεται  γιατί η χώρα μας δε μπορεί να 
τους κρατήσει. Τελειώνουν καλές σπουδές 
τις οποίες προσφέρουν ανταγωνιστικά τα 

Ελληνικά πανεπιστήμια και ψάχνουν δουλειά 
και βρίσκουν με 700 ευρώ. Αυτοί λοιπόν 
οι άνθρωποι πηγαίνουν στο εξωτερικό και 
κατευθείαν παίρνουν ένα μισθό γύρω στις 
3000 ευρώ, τουλάχιστον στις χώρες της 
κεντρικής Ευρώπης, οπότε δεν το σκέφτονται 
καν. Αυτό σημαίνει όμως ότι η χώρα μας 
αποδυναμώνεται από τους μορφωμένους 
ανθρώπους τους οποίους έχει ανάγκη κάθε 
χώρα και αυτό δημιουργεί προβλήματα. 

Όταν φύγατε είχατε κάποιο συγκεκριμένο 
στόχο ή απλά για κάτι καλύτερο;
Όχι. Πιστεύω ότι πάρα  πολλά πράγματα στη 
ζωή τα καθορίζει η τύχη , πιστεύω ότι παίζει 
μεγάλη σημασία, δηλαδή ποτέ δε μου πέρασε 
από το μυαλό ότι θα ζήσω στο εξωτερικό. Δεν 
ήτανε προσανατολισμένη η οικογένειά μου 
έτσι, ούτε κάποιος από το σπίτι μου είχε φύγει 
ποτέ.  Είμαι ο πρώτος που μετανάστευσε. Δεν το 
μετάνιωσα ποτέ, ήτανε μια ωραία εμπειρία γιατί 
γνώρισα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους 
από πολλές χώρες. Εκεί διαπίστωσα και την 
αξία των συμπατριωτών μας. Είμαστε από 
τους  πιο εργατικούς, από τους πιο φιλότιμους 
εργαζόμενους,  και ας λένε ό,τι θέλουν στην 
Ελλάδα. Εκτός κι αν μεταμορφωνόμαστε στο 
εξωτερικό. Από τους καλύτερους υπαλλήλους 

συνέντευξη ΜΕ ΤΟΝ  ΓΙΩΡΓΟ ΕΛ. ΑΕΡΑΚΗ

Ο Γιώργης Ελ. Αεράκης εργάζεται στο Γραφείο Πληροφοριών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι πρόεδρος του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Κρητών. Επίσης είναι μέλος του Συμβουλίου Αποδήμου 
Ελληνισμού (ΣΑΕ), μέλος του Δ.Σ. της Παγκρητικής Ομοσπονδίας 
Ευρώπης (υπεύθυνος του Πολιτιστικού Τμήματος), μέλος του Δ.Σ. 
της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (Παράρτημα 
Λουξεμβούργου) και Επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών 
Λουξεμβούργου. Αμέσως μετά το Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών τον 
Ιούνιο του 2010 ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και ακολούθησε η 
παρακάτω ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση.

Ο κόσμος που φεύγει τώρα, ο 
καινούργιος μετανάστης, είναι 
ακριβώς το αντίθετο, είναι τα 

παιδιά που έχουν κάνει το 
πανεπιστήμιο, έχουν κάνει 
ίσως κάποιο μεταπτυχιακό, 

ξέρουν μια δυο ξένες γλώσσες,

φωτογραφία: Josef Koudelka
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μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Eσείς τι θα συμβουλεύατε κάποιον που αποφασίζει να 
μεταναστεύσει;
Εγώ θα πρότεινα, καταρχήν, ο καθένας να ψαχτεί στη 
χώρα του. Προσωπικά πιστεύω ότι η χώρα μας έχει 
δυνατότητες, περνάμε μια φάση δύσκολη τώρα, η οποία 
όμως δε θα διαρκέσει για πάντα. Όποιος όμως θέλει 
να ψαχτεί, πιστεύω ότι μεταφέρουμε την Ελλάδα όπου 
και να πάμε, η Ελλάδα δεν χάνεται, όπου και να πάει 
ο Έλληνας την πατρίδα την έχει  συνέχεια στο μυαλό 
του. Αν μπορέσει να της κάνει καλό και από τη θέση την 
καινούργια που θα αποκτήσει, είτε  σαν επιχειρηματίας, 
είτε σαν επιστήμονας, είτε σαν απλός εργάτης να 
μεταφέρει μια καλή εικόνα για τη χώρα μας, να το 
κάνει. Εμείς, οι σύλλογοι Κρητών προσφέρουμε την 
εξής βοήθεια: τώρα μέσω του facebook η επικοινωνία 
είναι σχετικά άνετη, δηλαδή σου  λέει κάποιος  «φίλε, 
έχω αυτά τα προσόντα ψάχνω μια δουλειά», κάνουμε 
μια έρευνα μεταξύ μας αν υπάρχει κάτι. Κάνουμε 
διαπροσωπικές, αν θέλεις, επαφές. Φέρνουμε 
ανθρώπους σε επαφή με κάποιους άλλους, οι οποίοι 
έχουν ανάγκη των υπηρεσιών τους. Τα να ξεμπαρκάρει 
ένας δηλαδή ένα πρωί στο Λουξεμβούργο που και 
αυτό μας έχει συμβεί, θα πάει την Κυριακή το πρωί στη 
εκκλησία να γνωρίσει τους Έλληνες μαζεμένους, να 
δει αν  υπάρχει κάτι ανάλογα με τα προσόντα του, και 
με λίγη τύχη τα καταφέρνει. Το καλύτερο βέβαια είναι 
να ψαχτεί νωρίτερα, να κάνει κάποιες επαφές, να δει αν 
υπάρχει δυνατότητα να κάνει κάποια πράγματα. 

Τα παιδιά, που έχουν κάποιο πτυχίο ή και κάποιο 
μεταπτυχιακό, τι θα τα συμβουλεύατε;
Καταρχήν να πάνε όπου υπάρχει δουλειά, διότι η 
ανεργία είναι πολύ άσχημο πράγμα. Κάνει κακό και 
στην ψυχολογία και περιθωριοποιεί τον άνθρωπο. 
Και, ναι μεν, στην Ελλάδα είναι αποδεκτό το να είσαι 
άνεργος, αλλά στις χώρες  που ζω το να είσαι άνεργος, 
είναι εντελώς περιθωριοποιημένο, ειδικά στις χώρες 
του βορρά. 

Η Ελλάδα, σαν χώρα υποδοχής μεταναστών, πως σας 
φαίνεται;
Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν, 
παίρνουν και δίνουν στην κουλτούρα μας. Είναι 
συγκινητικό που κάποιος γνωστός μου πήγε στην Ινδία 
και άκουσε Ελληνικά από κάποιον που είχε ζήσει 
κάποια χρόνια της ζωής του εδώ. Άλλωστε, τις δουλειές 
που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, δεν τις κάνουμε 
εμείς πλέον, ας είμαστε ρεαλιστές. Εγώ είμαι υπέρ της 

άποψης να αναμειγνύεται ο κόσμος, δε θέλω να βάζω 
στεγανά, γιατί κι εγώ έζησα τη μετανάστευση έξω και 
δεν βίωσα ρατσισμό, δεν ένιωσα να με κοιτάζουν με 
μισό μάτι επειδή ήμουν ξένος στη χώρα τους. Μάλιστα 
στο Λουξεμβούργο, που ίσως είναι αδιανόητο για άλλη 
χώρα, στη πόλη του Λουξεμβούργου το 55% είναι από 
άλλη χώρα, παραπάνω από τους μισούς κάτοικους 
είναι  άλλης εθνικότητας. Στην πολυκατοικία μου 
ζούνε άνθρωποι οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας 
εκτός από Λουξεμβούργιους, έχει Έλληνες, Ισπανούς, 
Ρουμάνους, πολλές εθνικότητες. Το συνολικό 
ποσοστό ξένων κατοίκων στη χώρα αυτή είναι 35%, 
φανταστείτε την Ελλάδα με 3,5 εκ. μετανάστες. Σας 
πληροφορώ ότι εκεί δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ενσωμάτωσης οι άνθρωποι αυτοί. Η άποψη μου, 
βέβαια, είναι ότι δεν μπορείς να ανοίγεις τα σύνορα 
και να μπαίνουν άνθρωποι ανεξέλεγκτα, όπως έγινε 
παλιότερα εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να υπάρχουν 
και κάποιοι φραγμοί. Η κάθε χώρα πρέπει να 
δέχεται όσους μπορεί να δεχτεί, αυτό βέβαια απαιτεί 
σχεδιασμό μακροπρόθεσμο, να δεις και το πώς θα 
εντάξεις τον κόσμο, έλεγχο στα σύνορα. Είναι πολύ 
σημαντικό να τους εντάξεις τους ανθρώπους αυτούς, 
να τους βάλεις στην κουλτούρα σου μέσα, δεν είναι 
όλοι οι άνθρωποι κακοποιοί, αν περιθωριοποιήσεις 

...στην Ελλάδα είναι αποδεκτό το να είσαι άνεργος, αλλά στις χώρες  που ζω 
το να είσαι άνεργος, είναι εντελώς περιθωριοποιημένο, ειδικά στις χώρες 

του βορρά. 

Ο άνθρωπος έχει ανάγκες και να 
ντυθεί και να φάει, να έχει σχέσεις 
με το άλλο φύλο, πρέπει να δεχτείς 

τον αριθμό που μπορείς, και να 
τον κάνεις  άνθρωπο δικό σου, να 

αγαπήσει τη χώρα σου. 

κάποιον, αυτό αλλάζει. Ο άνθρωπος έχει ανάγκες και 
να ντυθεί και να φάει, να έχει σχέσεις με το άλλο φύλο, 
πρέπει να δεχτείς τον αριθμό που μπορείς, και να τον 
κάνεις  άνθρωπο δικό σου, να αγαπήσει τη χώρα σου. 
Εγώ φεύγω από το Λουξεμβούργο και έχω πάντα την 
καλή αθιβολή, που λέμε και εμείς.

Μετά από πόσα χρόνια παίρνει την υπηκοότητα κάποιος 
στο Λουξεμβούργο;
Παλιότερα ίσχυε ότι πρέπει να αποποιηθείς τη δική 
σου εθνικότητα, τώρα, αν θες, κρατάς και τη δική σου. 
Για έναν μετανάστη είναι 7 χρόνια το διάστημα που 
χρειάζεται για να πάρει την υπηκοότητα. 

Όπως αλλάζουν τώρα οι συνθήκες, ποιες είναι οι 
χώρες που θα παραμείνουν χώρες υποδοχής;

Η χώρα που μαθαίνω ότι υποδέχεται πολύ κόσμο τώρα 
είναι η Αυστραλία. Αντίθετα,  η Αμερική έχει ζόρι, δεν 
είναι τα πράγματα όπως κάποτε. Περνάει κι εκείνη μια 
κρίση. Στην Ευρώπη, που τη ζω, η κρίση είναι γενικότερη. 
Τώρα αρχίζει να παίρνει τα πάνω της. Η Γερμανία 
πάει καλύτερα και γενικά έχει η Ευρώπη αρχίσει να 
ανακάμπτει, εκτός από την Ελλάδα, η οποία πιστεύω 
ότι θα δει λίγο ζόρι παραπάνω κυρίως μετά το χειμώνα. 
Θέλω όμως να πιστεύω ότι μετά από αυτό το χειμώνα 
θα υπάρξει ανάκαμψη. Σε συνδυασμό με τον τουρισμό 
φυσικά που είναι μοχλός ανάπτυξης και οφείλουμε 
όλοι να βοηθήσουμε να γίνει ποιοτικότερος.

Μέλη της Ομάδας Σύνταξης με το Γιώργο Αεράκη
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Η εικόνα του έλληνα μετανάστη στην Αμερική και 
σε άλλες χώρες ως στοιχείου απροσάρμοστου 
και συχνά παραβατικού χρονολογείται από τα 

τέλη του περασμένου αιώνα. Συγκροτήθηκε επομένως 
σταδιακά κατά τη διάρκεια του πρώτου υπερατλαντικού 
μεταναστευτικού κύματος. Την πληροφορία αντλούμε 
από το ταξιδιωτικό ημερολόγιο της Καλλιρρόης Παρρέν 
που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο περιοδικό της που 
λεγόταν «Εφημερίς των Κυριών» από τον Δεκέμβριο του 
1893 ως τον Δεκέμβριο του 1894 με τίτλο “Απ’ Αθηνών 
εις Σικάγον. Εντυπώσεις Ελληνίδος ταξιδιώτιδος”.

Στο Σικάγο, όπου ταξίδεψε στα 1893 για να συμμετάσχει 
σε ένα διεθνές συνέδριο γυναικών, η ιδρύτρια της 
“Εφημερίδος των Κυριών” και σημαντικών γυναικείων 
οργανώσεων της εποχής βρίσκεται κάποια στιγμή 
αντιμέτωπη με την εχθρική στάση των Αμερικανών προς 

τους συμπατριώτες της που αναγκάστηκαν να ζητήσουν 
μια καλύτερη τύχη πέρα από τον Ατλαντικό.

Οι δύο σχετικές αναφορές του κειμένου της προδίδουν 
ότι οι Έλληνες μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες 
ταλαιπωρούνταν ήδη από την αυτόματη υπαγωγή τους 
σε μια ενιαία κατηγορία, υπόλογη -υποτίθεται- για 
αντικοινωνική στάση και εγκληματική συμπεριφορά σε 
βάρος της χώρας υποδοχής.
«Οι μετανάστες στην Αμερική αντιμετωπίστηκαν  όπως 
οι μαύροι. Ο μέσος Αμερικάνος πολίτης θεωρούσε 
τους Έλληνες βρώμικους ανθρώπους. Οι Έλληνες 
μετανάστες αντιμετώπισαν την  εχθρότητα και την 
καχυποψία του ντόπιου στοιχείου, το οποίο τους 
θεωρούσε και αυτούς άξεστους και απολίτιστους, 
πολίτες δεύτερης κατηγορίας»

Στη Γερμανία πάλι τούς θεωρούσαν προσωρινούς, 
φιλοξενούμενους εργάτες (Gastarbeiter), «τεμάχια», 
όπως τους χαρακτήριζαν τα γερμανικά εργοστάσια και 
τα ανθρακωρυχεία, όταν ζητούσαν εργατικά χέρια από 
την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Τελικά, ήταν μία 
μετανάστευση «άγρια», όπως τονίζουν πολλοί από 
τους πρώτους Έλληνες, που πήραν το δρόμο για τα 

ξένα. Στη Βαυαρία τους μετανάστες που προέρχονταν 
από τις νότιες χώρες τους αποκαλούσαν υποτιμητικά 
Κάτσελμαχερ (Katzelmacher) που λίγο πολύ σημαίνει 
«αυτόν που σπέρνει εύκολα παιδιά σα γατάκια». 
Σκληρά ήταν τα πρώτα χρόνια και όπως διαπίστωσαν 
οι Έλληνες μετανάστες η Γερμανία δεν ήταν… Αμερική, 
όπως την ονειρεύονταν κάποιοι. 

Όταν κάποτε οι Έλληνες 

ήταν ανεπιθύμητοι ξένοι…

Από την Ομάδα Σύνταξης της Σπείρας Τα χρόνια ήταν δύσκολα τότε, πολύ φτωχικά. Οι λύπες των 
ανθρώπων και οι πληγές επουλώνονταν με τα όνειρα κι 
εκείνοι που είχαν λόγους τα κυνηγούσαν. Έτσι, κάπου στα 
1910, ο Αντώνης αποφάσισε να θυσιάσει τις καθημερινές 
οικογενειακές στιγμές του με την Ειρήνη, τη γυναίκα του 
και το γιο του το Γιώργο, μεταναστεύοντας στη μακρινή 
Αμερική. Ήθελε για εκείνους να ζήσουν ομορφότερα, πιο 
άνετα. 
Το κυνήγησε το όνειρο του ο Αντώνης. Είναι όμως που 
αλλιώς τα υπολογίζουμε κι αλλιώς μας έρχονται τα 
πράγματα. Έτσι, κάπου στα 1925, ο Γιώργος αρρωσταίνει 
βαριά από πνευμονία και πεθαίνει λίγο αργότερα. Από τη 
βαριά της στενοχώρια τον ακολουθεί και η Ειρήνη.
Για τον Αντώνη δε έμεινε πια κανένας σκοπός. Επιστρέφει 
στην πατρίδα. Το μαράζι που τον κυριεύει, δεν τον αφήνει. 
Παθαίνει κατάθλιψη και χάνει κάθε ενδιαφέρον για 
τη ζωή. Ο Αντώνης πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια του με 
ελεημοσύνες.
Πέθανε ρακένδυτος μέσα σε κάποια χαλάσματα…

Όταν τα όνειρα προδίδουν

Στη φωτογραφία η Ειρήνη Δαβίδ Κουλούρα και 
ο Γιώργος Βλάχους του Αντωνίου.

Οι μετανάστες 
στην Αμερική 

αντιμετωπίστηκαν  
όπως οι μαύροι



Η επίσημη Αυστραλιανή πολιτική απέναντι 
στους Έλληνες κατά τα μεσοπολεμικά 
χρόνια συμπυκνώνεται με το σαφέστερο 

τρόπο σε ένα τηλεγράφημα 1918 προς το Βρετανό 
Ύπατο Αρμοστή της χώρας στο Λονδίνο: «Μαλτέζοι και 
Έλληνες δεν είναι επιθυμητοί, αλλά η έλευση τους 
δεν απαγορεύεται απόλυτα». Στο ίδιο μήκος κύματος ο 
ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Χιούζ θα ενημερώσει 
τον Ομόλογό του της Πολιτείας της Ν. Ουαλίας ότι «δεν 
θεωρείται ενδεδειγμένη προς το παρόν η προώθηση 
της μετανάστευσης Ελλήνων, Ιταλών ή άλλων 
Νοτιοευρωπαίων, δεν υπάρχουν όμως αντιρρήσεις 
για την εθελοντική μετανάστευση τέτοιων ατόμων, τα 
οποία, αν αποκτήσουν διαβατήρια δεόντως θεωρημένα 
από κάποια Βρετανική προξενική αρχή και χαίρουν 
άκρας υγείας, δεν θα εμποδιστούν να αποβιβαστούν 
στην Αυστραλία. 
Το 1952 ένας Αυστραλός αξιωματούχος του Υπουργείου 
είπε τα εξής:
«Οι Έλληνες μετανάστες είναι γενικά ανεπιθύμητοι 
τύποι, εγκαθίστανται στις πόλεις και ανοίγουν καφενεία, 
ψαράδικα  ή κάνουν άλλες λιγότερο αξιοπρεπείς 
δουλειές. Δεν προσθέτουν τίποτα στην ευημερία και την 
ασφάλεια της χώρας. Κοινωνικά και οικονομικά αυτός 
ο τύπος μετανάστευσης είναι απειλή για την κοινότητα 
στην οποία γίνεται μέλος, και θα ήταν προς όφελος της 
χώρας, εάν η είσοδός του απαγορεύονταν εντελώς».   
Για την ρατσιστική αντιμετώπιση των Ελλήνων και των 
άλλων «ομοιόχρωμων» Νοτιοευρωπαίων εκείνα τα 
χρόνια, οι πηγές είναι εύγλωττες: «Γνωρίζουμε  καλά 
ότι ο Όρος Dago (βρωμιάρης) χρησιμοποιείται για 
τους Ισπανούς, τους Έλληνες, τους Λεβαντίνους, τους  
Ιταλούς, ακόμη και τους νότιους Γάλλους και σίγουρα 
όχι με μια τιμητική έννοια»,  υπενθύμιζε το 1924 στο 
ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ο Βουλευτής της Τασμανίας 
Μπάκχαπ, σε μια προσπάθειά του να πείσει τους 
υπόλοιπους συναδέλφους του  ότι «δεν θα πρέπει να 
προσβάλουμε τις ευαισθησίες άλλων εθνών, στα οποία 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός» 

(Gilchrist 1997 σ.210).
Ακόμα σαφέστερος, από την αντίθετη όμως πλευρά, 
θα είναι τον Ιούνιο του 1925 ο Υφυπουργός Προεδρίας 
του Κουήνσλαντ, Τόμας Άρθουρ Φέρι, ο οποίος γράφει: 
«Οι Έλληνες της Βόρειας Κουηνσλάνδης είναι γενικά 
ανεπιθύμητοι και δεν συνεισφέρουν τίποτα στον πλούτο 
ή την ασφάλεια αυτής της χώρας. Δεν επιδίδονται σε 
καμία χρήσιμη εργασία, η οποία θα διεκπεραιώνονταν 
λιγότερο καλά χωρίς τη βοήθεια τους. Συνοδευμένος 
από έναν αξιωματικό της αστυνομίας, επισκέφτηκα 
καμπόσες από τις λέσχες και τα πανδοχεία τους , που 
βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε αθλία κατάσταση. 
Κατά μέσο όρο, το βιοτικό επίπεδό τους είναι 
χαμηλότερο απ’ ότι των άλλων αλλοδαπών. Κοινωνικά 
και οικονομικά, αυτός ο τύπος μετανάστη συνιστά 
απειλή για την κοινότητα στην οποία εγκαθίσταται, και 
δεν θα ήταν προς όφελος της».
Οι κατηγορίες τις οποίες αντιμετώπιζαν οι Έλληνες 
ήταν λίγο πολύ σταθερές: άγνοια ή ανεπαρκής γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας, οικονομική ένδεια που 
οδηγούσε στην αλητεία, σεξουαλική παρενόχληση 
του γυναικείου υπαλληλικού προσωπικού από τους 
Έλληνες εστιάτορες, παραβιάσεις των εργοδοτών 
(κυρίως όσον αφορά στην αργία της Κυριακής και τη 
νυχτερινή εργασία). «Αγράμματοι, ανειδίκευτοι, αλλά 
φιλόδοξοι και φίλεργοι» γράφει ο καθηγητής Τομής 
«σκόρπισαν στην αχανή και αρχικά αφιλόξενη ήπειρο, 
όπου  γνώρισαν την ξενοφοβία και την καταφρόνια».
Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως τυχαίο το γεγονός 
ότι και στις τρεις κύριες χώρες υποδοχής των Ελλήνων 
μεταναστών οι αντιλήψεις των ντόπιων ήταν αρκετά 
υποτιμητικές απέναντί τους. Σίγουρα είχε να κάνει με 
το βιοτικό και πολιτισμικό επίπεδο της μερίδας εκείνης 
των Ελλήνων που επέλεγαν να φύγουν μετανάστες 
στο εξωτερικό. Είναι φανερό ότι η σημερινή θέση των 
Ελλήνων ομογενών απόγονών τους κερδήθηκε με την 
ίδια τη μετέπειτα στάση τους, καθώς επίσης και ότι η 
αλλαγή αυτή δεν έγινε καθόλου εύκολα.

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1909: 
Ο Γιάννης Μασουρίδης, ένας νεαρός Έλληνας 
μετανάστης που βρίσκεται από το 1906 στις ΗΠΑ, 
συλλαμβάνεται, μετά από καταγγελία ότι «είχε σχέσεις» 
με 17χρονη Αμερικανίδα. Καθ’ οδόν προς το αστυνομικό 
τμήμα ο Μασουριδης καταφέρνει να διαφύγει και ένας 
αστυνομικός πέφτει νεκρός ύστερα από ανταλλαγή 
πυρών. Αστυνομικοί τον συλλαμβάνουν στο σπίτι του 
και τον κακοποιούν μέχρι αναισθησίας.
 

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1909: 
Ξεκινά προπαγανδιστική εκστρατεία κατά των 
«Βρωμερών». Προβάλλει η αξίωση να «εξοριστούν» 
από την περιοχή. Συγκαλείται συλλαλητήριο για την 
επόμενη μέρα.

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1909
Πογκρόμ κατά των Ελλήνων και όσων έμοιαζαν με 
Έλληνες. Επιθέσεις με τραυματίες, καταστροφές 
περιουσιών και λεηλασίες καταστημάτων. Περίπου 
1.500  Έλληνες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την 
περιοχή καθώς και άλλοι Βαλκάνιοι.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1909
Απεσταλμένος της Ελληνικής πρεσβείας στις Η.Π.Α , που 
φθάνει στην πόλη για να καταγράψει τις καταστροφές 
συστήνει στους εναπομείναντες Έλληνες να είναι 
«κόσμιοι» και να μην «ομιλώσιν εις τας γυναίκας», 
όταν τις συναντούν στο δρόμο.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1909 
Ο Μασουρίδης καταδικάζεται σε θάνατο με απαγχονισμό 
(οι ένορκοι αποφάσισαν μετά από δεκαεννιάωρη 
συνεδρίαση). Σύμφωνα με την κατηγορία πυροβόλησε 
και σκότωσε τον αστυνομικό επιχειρώντας να διαφύγει.

ΜΑΪΟΣ  1910 
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νεμπράσκα ακύρωσε την 
θανατική ποινή λόγω ανεπάρκειας στοιχείων. Επέβαλε 
στο Μασουρίδη συνολική ποινή 14 ετών.  Έμεινε στις 
φυλακές πεντέμισι χρόνια και μετά επέστρεψε στο 
χωριό του στη Ελλάδα.
Η ελληνική κοινότητα της Ν. Ομάχα διαλύθηκε μετά το 
πογκρόμ. Παρέμειναν εκεί λιγότερο από 60 άτομα.

Το Πογκρόμ κατά των 

Ελλήνων στις ΗΠΑ

Η Ελληνική κοινότητα της Νότιας Ομάχα ιδρύθηκε στη 
Νεμπράσκα το 1908 (Έλληνες αναφέρονται στην περιοχή 
από τη δεκαετία του 1880). Μικρέμποροι, εργάτες στα 

τοπικά σφαγεία και τους σιδηροδρόμους έφθαναν τους 2-3 χιλιάδες 
σ’ έναν πληθυσμό 35.000. Πριν από εκατό χρόνια γράφτηκε εκεί 
μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του Ελληνισμού της 
Διασποράς. Έλληνες μετανάστες έπεσαν θύματα της ξενοφοβίας.  
Για πάρα πολλά χρόνια η εκδίωξη των Ελλήνων της Ομάχα 
αποτελούσε σημείο αναφοράς και μνημείο για την εχθρότητα που 
αντιμετώπισαν οι Έλληνες στην Αμερικάνικη Δύση πριν γίνουν 
αποδεκτοί στις κοινωνίες της.

Ας δούμε λίγο το χρονικό του πογκρόμ κατά των Ελλήνων, όπως 
εξιστορούνται τα γεγονότα σύμφωνα  με τον καθηγητή Τζον Μπιτζες, 
που είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με τους διωγμούς 
των Ελλήνων στη Νότια Ομάχα. Η μελέτη του βραβεύτηκε το 1970 
μετά από δημοσίευση της εργασίας.
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Έχετε ταξιδέψει πολύ και έχετε γνωρίσει πολλά μέρη, 
το φαινόμενο της μετανάστευσης πώς το βλέπετε ; 
Είναι πολύπλοκο θέμα αυτό. Για μένα υπάρχουν 
ταξιδιώτες, περιηγητές, υπάρχουν τουρίστες, 
υπάρχουν μετανάστες, υπάρχουν εξόριστοι, δηλαδή 
αυτοί που δεν μπορούνε να επιστρέψουν στον τόπο 
τους για πολιτικούς λόγους, πολιτικοί πρόσφυγες. 
Εμείς είχαμε εδώ πέρα έναν από το Ιράν που έμενε 
μαζί μας περίπου τέσσερα χρόνια, μετά πήγε στην 
Αμερική. Το μόνο έγκλημά του στη χώρα του ήταν ότι 
είχε αλλάξει θρησκεία και από μουσουλμάνος έγινε 
χριστιανός. Αυτό τιμωρείται με θάνατο στο Ιράν. Αυτός 
δεν ήταν μετανάστης, ούτε τουρίστας, ούτε απλός 
περιηγητής, ήταν πολιτικός πρόσφυγας, άνθρωπος 
διωγμένος από τη χώρα του. Βέβαια, είναι άλλο, όταν 
ένας άνθρωπος έχει διαπράξει φόνο στην πατρίδα του 
κι έρχεται εδώ πέρα κι άλλο ένας άνθρωπος που έχει 
κάνει κάτι που για μας είναι αυτονόητο δικαίωμα. Για 
κάποιες χώρες υπάρχουν κάποια νομικά συστήματα 
που για τα δικά μας δεδομένα είναι απαράδεκτα. 
Ο περιηγητής, ο ταξιδιώτης είναι αυτός που πάει 
σε άλλα μέρη και αναζητάει κάτι συγκεκριμένο 
ακολουθώντας κάτι που τον ενδιαφέρει και είναι 
κομμάτι του πολιτισμού της χώρας. Εγώ νομίζω ότι 
ανήκω σε αυτή την κατηγορία, του ταξιδιώτη. Πάω 
στην Ελλάδα επειδή με ενδιαφέρει η ελληνική 
μουσική, έχω ένα αντικείμενο να μελετήσω, να 
μάθω περισσότερα πράγματα γι΄ αυτό, όπως έκανα 
και στην Ινδία και σε άλλα μέρη. Ο λόγος που θέλει 
ο περιηγητής να μείνει εκεί είναι ότι ενδιαφέρεται 
για κάτι που υπάρχει εκεί, που συσχετίζεται με την 
πολιτισμική παράδοση αυτής της χώρας. 
Ο μετανάστης είναι άλλη κατηγορία. Τα κίνητρά του 
είναι κυρίως οικονομικά. Αυτό σημαίνει ότι αφού 
απορρίπτει τους οικονομικούς όρους της δικής του 
πατρίδας, πάει κάπου αλλού που πιστεύει ότι θα έχει 
μια καλύτερη μοίρα και θα μπορέσει να επιβιώσει πιο 
καλά. Σημαντικό όμως είναι να υπάρχει μία πολιτική 
στη χώρα που τον δέχεται που να ευνοεί και τον 
ίδιο αλλά και τη χώρα που τον δέχεται.  Αυτό όμως 
που συμβαίνει και που βλέπουμε και στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη,  είναι το αντίθετο. Βλέπουμε μία 
πολιτική που δεν ευνοεί ούτε τον ίδιο αλλά ούτε και 
τη χώρα. 

Ξέρουμε ότι μένετε πολλά χρόνια εδώ. Τι ήταν αυτό που σας έφερε εδώ και 
τελικά σας έκανε να μείνετε;
Ήταν συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο πλάνο για τη 
ζωή μου να ακολουθήσω. Είχα ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια από την Ινδία και 
το Αφγανιστάν, όπου έμεινα πριν έρθω εδώ, για να μελετήσω ένα συγκεκριμένο 
είδος μουσικής που γεωγραφικά βρίσκεται κυρίως μεταξύ βορειοδυτικής 
Αφρικής και Ινδίας. Σε κάποια ταξίδια που έκανα πηγαίνοντας προς την Ανατολή 
είχα περάσει από την Κρήτη, πρώτη φορά πρέπει να ήταν το ’70, και κάπως 
τυχαία σε ένα χωριό στη Μεσσαρά άκουσα τη λύρα για πρώτη φορά σε κάποιο 
τοπικό γλέντι. Εκείνα τα χρόνια το χωριό αυτό δεν είχε ούτε καν ρεύμα, οπότε 
ακούγαμε με φυσικό ήχο. Μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος αυτής της μουσικής και 
είπα ότι «μια μέρα θα ήθελα να επιστρέψω και να ασχοληθώ μ’ αυτό το είδος».
Έτσι, το 1975 μετά από ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που είχα κάνει στην Ινδία και 
στο Αφγανιστάν, όπου είχα μείνει δύο χρόνια, επειδή ήμουν πολύ κουρασμένος  
σκέφτηκα να περάσω από την Κρήτη,   να μείνω ένα διάστημα  και να ασχοληθώ 
με τη λύρα. Ήρθα λοιπόν εδώ και ξεκίνησα να πηγαίνω στα χωριά, να βρίσκω 
ανθρώπους που ήξεραν να παίζουν, ο ένας λίγο, ο άλλος πολύ και να μαθαίνω. 
Μετά από έξι μήνες περίπου έγινα μαθητής του Κώστα Μουντάκη, που το δικό 
του παίξιμο μου άρεσε ιδιαίτερα και έμεινα μαθητής του για πάρα πολλά χρόνια. 
Το ένα έφερε το άλλο και τελικά έμεινα εδώ. Δεν ήταν αποφασισμένο, προέκυψε 
στην πορεία, όπως πολλά άλλα πράγματα. 

Τι δυσκολίες συναντήσατε στην Ελλάδα ;
Σε κάθε τόπο υπάρχουν πράγματα που είναι ευκολότερα και άλλα που είναι 
δυσκολότερα. Αν πας σε μια δημόσια υπηρεσία στη Ελλάδα δυσκολεύεσαι, 
αν πας σε μια δημόσια υπηρεσία στη Γερμανία δεν δυσκολεύεσαι. Αλλά σε 
κάποια άλλα θέματα εδώ είναι πιο εύκολα και εκεί είναι πιο δύσκολα. Οπότε ο 
βαθμός της δυσκολίας είναι σχετικός. Δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποια ιδιαίτερη 
δυσκολία τελικά, για μένα το ενδιαφέρον μου στρεφόταν γύρω από τη μουσική 
και ο σκοπός μου ήταν να μάθω τη μουσική στον τόπο εδώ. Αν πήγαινα σε ένα 
χωριό και μάθαιναν ότι με ενδιαφέρει η μουσική, όλοι έλεγαν «α, εμένα ο 
αδερφός μου ξέρει, α, εμένα ο θείος μου ξέρει» και με βοηθούσαν πάρα πολύ, 
οπότε υπό αυτή την έννοια ως προς τον στόχο που είχα να πραγματοποιήσω 
είχα πάρα πολύ βοήθεια από τους ανθρώπους. Κι εκείνα τα χρόνια από άποψη 
εργασίας για αυτοσυντήρηση έκανα πολλές δουλειές αγροτικές, άνοιξα κι ένα 
καφενείο στα Χανιά για τους χειμερινούς μήνες και το καλοκαίρι δούλευα σε ένα 
καΐκι και ψαρεύαμε ξιφίες (γελάει).

Θα λέγατε ότι στην αρχή ήταν δύσκολα για σας εδώ;
Φαντάζομαι, ξέρω ‘γω;  Έχω μια δυσκολία να εξετάζω τη δυσκολία ή την ευκολία 
του καθετί. Γιατί είναι κάποια πράγματα που αν μ’ ενδιαφέρουν «πωρώνομαι», 
που λένε, κι από ‘κει και πέρα δεν καταλαβαίνεις δυσκολία ή ευκολία, απλώς 
έτσι έχεις την ιδέα να κάνεις αυτό, ή εκείνο, ή το άλλο, και απορροφιέσαι από την 
όλη προσπάθεια να το κάνεις και δεν καταλαβαίνεις καθόλου κατά πόσο είναι 
εύκολο ή δύσκολο. 
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οι λωποδύτες, όλοι τους έχουν στερήσει από την νέα 
γενιά την προοπτική. Για μένα είναι απαράδεκτοι αυτοί 
οι άνθρωποι, πρέπει να μπουν όλοι στη φυλακή.

Θα ήθελα να φέρω τη συζήτηση σε ένα πιο προσωπικό 
επίπεδο, φαίνεται ότι το μέρος εδώ το έχετε αγαπήσει, 
το έχετε κάνει δικό σας, δεν ξέρω κατά πόσο αισθάνεστε 
και ντόπιος …
Όχι, γιατί η πορεία της ζωής μου ήταν τέτοια που… 
εγώ είμαι Ιρλανδός, από οικογένεια Ιρλανδών και δεν 
μεγάλωσα στην Ιρλανδία, μεγάλωσα στην Αμερική, στον 
Καναδά, στην Ιαπωνία και στην Αγγλία. Άρα μεγάλωσα 
ουσιαστικά μη έχοντας βιωματικά μια εθνική ταυτότητα. 
Η οικογένειά μου είναι Ιρλανδοί, αυτή η κουλτούρα 
υπήρχε στο σπίτι μας, αλλά δε μεγάλωσα εκεί, άρα δεν 
αισθάνομαι κανένα ιδιαίτερο δέσιμο με το μέρος αυτό.           
Και μπορώ να πω ότι ως προς 
αυτά που ήθελα να κάνω, 
ήταν κάτι που λειτουργούσε 
θετικά για μένα αυτό. Μου 
έδωσε τη δυνατότητα να 
προσαρμόζομαι σχετικά 
γρήγορα σε καινούριους 
τόπους. Με βοηθούσε σε 
αυτά που ήθελα να κάνω, 
κι έτσι αφού έμαθα να ζω 
χωρίς την έννοια της εθνικής 
ταυτότητας, δεν έχει κανένα 
νόημα για μένα να υιοθετήσω 
μία καθ’ οδόν.  Άρα, για να 
αγαπάω τους ανθρώπους 
του τόπου που ζω, δεν 
είναι απαραίτητο να είμαι 
ένας από αυτούς. Δεν είναι 
απαραίτητο ότι προκειμένου να ζω εδώ στην Κρήτη, 
με τους Κρητικούς, και αγαπώντας τους Κρητικούς, να 
αισθάνομαι ότι είμαι κι εγώ Κρητικός. Όχι…Σαν αυτός 
που είμαι, αγαπάω αυτούς, ως αυτοί που είναι. Και 
ελπίζω να είναι αμοιβαία τα αισθήματα.

Αν υποθέταμε ότι φεύγατε, τι θα σας έλειπε 
περισσότερο;
Το παράξενο είναι ότι από τα διάφορα μέρη που έχω 
ζήσει στη ζωή μου, από τα οποία έχω φύγει, δεν μου 
λείπει τίποτα. Ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει τρεις 
κινήσεις. Μπορεί να πάει προς κάτι, μπορεί να φύγει από 
κάτι, ή μπορεί να κάθεται ακίνητος. Αν πάει προς κάτι, 
πάει να πει πως κάτι τον καλεί και πάει και το πλησιάζει 
αυτό. Πάει σ’ αυτό, γι’ αυτό που είναι. Αν φεύγει από κάτι 

είναι μια αρνητική κίνηση, δείχνει δηλαδή ότι κάτι τον 
απωθεί. Συνήθως, φεύγοντας από κάτι, αυτό θα’ ρθει 
μαζί σου. Και συνήθως με μια αρνητική έννοια. Όταν 
μας λείπουν πράγματα, σημαίνει ότι κάτι μας φταίει 
από πίσω. Ή κάτι μας φταίει σ’ αυτό που κάνουμε τώρα. 
Συνήθως αυτό γίνεται επειδή υπάρχει μια εκκρεμότητα 
κάπου. Όταν δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, μπορείς 
να θυμάσαι πολύ ευχάριστα κάποια πράγματα, ή πολύ 
δυσάρεστα επίσης. Δεν υπάρχει η αίσθηση ότι κάτι 
λείπει, ότι κάτι φταίει. Κι έτσι, αν με ρώταγες, «απ’ όλα 
τα μέρη που έχεις ζήσει τι  σου λείπει;» η απάντησή μου 
θα ήταν, «τίποτα». Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
εκκρεμότητα. Γιατί άλλο πράγμα να θυμάμαι με πολύ 
ευχάριστο τρόπο κάποια πράγματα, και άλλο να πω ότι 
μου λείπουνε. Γιατί να μου λείπουνε, αφού δεν είμαι 
εκεί! 

Πιστεύετε ότι οι Ελληνες 
είναι ρατσιστές; 
Ναι, βέβαια…Όλοι οι 
άνθρωποι είναι ρατσιστές, 
και όποιος σου πει δεν 
είναι ρατσιστής, σου λέει 
ψέματα. Το θέμα είναι ποιος 
το έχει καταλάβει αυτό, 
και ποιος έχει μπει στη 
διαδικασία να δουλέψει μ’ 
αυτό το πρόβλημά του. Δεν 
υπάρχει άνθρωπος που δεν 
είναι ρατσιστής. Τώρα το 
θέμα είναι, πώς μπορούμε 
να αποδεχόμαστε ή να 
καταδικάζουμε κάποιες 
πράξεις, χωρίς να θεωρούμε 
ότι αυτές οι πράξεις 

ανήκουν στην ίδια τη φύση του άλλου ανθρώπου. 
Έχω ένα φίλο από την Πελοπόννησο που το μόνο που 
έχει ως περιουσιακό στοιχείο είναι ένα μικρό μίζερο 
διαμέρισμα σε μια μεγάλη πολυκατοικία στο Ρέντη 
στην Αθήνα. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες έχουν νοικιάσει 
σε Πακιστανούς τα διαμερίσματά αυτά, και σε κάθε 
διαμέρισμα ζουν 20 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι τώρα πια 
οι πόρτες μεταξύ  όλων των διαμερισμάτων, είναι όλες 
ανοιχτές. Ο Γιάννης τώρα εκεί μέσα, πώς να ζήσει. Είναι 
ανθυγιεινές συνθήκες αυτές. Αυτός ούτε μπορεί να ζήσει 
εκεί, ούτε να το νοικιάσει, εκτός αν θέλει να κάνει το ίδιο 
κι αυτός, δηλαδή να το νοικιάσει σε κάποιον Πακιστανό 
ή να το νοικιάσει σε είκοσι Πακιστανούς μαζί, για είκοσι 
ευρώ από τον καθένα, δηλαδή τετρακόσια ευρώ για ένα 
διαμέρισμα που δεν αξίζει ούτε για εκατό.  Οπότε δες 

Εγώ όμως έχω την εξής εμπειρία:  Αυτός ο άνθρωπος 
που φιλοξένησα τέσσερα χρόνια στο σπίτι μου από το 
Ιράν, που άλλαξε θρησκεία, αυτός ήταν κατασκευαστής 
μουσικών οργάνων και πολύ καλός. Προσπάθησα για 
τέσσερα χρόνια να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο να 
αποκτήσει άδεια παραμονής ή πολιτικό άσυλο ή κάποιο 
καθεστώς στην Ελλάδα για να μπορεί να παραμείνει. 
Του είχαμε φτιάξει στο σπίτι ένα 
εργαστήρι οργανοποιίας και 
έφτιαχνε όργανα. Ήταν ένας 
άνθρωπος που νομίζω ότι η 
συνεισφορά του στην κοινωνία 
ήταν πολύ θετική. Ήρθε εδώ, 
έμεινε δύο χρόνια στο Χουδέτσι, 
κι έφυγε από δω  - θα’ ναι δέκα 
χρόνια - επειδή του δώσανε 
πολιτικό άσυλο στην Αμερική. 
Ακόμα και σήμερα όλοι οι 
Χουδετσανοί  τον θυμούνται 
και με ρωτάνε, «τι κάνει αυτός, 
έχεις νέα του;» και όλα αυτά. 
Δηλαδή ήταν κομμάτι της 
κοινωνίας. Ωστόσο ήταν αδύνατο να εξασφαλίσουμε 
άδεια παραμονής γι΄ αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα. 

Η γραφειοκρατία δηλαδή ;
Όχι, δεν ήταν η γραφειοκρατία. Η Ελλάδα πολύ δύσκολα 
δίνει. 
Κρατάει το μετανάστη σε μία κατάσταση ημινομιμότητας, 
στη μέση, όπου  δεν έχεις ποτέ την ασφάλεια να πεις 
ότι θα κυκλοφορήσεις κανονικά, να πάρεις ένα βαπόρι 
να πας  στην Αθήνα…Και μετά αν πας σε έναν εργοδότη 

και δεν έχεις τα χαρτιά σου θα σου 
πει «ε, εντάξει θα σου δώσω λίγα 
λεφτά, δούλευε κι εντάξει, δεν 
πειράζει που δεν έχεις χαρτιά». 
Είναι κακό αυτό το πράγμα, οπότε 
η ελληνική πολιτεία δυστυχώς δεν 
αντιμετωπίζει με καθόλου σωστό 
τρόπο αυτούς τους ανθρώπους. 

Τι προβλέπετε εσείς για το 
μέλλον;
Πολύ δυσοίωνο δυστυχώς. Μια 
και μιλάμε για μετανάστευση, 
η πλειοψηφία των φίλων μου 
κάτω των 30 ετών, συζητάνε 

όλοι να φύγουν΄. ۟Όλοι… Γιατί έχουν καταλάβει 
ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια δεκαετία μηδέν 
προοπτικής. Και ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί, οι κλέφτες, 

Δεν υπάρχει άνθρωπος 
που δεν είναι ρατσιστής. 
Τώρα το θέμα είναι, πώς 

μπορούμε να αποδεχόμαστε 
ή να καταδικάζουμε κάποιες 
πράξεις, χωρίς να θεωρούμε 
ότι αυτές οι πράξεις ανήκουν 
στην ίδια τη φύση του άλλου 

ανθρώπου. 
Δεν είναι απαραίτητο 
ότι προκειμένου να 
ζω εδώ στην Κρήτη, 
με τους Κρητικούς, 

και αγαπώντας 
τους Κρητικούς, να 

αισθάνομαι ότι είμαι κι 
εγώ Κρητικός.
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το μέσα από τη πλευρά του Πακιστανού 
- έχω πάει στο Πακιστάν. Εδώ είναι 
δεκαπέντε- είκοσι σε ένα διαμέρισμα, 
εκεί είναι εικοσιπέντε. Οπότε έρχεται 
εδώ με τα δικά του δεδομένα και σου 
λέει καλά είναι εδώ, μια χαρά είναι. Δεν 
καταλαβαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να 
συμβαίνει εδώ. Πριν από εξήντα χρόνια 
ζούσαν και οι ‘Έλληνες έτσι, αλλά ο 
κόσμος αυτός έχει κάνει δεκαετίες 
τώρα έναν αγώνα ολόκληρο να ξεφύγει 
από αυτή την κατάσταση, και κατάφερε 
και ξέφυγε. Και ζούνε καλύτερα,  όχι 
όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Υπάρχει 
πάντως ένα στάνταρ, ένα επίπεδο. Δε 
γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται 
και να επιβάλλουν πάλι ένα καθεστώς 
που υπήρχε πριν από 60 χρόνια. 
Δεν είναι θέμα ρατσισμού να σου πει 
κανείς «δεν γίνεται να ζουν είκοσι 
Πακιστανοί  σε ένα διαμέρισμα, όπως 
δεν γίνεται να ζουν είκοσι Άγγλοι σε 
ένα διαμέρισμα δίπλα μου». Είκοσι 
άνθρωποι σ’ ένα διαμέρισμα δε γίνεται, 
αυτό απορυθμίζει τα πάντα. Δεν είναι  
θέμα ρατσισμού, δεν είναι θέμα ότι 
δεν υπάρχει σεβασμός, είναι ότι είναι 
είκοσι άνθρωποι σ’ ένα διαμέρισμα 
που δεν κάνει ούτε για τρείς, και αυτό  
δημιουργεί πολλά προβλήματα.  

Η Ευρώπη κάνει ένα σημαντικό λάθος. 
Έχει μείνει με αυτό το παλιό ηλίθιο 
γερμανικό μοντέλο του  Gastarbeiter. 
Του  λες «έλα εδώ πέρα, δούλεψε, 
δούλευε πέντε χρόνια κάτω από άθλιες 
συνθήκες και φύγε μετά. Έλα μόνος σου 
και δούλευε». Οπότε αυτό γίνεται. Στην 
Αμερική λειτουργούν αλλιώς. Θέλεις 
να ‘ρθεις Αμερική; Φέρε εδώ πέρα 

τη γυναίκα σου, φέρε τα παιδιά σου, φτιάξε τα χαρτιά 
σου, θα σε δρομολογήσω για Αμερικάνο πολίτη μέσα 
σε πέντε έτη, θα πας σε ειδικό σχολείο για να μάθεις 
την αμερικάνικη ιστορία, τη γλώσσα, όλα αυτά, θα σε 
βοηθήσω να ενταχθείς σ’ αυτή την κοινωνία, να γίνεις 
μέλος αυτής της κοινωνίας. Είναι πιο σωστό αυτό. Η 
Ευρώπη κάνει αυτό το λάθος με αποτέλεσμα, σε όποιο 
χωριό θες, στις Αρχάνες, για παράδειγμα, σαράντα 
άντρες Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Αλβανοί, περιμένουν 
στην πλατεία χωρίς δουλειά. Ψάχνουν, τι να κάνουν; 

Αυτό ειν’ αφύσικο. Όπου κι αν πας 
και δεις σε μια πλατεία μαζεμένους 
σαράντα άντρες, ας είναι και Κινέζοι, 
Εγγλέζοι, Αμερικάνοι, ό,τι και να’ ναι,  
ο,τιδήποτε, δεν έχει καμιά σημασία, 
σαράντα άντρες σε μια πλατεία είναι 
συνταγή για προβλήματα.     

Το Μουσικό Εργαστήρι ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 

Ross Daly
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Η ιστορία της Ελλάδας σαν χώρα υποδοχής 
μεταναστών ξεκινά ουσιαστικά στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990. Το μαζικό κύμα 

μεταναστών που δέχεται αυτή την περίοδο προκλήθηκε 
κυρίως από την πτώση των κουμμουνιστικών 
καθεστώτων. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της 
μετανάστευσης ήταν η παράνομη είσοδος στη 
χώρα μεγάλου αριθμού μεταναστών και η έλλειψη 
μεταναστευτικής πολιτικής. Η παράνομη μαζική 
μετανάστευση προς την Ελλάδα είχε διάρκεια πολλών 
ετών και συνοδεύτηκε από παράνομες απελάσεις, 
κυρίως μεταναστών από ανατολικές χώρες. Σύμφωνα 
με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Μεσογειακό 
Παρατηρητήριο Μετανάστευσης διαπιστώνεται ότι:
Μόλις το 1997 - μετά από 7 χρόνια αθρόας εισροής 
μεταναστών - η Ελλάδα έβαλε σε εφαρμογή το 
πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης των παράνομων 
μεταναστών. Η Λευκή 
Κάρτα δόθηκε σε όλους 
σχεδόν όσους υπέβαλαν 
αίτηση, περίπου 327.000 
υποψήφιους και ήταν 
διάρκειας 6 μηνών.  
Ακολούθησε το δεύτερο 
πρόγραμμα, αυτό της 
Πράσινης Κάρτας διάρκειας 
ενός έως τριών ετών και οι 
αιτήσεις τότε έφθασαν τις 
228.000.

Στην απογραφή που έγινε 
στη χώρα μας το 2001 φαίνεται ότι την περίοδο εκείνη 

υπήρχαν 762.191 εγγεγραμμένοι αλλοδαποί χωρίς 
Ελληνική υπηκοότητα, οι οποίοι αποτελούσαν το 

7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Από 
αυτούς οι 48.560 ήταν πολίτες της Ε.Ε., 17.426 

ήταν Κύπριοι και οι υπόλοιποι 690.000 υπήκοοι 
τρίτων χωρών (όχι ομογενείς) εκ των οποίων 

οι ενήλικες θα έπρεπε να διαθέτουν άδεια 
παραμονής. Η κατανομή δε των αλλοδαπών 
ανά εθνικότητα είχε ως εξής: το 56% του 
συνόλου των μεταναστών ήταν Αλβανοί, 
5% Βούλγαροι, 3% Γεωργιανοί και 3% 
Ρουμάνοι. Άλλες σημαντικές κοινότητες 
στην Ελληνική επικράτεια ήταν των 
Αμερικάνων, των Κυπρίων, των 
Βρετανών και των Γερμανών, η καθεμία 

από αυτές αποτελούσε το 2% περίπου του 
συνόλου των αλλοδαπών της χώρας. Είναι 

αξιοπρόσεκτο ότι, σύμφωνα με τα  στοιχεία 

της απογραφής, η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα της 
Ε.Ε., η οποία είχε μια εθνικότητα μεταναστών, τους 
Αλβανούς, που ξεπερνούσε το 50% του συνόλου των 
αλλοδαπών που βρίσκονταν στη χώρα. 

Στην απογραφή φάνηκε, σύμφωνα με την ηλικιακή 
κατανομή των μεταναστών, ότι το 80% ήταν σε 
εργάσιμη ηλικία (15-64), σε αντίθεση με το 
ποσοστό των Ελλήνων που μόλις έφθανε το 68% του 
πληθυσμού. Η διαφορά οφείλεται στο μεγάλο ποσοστό 
ηλικιωμένων στο σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού. 
Επίσης παρατηρήθηκε διαφορά όσον αφορά στο 
ποσοστό των παιδιών των αλλοδαπών σε αναλογία με 
το γενικό πληθυσμό τους, το οποίο ανερχόταν στο17% 
σε σχέση με το ποσοστό των παιδιών των Ελλήνων που 
ήταν15%.
   

Από τη βάση δεδομένων 
του Υπουργείου 
Εσωτερικών για τις 
άδειες παραμονής κατά 
την περίοδο 2003-
2004 προκύπτει ότι 
τον Οκτώβρη του 2004 
είχαν εκδοθεί περίπου 
700.000 άδειες, εκ των 
οποίων το 432.120 σε 
Αλβανούς, 66.787 σε 
Βούλγαρους, 29.108 σε 
Ρουμάνους και 23.008 
σε Ουκρανούς. Πρέπει 

να τονιστεί ότι το 70% των αδειών παραμονής έχουν 
εκδοθεί για εξαρτημένη εργασία και μόνο το 12% για 
ανεξάρτητες υπηρεσίες. 

Όσον αφορά στον τόπο εγκατάστασης διαπιστώθηκε 
ότι: 
Οι Αλβανοί που είναι και η πολυπληθέστερη εθνικότητα 
μεταναστών εγκαθίστανται κατά πλειοψηφία στις 
περιφέρεις της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Δ. 
Μακεδονίας και αποτελούν το 86,0% μέχρι 76,0% του 
συνόλου των μεταναστών σ’ αυτές τις περιοχές. Τη 
μικρότερη αναλογία έχουν στην Ανατολική Μακεδονία 
και στη Θράκη καθώς και στην Κρήτη (38,6% και 43,1% 
αντίστοιχα). Υπερτερούν όμως όλων των μεταναστών 
σε όλες τις περιοχές. Για τις υπόλοιπες εθνικότητες 
μεταναστών μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές 
ότι βρίσκονται κυρίως στις παρακάτω περιοχές:  
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Βουλγαρία, Γεωργία, 
Ρωσία, Γερμανία και Αρμενία,

η Μετανάστευση                 στην Ελλάδα

...η Ελλάδα ήταν η μοναδική 
χώρα της Ε.Ε., η οποία είχε μια 

εθνικότητα μεταναστών, τους 
Αλβανούς, που ξεπερνούσε 

το 50% του συνόλου των 
αλλοδαπών που βρίσκονταν στη 

χώρα. 

Από την Ομάδα Σύνταξης της Σπείρας

Αποβίβαση λαθρομεταναστών στο 
λιμάνι Ηρακλείου, Αλέκα Δαπουλάκη
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και Μπαγκλαντέσιοι στη βιομηχανία, καθώς και οι 
Πολωνοί, οι Γεωργιανοί, και σε μικρότερο βαθμό 
οι Αλβανοί, η πλειοψηφία των οποίων φαίνεται να 
απασχολείται στον κατασκευαστικό τομέα.

Το αντικείμενο εργασίας των μεταναστών στην 
πλειονότητά τους απέχει από τις επαγγελματικές 
προσδοκίες του μέσου Έλληνα σε σχέση με 
το μορφωτικό του επίπεδο. Απασχολούνται σε 
δουλειές που δεν απαιτούν εκπαίδευση και 
μόρφωση κι αυτό, γιατί δεν γνωρίζουν την Ελληνική 
Γλώσσα. Το μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων 
αυτών δεν θα πρέπει να το παραβλέψουμε, το 
οποίο μάλιστα αποτυπώθηκε ως εξής: είναι 
κυρίως απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης 28%, ενώ 
μαζί με τους αποφοίτους του δημοτικού (23,3%) 
υπερβαίνουν το 50%. Σημαντικό μέρος αυτών 
είναι απόφοιτοι γυμνασίου (17,9%), ενώ ένα 8,3% 
έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε είναι 
κάτοχος διδακτορικού ή Μάστερ. 
Όσον αφορά στην απασχόληση των γυναικών 
στους τομείς εργασίας διαπιστώθηκε και 
πάλι ότι οι Αλβανίδες κατείχαν το μεγαλύτερο 
ποσοστό, ακολουθούμενες από τις υπόλοιπες 
εθνικότητες που ήταν οι Βουλγάρες, οι Ουκρανές, 
οι Γεωργιανές, οι Ρουμάνες, οι Ρωσίδες και οι 
Φιλιππινέζες. Ο κυρίαρχος τομέας απασχόλησης 
στην πλειοψηφία των γυναικών σύμφωνα με ότι 
δήλωσαν ήταν «λοιπές υπηρεσίες». Σε αυτή 
την κατηγορία υποθετικά συμπεραίνεται ότι 
περιλαμβάνεται η οικιακή απασχόληση. Συνολικά  
διαπιστώθηκε ότι οι αλλοδαποί υπερέχουν των 
Ελλήνων εργαζομένων μονάχα στον τομέα 
της οικιακής απασχόλησης, ενώ σημαντική 
είναι η παρουσία τους και στον οικοδομικό 
τομέα, τον ξενοδοχειακό και  γενικότερα τον 
τουριστικό τομέα. Οι τομείς που δεν έχουν σχεδόν 
καθόλου αλλοδαπούς εργαζόμενους είναι  των 
χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και του 
κρατικού τομέα (αν και υπάρχει ένα μικρό ποσοστό 
αλλοδαπών στην παιδεία και την κοινωνική 
πρόνοια). Άλλοι σημαντικοί τομείς απασχόλησης 
μεταναστών είναι το λιανικό και χοντρικό εμπόριο, 
η βιομηχανία τροφίμων, τα προϊόντα μετάλλου και 
οι κατασκευές. Ένα σημαντικό συμπέρασμα που 
βγαίνει είναι ότι οι μετανάστες στην Ελλάδα 

ακολουθούν στερεότυπα και πρότυπα στον 
εργασιακό χώρο που καθορίζονται από την 
εθνικότητα και το φύλλο.   

Όσον αφορά στην εκπαίδευση των μεταναστών 
στην Ελλάδα παρατηρήθηκε ότι κατά την αρχική 
φάση της μαζικής μετανάστευσης, στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990, υπήρχε μικρός αριθμός 
αλλοδαπών παιδιών. Τα παιδιά που ερχόταν 
τότε στη χώρα δεν μπορούσαν να ενταχθούν 
στο σύστημα εκπαίδευσης, αφού ήταν παιδιά 
παράνομα εισερχόμενων γονέων. Από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1990 αρχίζει να υπάρχει μια 
αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών μαθητών 
στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, στην αρχή 
δειλά και με μικρά ποσοστά. Εξ αιτίας όμως των 
προγραμμάτων νομιμοποίησης,  ο αριθμός αυτός 
αυξάνει. Τα παιδιά των μεταναστών είναι περίπου 
το 13% του συνολικού αριθμού των μαθητών της 
χώρας μας, με τα παιδιά Αλβανικής καταγωγής 
να υπερτερούν. Είναι μεγάλο το ποσοστό ή είναι 
μικρό; Ποιο είναι το ποσοστό που μπορεί να 
θεωρηθεί οριακό για την αλλοίωση της ελληνικής 
ταυτότητας; Δεν έχει απαντηθεί ακόμη, ούτε απ’ την 
ίδια την Πολιτεία. Ωστόσο ένα είναι προφανέστατο: 
οι αλλοδαποί μαθητές έρχονται να συμπληρώσουν 
το μειούμενο αριθμό των Ελλήνων μαθητών στα 
σχολεία, που οφείλεται στη γενική δημογραφική 
μείωση του ελληνικού πληθυσμού.   

Κεντρική Μακεδονία: Βουλγαρία, Γεωργία, Ρωσία, Αρμενία 
και Κύπρος
Δυτική Μακεδονία: Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και 
Αυστραλία,
Θεσσαλία: Βουλγαρία και Ρουμανία,
Ήπειρος: Κύπρος και Γερμανία,
Ιόνια Νησιά: Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο 
Βασίλειο,
Δυτική Ελλάδα: Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Αυστραλία,
Στερεά Ελλάδα: Βουλγαρία, Ρουμανία, Πακιστάν και Ινδία,
Πελοπόννησος: Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, 
Ουκρανία και Καναδάς,
Αττική: Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Κύπρος, 
Ουκρανία, Πολωνία και Πακιστάν,
Βόρειο Αιγαίο: Βουλγαρία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, 
Αυστραλία και Καναδάς,
Νότιο Αιγαίο: Βουλγαρία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γερμανία και Αυστραλία,
Κρήτη: Βουλγαρία, Γεωργία, Ρουμανία, Γερμανία, Ηνωμένες 
Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ουκρανία και Συρία,
Στερεά Ελλάδα: Βουλγαρία, Πακιστάν και Ινδία.

Μέχρι το 2001 η κυριότερη εργασία των αλλοδαπών 
στην Ελλάδα ήταν τα οικοδομικά έργα με τη γεωργία, 
και  ακολουθούσαν η βιομηχανία και ο τουρισμός. Η 
κατανομή των μεταναστών από τρίτες χώρες (χώρες 
εκτός Ε.Ε.) στην Ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει 
συγκέντρωση στις οικονομικά αναπτυγμένες περιοχές, 
όπου υπάρχει δηλαδή εργασία π.χ. Αττική, και 
στις τουριστικές περιοχές (νησιά). Επίσης υπήρχε 
διαφοροποίηση στην κατανομή των εθνικοτήτων κατά 
τομέα απασχόλησης: οι Βούλγαροι 
και οι Ινδοί παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό απασχόλησης 
στη γεωργία (σε όλους τους κλάδους), οι Πακιστανοί 

Το αντικείμενο εργασίας 
των μεταναστών στην 

πλειονότητά τους απέχει από τις 
επαγγελματικές προσδοκίες του 

μέσου Έλληνα σε σχέση με το 
μορφωτικό του επίπεδο. 

Αλβανοί πρόσφυγες από το 
Κόσοβο περνάνε τα σύνορα, Νίκη 
Χριστοδούλου

Μετανάστης την ώρα της 
προσευχής, ομάδα σύνταξης 
Σπείρα
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Γερμανοί αποδεκατίστηκαν στον 
Β’ Παγκόσμιο. Στην ουσία δεν 
είχε εργατικό δυναμικό ενώ 
αναπτυσσόταν, εκεί λοιπόν υπήρξε 
και η μαζική μετανάστευση. Ήταν 
μια εργατική μετανάστευση κυρίως 
από Iσπανία, Πορτογαλία, την τότε 
Γιουγκοσλαβία, την Ελλάδα και 
στην συνέχεια και την Τουρκία. 
Επρόκειτο για  μια εργατική 
μετανάστευση που στην ουσία ήτανε  
αγρότες οι περισσότεροι, οι οποίοι 
μετανάστευσαν σε εργοστάσια της 
Γερμανίας. Στη Γαλλία έχουμε μια 
μετανάστευση που είναι εργατική, 
αλλά έχουμε και μια μετανάστευση 
απ’ τις πρώην αποικίες. Το ίδιο ισχύει 
σε ίδιο, ίσως και μεγαλύτερο βαθμό 
και στην Αγγλία και στην Ολλανδία, 
που έχουν απ’ τις πρώην αποικίες 
τους μετανάστες. Αυτή είναι μια 
μετανάστευση, λοιπόν, η οποία, 
θα λέγαμε, καλύπτει ανάγκες  της 
βιομηχανικής εξέλιξης αυτών των 
χωρών τις δεκαετίες του  ’50, του 
’60, του ’70, μετά σταματά. Είναι μια 
μετανάστευση, η οποία, τουλάχιστον 
στην αρχή, εθεωρείτο ως ένα 
παροδικό φαινόμενο, δηλαδή όλοι 
πηγαίνουν να καλύψουν τις ανάγκες 
στις βιομηχανίες και να επιστρέψουν 
στις πατρίδες τους. Ιδιαίτερα στην 
περίπτωση της Γερμανίας, υπήρχε 
μια θεωρία, της δεκαετίας του ’60 
κυρίως – αν και ισχύει και για το 
’70, σύμφωνα με την οποία θα 
γινόταν μια αλλαγή του εργατικού 
δυναμικού.  Έφευγαν άλλοι, θα 
γύριζαν πίσω, θα ‘ρχονταν άλλοι, 

και πάει λέγοντας. Αυτό  βέβαια δεν 
περπάτησε στην πραγματικότητα, 
με αποτέλεσμα απ’ τη μετανάστευση 
να δημιουργηθεί μια διασπορά. Η 
διασπορά σημαίνει ότι  «έκατσε» πια 
το πράγμα, μονιμοποιήθηκε. Γι’ αυτό 
λέμε και «ελληνική διασπορά». 
Οι Έλληνες του εξωτερικού δεν 
είναι μετανάστες, είναι μόνιμοι 
πια. Άρα, αποτελούν διασπορά. 

Είναι κομμάτι των κοινωνιών που 
ζουν, αλλά ελληνικής καταγωγής. 
Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν στην 
πραγματικότητα στην Ευρώπη 
«διασπορές» και παροικίες 
Τούρκων, Ελλήνων, Ιταλών, Σέρβων 
κτλ. 

Η μετανάστευση προς την Ελλάδα 
και τις άλλες χώρες σήμερα έχει τα 
ίδια χαρακτηριστικά με τότε;
Σήμερα η περίπτωση της μετα-
νάστευσης στην Ελλάδα, στην 
Ιταλία, στην Ισπανία - για να 
πάρουμε αυτές τις χώρες του 
Νότου, οι οποίες είναι και χώρες 

εισόδου των μεταναστών, είναι μια 
άλλου είδους μετανάστευση. Δεν 
είναι η μετανάστευση του ’50,του 
’60 του ’70 στην Ευρώπη, η οποία 
ήταν μια μετανάστευση από την 
αρχή  «θεσμοθετημένη», δηλαδή 
ήταν όλα «τακτοποιημένα». Υπήρχε 
μια σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και 
Γερμανίας, για παράδειγμα, ή μεταξύ 
Ελλάδας και Βελγίου, που έλεγε 
ότι «εγώ προσλαμβάνω εργατικό 
δυναμικό, κι εσύ μου στέλνεις». 
Και είχαν και μια συμφωνία κάνει, 
μεταξύ τους, που έλεγε κάποια 
πράγματα. 
Η Ελλάδα σήμερα, επειδή είναι 
χώρα εισόδου και έχει και μεγάλα 
σύνορα με πολλά νησιά και λοιπά - 
στην ουσία μπαίνει ο καθένας. Κάθε 
μέρα μπαίνουν στον Έβρο τριακόσια 
με τετρακόσια άτομα. Αυτό σημαίνει 
χίλια με χίλια διακόσια άτομα τη 
βδομάδα. Αν τα υπολογίσουμε 
γίνονται δώδεκα χιλιάδες άτομα 
το μήνα! Αντιλαμβάνεστε τότε ότι 
φτάνουμε σε τρομερά νούμερα, 
που δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα. 
Άρα, έχουμε αυτή τη στιγμή μια νέα 
μορφή μετανάστευσης, άναρχη, μη 
ελεγχόμενη, μη θεσμοθετημένη, η 
οποία από τη μια μεριά δημιουργεί 
προβλήματα στις χώρες που 
είναι είσοδοι -γιατί η Ελλάδα 
είναι είσοδος, δεν έρχονται για να 
μείνουν εδώ πέρα οι μετανάστες, 
έρχονται για να πάνε αλλού στην 
πραγματικότητα. Γιατί μαζεύονται 
και σωριάζονται οι μετανάστες στην 
Πάτρα, κι έχει προβλήματα; Διότι 
περιμένουν να περάσουν απέναντι 
με τα καράβια και να πάνε στην 
Ιταλία και απ’ την Ιταλία να πάνε 
στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 
Η Ελλάδα, η Ιταλία εν μέρει, και 
η Ισπανία είναι χώρες εισόδου 
των μεταναστών, δεν έρχονται 
κατ’ ανάγκη να μείνουν εδώ. Αυτό 
όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί 
πρόβλημα και στη χώρα που τους 

Κύριε Δαμανάκη, γνωρίζουμε ότι ζήσατε αρκετό 
διάστημα στο εξωτερικό όπου πραγματοποιήσατε 
ένα μέρος των σπουδών σας. Η εμπειρία σας αυτή 
επηρέασε την επιλογή σας να ασχοληθείτε με τη 
διαπολιτισμικότητα και τη μετανάστευση? 
Αναμφίβολα με επηρέασε, με την έννοια ότι τα χρόνια 
που ζούσα στην Γερμανία δίδασκα και ελληνόπουλα,  
παιδιά των Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία και 
ως εκ τούτου ήμουν εκ των πραγμάτων μέσα στο 
αντικείμενο. Επίσης δούλεψα και ως εργάτης σε 
εργοστάσιο στη Γερμανία, άρα βίωσα και από αυτή 
την πλευρά το τι σημαίνει να είσαι εργάτης σε ένα 
εργοστάσιο με 12ωρη βάρδια. Αυτά τα βιώματά μου 
σίγουρα έπαιξαν ένα καταλυτικό ρόλο και στις σπουδές 
μου, γιατί το διδακτορικό μου ήταν πάνω στα θέματα 
της εκπαίδευσης και της κοινωνικοποίησης των 

ελληνόπουλων στην Γερμανία. Επηρέασαν 
βέβαια και την επαγγελματική 

μου ενασχόληση μιας και για  6 χρόνια  δούλευα στην 
Γερμανία σε γερμανικά πανεπιστήμια  με αντικείμενο 
θέματα εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών. 
Με  τη διαπολιτισμική εκπαίδευση όπως ονομάστηκε 
αργότερα. 

Ποιες διαφορές υπάρχουν στην υποδοχή των 
μεταναστών ανάμεσα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες; 
Η μετανάστευση στις κεντρικές και στις βόρειες 
ευρωπαϊκές χώρες ξεκίνησε μετά το 1950, δηλαδή 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κυρίως από το 1955 
και μετά έχουμε μια έντονη μετανάστευση. Ήταν μια 
μετανάστευση, η οποία συνδέθηκε με την οικονομική 
ανάπτυξη των κεντρικών και  βορειοευρωπαϊκών 
χωρών και κυρίως της Γερμανίας, η οποία είχε μια 
αλματώδη οικονομική εξέλιξη στις δεκαετίες του 
΄50 και του ΄60 μέχρι και τις αρχές του ΄70 - το 
λεγόμενο γερμανικό θαύμα. Από την άλλη  δεν 

είχε αρκετό εργατικό δυναμικό, μην 
ξεχνάτε ότι  οι άνδρες 

με τον κ. Δαμανάκη Μιχάλη
συνέντευξη

Συναντήσαμε τον κ. Δαμανάκη Μιχάλη, Καθηγητή  
Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
Διευθυντή του Ινστιτούτου Διαπολιτισμικών Μελετών Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ 
και συζητήσαμε μαζί του το φαινόμενο της μετανάστευσης.

Κάθε μέρα μπαίνουν στον 
Έβρο τριακόσια με τετρακόσια 

άτομα. Αυτό σημαίνει χίλια 
με χίλια διακόσια άτομα τη 

βδομάδα

Η Ελλάδα, η Ιταλία εν 
μέρει, και η Ισπανία 
είναι χώρες εισόδου 
των μεταναστών, δεν 
έρχονται κατ’ ανάγκη 

να μείνουν εδώ

Σκιές ταξιδιωτών περνούν το 
ποτάμι, Γιάννης Κουτσαυτίκης



37

γι’ αυτό; 
Δεν έχω πρόταση, δε νομίζω να έχει 
κανείς πρόταση, με την έννοια ότι 

το πρόβλημα αυτό δε λύνεται στα 
πλαίσια μιας χώρας, ούτε καν της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει άλλες δυνατότητες 
βέβαια επίλυσης ενός προβλήματος 
απ’ ό,τι μια χώρα μόνη της, αλλά δε 
λύνεται, με την έννοια ότι αυτή τη 
στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο 
χάσμα μεταξύ των ανεπτυγμένων, 
πλούσιων χωρών και των φτωχών 
χωρών, μεγαλύτερο απ’ ό,τι υπήρχε 
παλιά. Δηλαδή, γιατί μετακινούνταν 
οι νότιοι Ευρωπαίοι, στην κεντρική 
και βόρεια Ευρώπη; Γιατί η Νότια 
Ευρώπη ήταν φτωχότερη, ενώ η 
κεντρική και βόρεια Ευρώπη ήταν 
πλουσιότερη, άρα υπήρχε αυτή 
η μετακίνηση. Σ’ αυτή τη φάση 
βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και 
λόγω των πολέμων που γίνονται 
γύρω-γύρω, που το χάσμα μεταξύ των 
ανεπτυγμένων χωρών του Δυτικού 
Κόσμου και  των φτωχών χωρών, 
κυρίως Ασιατικών και Αφρικανικών, 
είναι πολύ μεγάλο. Οπότε σ’αυτή 
την περίπτωση μετακινούνται πια 
πολύ πιο μεγάλες μάζες απ’ ό,τι 
παλαιότερα. Και εδώ υπάρχουν 
πια και οι λεγόμενοι  «οικολογικοί 
μετανάστες», δηλαδή μετανάστες 

οι οποίοι  μεταναστεύουν λόγω 
των οικολογικών αλλαγών που 
γίνονται. Καθώς ερημοποιούνται 

όλο και περισσότερες περιοχές, 
π.χ. στην  Αφρική, από  έλλειψη 
νερού, έλλειψη πόρων, αυτά 
τα πράγματα είναι εξελίξεις οι 
οποίες συμβάλλουν στις μαζικές 
μετακινήσεις των πληθυσμών. 
Συζητάμε για μαζικές μετακινήσεις 
πια, ανθρώπων που σημαίνει ότι 
για να λυθεί αυτό το πρόβλημα 
πρέπει να λυθεί σφαιρικότερα. Δεν 
το λύνει καμιά χώρα μόνη της, ούτε 
καν η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της. 
Αντιλαμβάνεστε πως είναι πολύ 
δύσκολο. 

Τουλάχιστον γι ’αυτούς 
τους ανθρώπους, οι οποίοι 
εγκλωβίζονται και μένουν εδώ 
τελικά, αν και πρωταρχικά ήθελαν 
να περάσουν…;
Κοιτάξτε να δείτε για να τα βλέπουμε 
ρεαλιστικά τα πράγματα, γιατί εγώ 
δεν είμαι και της άποψης, αυτούς που 
είναι εδώ πέρα, πρέπει απαραίτητα 
να τους φροντίσουμε: Η Ελλάδα 
είναι πέρασμα. Μπαίνουν κάθε 
χρόνο εκατό έως εκατόν πενήντα 
χιλιάδες μετανάστες και τώρα 
έχουν ξεπεράσει το εκατομμύριο 
και αν συνεχίσει αυτό το πράγμα 

αντιλαμβάνεστε ότι στα πέντε 
χρόνια θα έχουμε έξι εκατομμύρια 
μετανάστες. Ποιούς θα φροντίσεις; 

Πώς θα τους φροντίσεις; Πώς θα 
τους αντιμετωπίσεις; Αυτή η λογική 
της ευσπλαχνίας είναι μια λογική 
που στην ουσία είναι αδιέξοδη. 
Ξέρετε, η φιλανθρωπία έχει και τα 
όριά της. Φιλάνθρωπος μπορείς να 
‘σαι όταν έχεις πολλούς πλούσιους 
και λίγους φτωχούς. Διαφορετικά, 
δεν «περπατάει» η φιλανθρωπία. 
Άσε που η φιλανθρωπία δεν είναι και 
ο καλύτερος τρόπος βοήθειας. Μ’ 
αυτή την έννοια, δεν είναι καθόλου 
εύκολο να πεις ότι «θα το λύσω». 
Αυτά που κάνει αυτή τη στιγμή η 
κυβέρνηση είναι, νομίζω, πολύ 
σημαντικά βήματα. Όταν σου λέει 
ότι εγώ έχω μετανάστες που ζουν 
εδώ πέρα δέκα-δεκαπέντε χρόνια, 
έχω παιδιά που έχουν γεννηθεί 
εδώ, έχουν μεγαλώσει εδώ, έχουν 
πάει σχολείο εδώ, άρα  τους δίνω 
την ελληνική ιθαγένεια για να 
είναι Έλληνες πολίτες, αυτά  είναι 
πολύ θετικά  βήματα. Αλλά, ξέρετε, 
αυτό παίρνει ένα κομμάτι αυτών 
που είναι ήδη εδώ. Και αφήνει ένα 
μεγάλο κομμάτι έξω αυτών που 
έρχονται. Ενδεχομένως μετά από 
δέκα χρόνια, ξανά, κάποιοι άλλοι 
να ενσωματωθούν σιγά-σιγά. Αλλά 

δέχεται, αλλά προπάντων στους ίδιους. 
Αυτή είναι λοιπόν και η σημαντικότερη 
διαφορά μεταξύ της μετανάστευσης 

τότε και της μετανάστευσης σήμερα. 
Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα σήμερα 
έχουν χειροτερέψει. Παλιότερα είχαν 
έστω μια παράγκα, την οποία σήμερα 
δεν έχουν! Και ήξεραν, επίσης, ότι 
είχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ότι έχει δουλειά για ένα χρόνο, γιατί το 
συμβόλαιο ήταν για έναν χρόνο, που 
κι αυτός έπρεπε να μείνει αυτόν τον 
ένα χρόνο σ’ αυτό το εργοστάσιο ή στο 
ανθρακωρυχείο και να μην αλλάξει, 
αλλά ήξερε ότι είχε δουλειά για ένα 
χρόνο.

Και δεν ήταν παράνομος ώστε να 
κυνηγηθεί από την αστυνομία…
Ναι. Η εκμετάλλευση πάλι υπήρχε, 
όλα αυτά υπήρχαν, αλλά στην Ελλάδα 
σήμερα υπάρχει και ένα επιπρόσθετο 
στοιχείο ότι επειδή είναι παράνομος 
λόγω της εισόδου και  ο,τιδήποτε άλλο 
κάνει είναι παράνομο. 

Έχετε εσείς σχηματίσει κάποια άποψη 
για το πώς θα μπορούσε να λυθεί 
το φαινόμενο αυτό ή να βοηθηθούν 
αυτοί οι άνθρωποι που τελικά τις 
περισσότερες φορές, επειδή η 
Ελλάδα είναι ενδιάμεσος σταθμός, 
εγκλωβίζονται;  Έχετε κάποια πρόταση 

Αλβανοί πρόσφυγες 1990, Νίκος 
Οικονομόπουλος

Ποιούς θα φροντίσεις; 
Πώς θα τους 

φροντίσεις; Πώς θα 
τους αντιμετωπίσεις; 

Αυτή η λογική της 
ευσπλαχνίας είναι 

μια λογική που στην 
ουσία είναι αδιέξοδη Νότια Αλβανία, Ελληνική μειονότητα 

1992, Νίκος Οικονομόπουλος
Παράνομοι μετανάστες διασχίζουν τα 
σύνορα USA -Μεξικό, Susan MeiselasΟμάδα Φωτογραφίας του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
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αυτή είναι μία κατάσταση, η οποία, όταν δεν είναι ελεγχόμενη, 
από ένα σημείο και μετά μπορεί και να «τουμπάρει» και να 
‘χουμε δηλαδή φαινόμενα ρατσιστικά, επιθετικότητας, που 
αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε κάποιους, 
οι οποίοι κατά καιρούς κάνουν κάποια πράγματα, αλλά στην 
πραγματικότητα δεν έχουμε οργανωμένη μορφή  ρατσιστικής 
αντιμετώπισης των μεταναστών. Δεν αποκλείεται όμως να 
συμβεί αυτό, κάποια στιγμή. 

Μ’ αυτή την έννοια, η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική 
ισορροπία είναι κάτι που είναι ευαίσθητο, δηλαδή μέχρι πού 
μπορεί να πάει, για να μη γυρίσει ανάποδα και να έχεις το 
αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θες;
Aπό την έρευνα που εμείς έχουμε κάνει, 
και από τις επαφές με τους μετανάστες, 
πολλοί από αυτούς λένε ότι εγκλωβίζονται 
στην Ελλάδα, λόγω της νομοθεσίας που 
υπάρχει…
Η οποία είναι Ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
δηλαδή η Ελλάδα υπάγεται σε μια 
νομοθεσία που λέει ότι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση κι όχι μόνο, και σ’ άλλες χώρες, που 
έχουν υπογράψει αυτή τη διεθνή σύμβαση 
-και η Τουρκία την έχει υπογράψει αλλά 
δεν την εφαρμόζει- ότι ο μετανάστης που 
μπαίνει σε μια χώρα «άλφα», που έχει 
υπογράψει αυτή τη συμφωνία, και πάει σε 
μια χώρα «βήτα», μπορεί ανά πάσα στιγμή 
να επιστραφεί πίσω, στη χώρα «άλφα». 
Δηλαδή, η Ελλάδα, αν πει αυτή τη στιγμή ότι 
«εγώ θ’ ανοίξω τα σύνορά μου, να γεμίσουν 
τα καράβια να πάνε στην Ιταλία», η Ιταλία 
θα τους σταματήσει, και θα τους πει «από 
πού ήρθατε; Aπ’ την Ελλάδα; Πίσω!». Ε, η 
Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να τους πάρει 
πίσω. Και μετά σου λέει ότι «αφού εσύ έχεις το πρόβλημα, να 
φυλάς τα σύνορά σου, να μην μπαίνουν στη χώρα σου». Και η 
Ελλάδα λέει, «επειδή δε μπορώ εγώ μόνη μου να φυλάξω τα 
σύνορά μου, θέλω βοήθεια», και γι’ αυτό έχουν φτιάξει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη την οργάνωση, τη λεγόμενη  «Fron-
tex». Η «Frontex» στην ουσία τί είναι: Έχει Ολλανδικά, έχει 
Σουηδικά καράβια στο Αιγαίο και κάνουν περιπολίες, για να 
περιορίσουν την παράνομη μετανάστευση μέσα απ’ τα νησιά 
και λοιπά. Αυτό στην ουσία κάνουν. Αυτή είναι η κατάσταση 
σήμερα. Έτσι η λαθρομετανάστευση έχει μειωθεί στα νησιά 
και έχει αυξηθεί στον Έβρο. Γι’ αυτό λέμε πως μπαίνουν τώρα 
300 με 400 άτομα την ημέρα από τον Έβρο, διότι από κει τώρα 
κυρίως μπαίνουν, πολύ περισσότεροι απ’ ό,τι απ’ τα νησιά. 
Υπάρχει τελικά μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και αν 

ναι, πιστεύετε ότι χρειάζεται αλλαγές;
Εκτιμώ ότι τα μέτρα που θα μπορούσε να πάρει η Ελλάδα 
ή τουλάχιστον να τα εφαρμόσει -γιατί σ’ ένα βαθμό 
υπάρχουν- είναι να περιορίσει την εκμετάλλευση στην 
οποία υπόκεινται οι μετανάστες, και να προσπαθήσει 
να φροντίσει για την κοινωνική τους ασφάλιση και 
περίθαλψη. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη 
χώρα μας, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί 
ανασφάλιστοι εργαζόμενοι μετανάστες, που απ’ τη 
μια μεριά οι ίδιοι έχουν πρόβλημα, σε περιπτώσεις 
ασθένειας ή για αργότερα για σύνταξη και λοιπά, και 
από την άλλη μεριά διαφεύγουν χρήματα, εισφορές 
που πρέπει να πηγαίνουν στα ταμεία, στην κοινωνική 
ασφάλιση. Αυτό είναι ένα ζήτημα που, 
νομίζω θα πρέπει να το αντιμετωπίσει για να 
προστατεύσει και τους ίδιους τους μετανάστες 
αλλά και να ωφεληθεί η κοινωνική ασφάλιση 
στην Ελλάδα συνολικότερα. Κατά τ’ άλλα, 
νομίζω ότι με τα τελευταία μέτρα που ‘χει 
πάρει η Ελλάδα, έχει ένα από τα μάλλον 
προοδευτικά νομοθετικά πλαίσια για τους 
διαμένοντες στην Ελλάδα μετανάστες. 
Γιατί γι’ αυτούς που εισέρχονται παράνομα, 
επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια κατάσταση 
που δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί και αν 
θα αντιμετωπιστεί.

Ποια είναι τα προγράμματα διαπολιτισμικής 
αγωγής σε εθνικό επίπεδο;
Αυτά τα οποία εφαρμόστηκαν τα τελευταία 
δώδεκα χρόνια και εφαρμόζονται και 
σήμερα είναι τα εξής: ένα πρόγραμμα 
είναι για τα παιδιά των μεταναστών και των 
παλιννοστούντων, το οποίο εφαρμόζεται και 
συντονιζόταν από το πανεπιστήμιο Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης, και βοηθούσαμε κι εμείς 
στην υλοποίησή του σε επίπεδο περιφέρειας 
Κρήτης. Ένα άλλο πρόγραμμα είναι για τα 
παιδιά της Μουσουλμανικής μειονότητας 
στη Θράκη, το οποίο συνεχίζεται από το 1997 
μέχρι και σήμερα. Ένα τρίτο πρόγραμμα είναι 
για τα τσιγγανόπουλα, για τους «Roma». 
Στην Κρήτη κυρίως εφαρμοζόταν στην 
Αλικαρνασσό, που είναι και ο καταυλισμός. 
Και ένα τέταρτο πρόγραμμα είναι για τα 
παιδιά των ελλήνων στο εξωτερικό. Αυτά 
είναι τα «προγράμματα διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης», όπως ονομάζονται , όπως 
εφαρμόζονται από το 1997 έως σήμερα, 

με μικρές διακοπές, και τα οποία χρηματοδοτούνται 
και εφαρμόζονται από το υπουργείο Παιδείας της 
Ελλάδας.

Ποιες επιλογές εκπαίδευσης έχει ένας μέσος 
μετανάστης εδώ στην Ελλάδα, αν έχει;
Οι ενήλικες έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε 
τμήματα διδασκαλίας ελληνικών γιατί τα χρειάζονται 
προκειμένου να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια 
ή υπηκοότητα. Και εφαρμόζονται προγράμματα τα 
τελευταία χρόνια από το λεγόμενο Ι.Δ.ΕΚ.Ε., που είναι 
το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ως 
προς τα παιδιά, αυτά έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν 

...υπάρχουν πάρα 
πολλοί ανασφάλιστοι 

εργαζόμενοι μετανάστες, 
που απ’ τη μια μεριά οι 

ίδιοι έχουν πρόβλημα, σε 
περιπτώσεις ασθένειας ή 
για αργότερα για σύνταξη 

και λοιπά, και από την 
άλλη μεριά διαφεύγουν 
χρήματα, εισφορές που 

πρέπει να πηγαίνουν στα 
ταμεία, στην κοινωνική 

ασφάλιση. 

Ομάδα Φωτογραφίας του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
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σε σχολείο όπως κάθε παιδί της Ελλάδας, ανεξάρτητα 
μάλιστα αν οι γονείς είναι νόμιμοι ή παράνομοι. Με 
αυτήν την έννοια λοιπόν δεν υπάρχει από πλευράς  
νόμου καμία διάκριση, το παιδί έχει τα ίδια δικαιώματα 
με ένα Ελληνόπουλο, στην πράξη βέβαια τα πράγματα 
είναι λίγο διαφορετικά για πολλούς και διάφορους 
λόγους.

Στο πρόγραμμα σπουδών των Πανεπιστημίων υπάρχει 
μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης;
Σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, τουλάχιστον 
στα παιδαγωγικά τμήματα, έχουν τέτοιο μάθημα 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Με την έννοια ότι 
ξέρουμε πια ότι οι πιθανότητες ενός νέου δασκάλου 
να βρεθεί μπροστά σε παιδιά στο σχολείο του, στην 
τάξη του, που δεν μιλούν ελληνικά και άρα θα πρέπει 
να τα μάθει την ελληνική κι όχι ως μητρική γλώσσα, 
οι πιθανότητες είναι πολύ μεγάλες. Άρα, υπάρχουν 
μαθήματα αυτή τη στιγμή σε όλα σχεδόν τα προγράμματα 
των παιδαγωγικών τμημάτων. Εκεί που έχουμε ακόμη 
πρόβλημα είναι στις φιλοσοφικές σχολές, και στις 
σχολές που βγάζουν Φυσικούς, Μαθηματικούς και 
λοιπά. Εκεί, δεν υπάρχει ακόμα. 

Αν έρθει τώρα, ας πούμε, ένας μετανάστης, και πάει 
το παιδί του σχολείο, π.χ. γυμνάσιο και δε μιλάει 
ελληνικά…;
Eκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, διότι στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν έχουμε καταφέρει 
ακόμη να ευαισθητοποιήσουμε σε ικανοποιητικό 
βαθμό τους εκπαιδευτικούς, και επίσης, δεν έχουν 
λάβει τα μέτρα. Βάσει του νόμου, όμως, προβλέπεται 
σε αυτή την περίπτωση, εάν μεν ένα σχολείο έχει 8 
παιδιά σε μια τάξη υποδοχής να τα μάθει ελληνικά, 
να τα κρατήσει ένα χρόνο στην τάξη αυτή, δυο ώρες 
τη βδομάδα και τις υπόλοιπες κανονικά στην τάξη 
τους. Και αν έχουν λιγότερα παιδιά, έχουν 4 παιδιά 
για παράδειγμα -και από διαφορετικά σχολεία, δεν 
είναι απαραίτητο να είναι από το ίδιο σχολείο- μπορεί 
να φτιάξει ένα φροντιστηριακό τμήμα, απογευματινές 
ώρες αυτό. Δηλαδή προβλέπονται κάποια μέτρα, 
τώρα αν εφαρμόζονται στην πράξη, αυτό είναι έτερον–
εκάτερον. Υπάρχει πάντως πρόβλεψη που ισχύει και 
για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο για την 
πρωτοβάθμια.
Κ. Δαμανάκη, είσασταν πάρα πολύ κατατοπιστικός και 
σας ευχαριστούμε

Ως προς τα παιδιά, αυτά έχουν 
τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε 

σχολείο όπως κάθε παιδί της 
Ελλάδας, ανεξάρτητα μάλιστα αν οι 
γονείς είναι νόμιμοι ή παράνομοι.

Ρεπορτάζ από το     
           Φόρουμ             
      Μεταναστών Χανίων

Ω
ς ομάδα σύνταξης της Σπείρας είχαμε ετοιμάσει 
μια σειρά ερωτήσεων που θα αποτελούσαν τη 
βάση της συζήτησης κατά την επίσκεψή μας στο 

Φόρουμ Μεταναστών Χανίων τον Ιούλιο. Στη κεντρική 
αγορά της πόλης μας υποδέχτηκε η κα. Ρούσσα 
Μαρκάκη, η οποία μας οδήγησε στο κτίριο που στεγάζεται 
το Φόρουμ στο παλιό ενετικό λιμάνι των Χανίων. 
Ανοίγοντας την πόρτα που ήταν σχεδόν κρυμμένη από μια 

τεράστια βουκαμβίλια συναντήσαμε 
ένα πραγματικά ζεστό κλίμα και 
ανθρώπους φιλόξενους και με πολύ 
διάθεση για κουβέντα. Έξι διαφορετικοί 

άνθρωποι, έξι διαφορετικές ιστορίες, έξι διαφορετικά 
ταξίδια ζωής! Ο Άμπντουλ από την Τυνησία, ο Γκόνι και η 
Μύρα από την Αλβανία, ο Αμπντελγκάνι από το Μαρόκο, 

η Αντωνία από τη Βουλγαρία, ο Αλί από τη Αλγερία 
συζήτησαν μαζί μας για δυο περίπου ώρες.

Από την Ομάδα Σύνταξης της Σπείρας
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τον οποίο είχε προσπαθήσει να ξεφύγει ταξιδεύοντας για 
τη χώρα μας. Το που θα κοιμηθούν και τι θα φάνε ήταν 
ένα μεγάλο πρόβλημα. Το να έχει κάποιος ένα συγγενή 
ή κάποιο γνωστό να ζητήσει βοήθεια είναι συνήθως 
η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Για τον Αμπντελγκάνι 
τα πράγματα ήταν καλά μέχρι το 2007 από άποψη 
εργασίας. Τώρα σκέφτεται να φύγει για τη Νορβηγία, 
παρόλο που του αρέσει η ζωή του στα Χανιά. Η Αντωνία 

παρόλο που γνωρίζει κομμωτική και ζωγραφική δεν 
μπόρεσε να εργαστεί σε τίποτα απ’ αυτά. 

Οι περισσότεροι συμμετέχουν στις γιορτές των 
Ελλήνων, όπως ο Αμπντελγκάνι, παρόλο που είναι 
μουσουλμάνος. Η Αντωνία γιόρτασε όπως οι Έλληνες 
τη μέρα της ονομαστικής της εορτής, ενώ η Μύρα έχει 
βαφτιστεί χριστιανή. 

Δεν θεωρούν ότι οι Έλληνες είναι φιλόξενοι. Αντιθέτως 
είναι ξενοφοβικοί και ρατσιστές στην πλειοψηφία τους. 
Λίγοι είναι αυτοί που τους έχουν αντιμετωπίσει ισότιμα, 
σαν άνθρωπος προς άνθρωπο. Το ίδιο ισχύει και για τις 

δημόσιες υπηρεσίες. Γι’ αυτό αλλά και για την κρίση 
που υπάρχει δε θα συνιστούσαν σε κάποιον ομοεθνή 
τους να έρθει στην Ελλάδα. Μόνο ο Γκόνι αναφέρθηκε 
θετικά για τους Κρητικούς.    

Προσπαθώντας να καταλάβουμε για ποιο λόγο μένουν 
στην Ελλάδα, ενώ δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή, 
διαπιστώσαμε ότι, εκτός του ότι η Ελλάδα αποτελεί 

πέρασμα για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, αυτό 
συμβαίνει και  για το λόγο οτι εδώ είναι πολύ πιο εύκολη 

η απόκτηση βίζας εισόδου από τις άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες. Επίσης, με την συνθήκη του Δουβλίνου,  τους 
περισσότερους από αυτούς που φεύγουν για άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, τους επιστρέφουν πίσω στην 
Ελλάδα. Οι περισσότεροι αντιμετώπισαν πολύ μεγάλη 
δυσκολία στο να αποκτήσουν άδεια παραμονής κι 
αυτό τους διατηρούσε σε ένα ημιπαράνομο καθεστώς 
για πολλά χρόνια. Ακόμα και αυτοί που πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις που όριζε ο νόμος, αρχικά απορρίφτηκαν 
και χρειάστηκε άλλοι να επιστρατεύσουν «ισχυρές 
γνωριμίες» και κάποιοι ακόμα και την απεργία πείνας για 
να αποκτήσουν κάτι που θεωρούσαν ότι δικαιούνταν.

Τ
ο πρώτο πράγμα που διαπιστώσαμε είναι ότι  
πρόκειται για ευαισθητοποιημένους ανθρώπους, 
οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις για 

τον αγώνα της επίλυσης των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στη χώρα μας. Για 
κάποιους, η Ελλάδα σαν χώρα προορισμού δεν 
αποτελούσε πρώτη επιλογή, ήταν όμως η χώρα με 
την πιο εύκολη πρόσβαση εισόδου. Όταν όμως ήρθαν, 
διαπίστωσαν ότι κατά κάποιο τρόπο εγκλωβίστηκαν 
σε μια χώρα που δεν 
επέλεξαν, που δεν 
αποτελούσε για αυτούς την 
πρώτη τους προτίμηση. Ο 
Άμπντουλ από την Τυνησία 
που ζει τα τελευταία 17 
χρόνια στην Ελλάδα μας 
είπε χαρακτηριστικά ότι 
‘’ο προορισμός ήταν η 
Γαλλία, η Ελλάδα θα ήταν 
το πέρασμα’’.  

Οι λόγοι που εξώθησαν 
καθένα από αυτούς να 
εγκαταλείψει την χώρα του ήταν διαφορετικοί. Οι 
περισσότεροι έφυγαν για πολιτικούς και οικονομικούς  
λόγους, άλλοι κυνηγημένοι και άλλοι με την θέληση 
τους. Όλοι όμως με ένα κοινό σκοπό, ένα καλύτερο 
αύριο. O Αμπντελγκάνι ήρθε γιατί τα μεροκάματα στη 
χώρα του ήταν πολύ χαμηλά και γιατί ήθελε να αλλάξει 
τρόπο ζωής. Η Αντωνία ήθελε μια φυσιολογική ζωή με 
καλύτερες συνθήκες. Η Μύρα γιατί στη χώρα της είχαν 

κλέψει το μαγαζί της και την απειλούσαν. Επίσης γιατί 
την πίεζε η αδερφή της που ήταν ήδη στην Ελλάδα. Ο 
Γκόνι ήρθε λόγω φτώχειας, για καθαρά οικονομικούς 
λόγους.

Το ταξίδι όλων ήταν δύσκολο, καθένας τους είχε τη δική 
του προσωπική Οδύσσεια. Ο Αμπντελγκάνι προσπάθησε 
επτά φορές να έρθει μέσω Τουρκίας. Την πέμπτη φορά 
τον χτύπησαν όταν τον έπιασαν, την έκτη περπατούσε 

επί 12 μέρες. Η Αντωνία 
ήρθε με τριήμερη βίζα 
που την πλήρωσε 800 
Ευρώ σ’ ένα γραφείο 
που παράλληλα της 
είχε υποσχεθεί δουλειά. 
Όταν έφτασε εκεί στην 
Αθήνα κατάλαβε ότι την 
εξαπάτησαν. Ο Γκόνι 
ήρθε μέσω της Πίνδου 
περπατώντας στο κρύο, 
με το χιόνι  να φτάνει 
ως το στήθος. Έκαιγε 
χρήματα για να ζεσταθεί 

κι έτρωγε καφέ και ζάχαρηΗ Μύρα ήρθε εύκολα αφού 
οι γονείς της και η αδερφή της ήταν ήδη στην Ελλάδα.  

Ο Άμπντουλ πριν έρθει εδώ σπούδαζε φιλοσοφία και 
είχε μια θετική εικόνα για την Ελλάδα, η οποία όμως 
άλλαξε μόλις έφτασε στο κέντρο της Αθήνας. Δεν 
περίμενε ότι θα συναντήσει τόσους ανθρώπους να 
βιώνουν καταστάσεις που έμοιαζαν με το Γολγοθά, από 

Το πρώτο πράγμα που διαπιστώσαμε 
είναι ότι  πρόκειται για 

ευαισθητοποιημένους ανθρώπους, 
οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά 
σε δράσεις για τον αγώνα της 

επίλυσης των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στη 

χώρα μας. Ο Γκόνι ήρθε μέσω της 
Πίνδου περπατώντας στο 

κρύο, με το χιόνι  να φτάνει ως 
το στήθος. Έκαιγε χρήματα για 
να ζεσταθεί κι έτρωγε καφέ και 

ζάχαρη

η θερμοκρασία πέφτει κατακόρυφα, οι μετνάστες ανάβουν 
φωτιά καίγοντας τα ρούχα τους, Άγγελος Τζωρτζίνης

να ζητήσουμε δικαιώματα και λεζάντα από το forum

Η ομάδα σύνταξης έξω από το forum μεταναστών
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Την μεγαλύτερη δυσκολία την αντιμετώπισα στο 
να πάρω βίζα, μάζεψα τα 2000 € που χρειαζόταν - 
μαζί με την πληρωμή του δικηγόρου – και τελικά 
δεν πήρα βίζα, παρόλο που πληρούσα όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις, όπως ένσημα, παράβολα 
κτλ. Τότε αποφάσισα να δραστηριοποιηθώ μαζί με 
άλλους μετανάστες προκειμένου να 
αποκτήσω τη βίζα που δικαιούμουν 
και είχα πληρώσει για αυτήν. Πρώτη 
φορά έγινε συζήτηση στο σύλλογο 
ΜΑΓΚΡΕΜΠ ΑΡΑΜΠΙ, που ήμασταν 
μαζεμένοι αρκετοί μετανάστες για 
το θέμα του νόμου του 2005 σχετικά 
με τη νομιμοποίηση. Πολλοί από μας 
είχαν πάρει απόρριψη, ενώ είχαμε τις 
προϋποθέσεις. 5-6 άτομα μετά την 
πρώτη κουβέντα, απευθυνθήκαμε 
στο Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης, 
γιατί πιστεύαμε πως μόνο το Φόρουμ θα μπορούσε 
να είναι δίπλα μας και γιατί κάποιοι από μας ήμασταν 
ήδη μέλη του. Μετά κάναμε μια μεγάλη συνέλευση 
και αποφασίσαμε ποιοι θα συμμετέχουμε με βάση τα 
κριτήρια που θέσαμε. Έτσι 15 άτομα αποφασίσαμε 
να κάνουμε απεργία πείνας για να ζητήσουμε τη 
νομιμοποίηση που δικαιούμασταν.

Οι τρεις πρώτες μέρες ήταν πολύ δύσκολες, γιατί η 
απεργία γινόταν έξω από το Δημαρχείο Χανίων και ο 
Δήμαρχος μας έδιωξε από κει, καλώντας την αστυνομία. 
Έτσι πήγαμε έξω από το κτίριο Παπαδόπετρου. Όλος 
ο κόσμος, Έλληνες και μετανάστες, αγκάλιασε την 
προσπάθειά μας, υπέγραφαν, έδιναν οικονομική 
ενίσχυση, μας έφερναν νερό, τσιγάρα, μας έδιναν 
κουράγιο. Τους ευχαριστώ πολύ όλους. Την 11η μέρα, 
ήμουν ο πρώτος που πήγε στο νοσοκομείο, γιατί έχασα 
τις αισθήσεις μου και τις επόμενες μέρες πήγαν οι 
περισσότεροι. Όμως δε δεχόμασταν τίποτε άλλο εκτός 
από εξετάσεις και ξαναγυρνούσαμε πίσω στον αγώνα 
μας.
Με τον αγώνα μας αυτό αναγκάσαμε τον υπουργό 
να δώσει άδεια παραμονής όμως μόνο σε μας τους 
15, ενώ εμείς ζητούσαμε άδεια για όλους που τη 
δικαιούνταν. Είχαν στείλει ψηφίσματα συμπαράστασης 
πολιτικά κόμματα, οργανώσεις, σύλλογοι, σωματεία 
εργαζομένων, έγιναν ερωτήσεις στη Βουλή, έγινε 
επαφή με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τελικά μια 
ομάδα αλληλέγγυων έκανε ολοήμερη συμπαράσταση 
στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι αργά το βράδυ της 
26ης μέρας, ώσπου τελικά ο υπουργός υπέγραψε την 
απόφαση. Ξεκινήσαμε 11 Νοέμβρη και σταματήσαμε 6 

Δεκέμβρη. Μέρες δύσκολες αλλά δεν μπορούσαμε να 
σκεφτούμε τίποτε άλλο παρά μόνο να πετύχουμε αυτό 
που είχαμε βάλει στόχο.

Η οικογένεια μου δεν ήξερε τίποτα. Μόνο όταν πήγα 
μετά την απεργία στη χώρα μου τους είπα τι κάναμε. 

Έκλαιγαν, φοβήθηκαν για μένα, 
αλλά χάρηκαν που πήρα χαρτιά. 
Όμως δε θέλουν να βάζω σε κίνδυνο 
τη ζωή μου, δεν έχουν σχέση με 
την πολιτική και δεν μπορούσαν να 
καταλάβουν γιατί αγωνίστηκα.  

Βοήθεια είχα και έχω τόσο από 
Έλληνες όσο και από μετανάστες. Με 
βοήθησαν πολύ να προσαρμοστώ, 
με βοήθησαν να μάθω τη γλώσσα. 
Παρόλο που είμαι μουσουλμάνος 

συμμετέχω στις γιορτές των Ελλήνων, παίζω μπάλα 
και συμμετέχω στις δράσεις του Φόρουμ Μεταναστών 
στα Χανιά. Άλλαξαν πολλά πράγματα στη ζωή μου. 
Καταρχήν ζω δημοκρατικά και ελεύθερα, κάτι που δεν 
είχα στη χώρα μου.
Τώρα όμως που τα πράγματα έχουν δυσκολέψει με τη 
δουλειά, αφού ό,τι χρήματα βγάζω τα χρησιμοποιώ 
για να συντηρούμαι, όταν δεν δουλεύω  σκέφτομαι να 

φύγω. Έχω αποκτήσει φίλους όμως… Σκέφτομαι σε 3-4 
μήνες να πάω να δουλέψω στη Νορβηγία  να κάνω κάτι 
διαφορετικό κι αν χρειαστεί θα ξαναφύγω. Θέλω να δω 
αν θα έχω άλλες ευκαιρίες σε άλλες χώρες.      

Πάντα όμως μου λείπουν η οικογένεια μου και οι φίλοι 
μου που άφησα πίσω στη χώρα μου.

Ήρθα μέσω Τουρκίας. Επιχείρησα να μπω 
στην χώρα συνολικά έξι φορές,  αλλά τις 
πέντε πρώτες με έπιαναν και με γύριζαν 
πίσω. Την πέμπτη φορά  όταν έπεσα στα 
χέρια της αστυνομίας με χτύπησαν. Στη έκτη 
προσπάθεια, όπου τελικά τα κατάφερα, 
χρειάστηκε να περπατήσω 12 μέρες με 
τα πόδια μέχρι την Κομοτηνή. Από εκεί με 
φορτηγό έφθασα στη Θεσσαλονίκη και 
μετά με τρένο μέχρι την Αθήνα.  Ήμουν 
χαρούμενος που κατάφερα να φθάσω και 
το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάρω 
τηλέφωνο την οικογένεια μου και να τους 
πω ότι είμαι ασφαλής. Στην  Αθήνα έμεινα 20 
μέρες, με φιλοξένησε ένας φίλος που έμενε 

στην Ομόνοια, έψαξα να βρω δουλειά αλλά στάθηκε αδύνατον. Οι 20 αυτές μέρες 
ήταν πολύ δύσκολες, έτσι  αποφάσισα να φύγω για τα Χανιά. Εκεί τα πράγματα 
ήταν πιο εύκολα στο θέμα της δουλειάς. Με βοήθησαν άλλοι μετανάστες και μέσω 
αυτών και Έλληνες κι έτσι κατάφερα να βρω δουλειά μέσα σε δύο μέρες.  Από τότε 
δουλεύω  σαν φανοποιός εδώ και 5,5 χρόνια. Από το 2004 μέχρι το 2007 ήταν 
αρκετά καλά τα πράγματα όσον αφορά τη δουλειά. Από το 2007 έως τώρα είναι 
δύσκολα, τη μια δουλεύω,  την άλλη δεν δουλεύω. 

Η ιστορία του

Από τη χώρα έφυγα γιατί δεν υπήρχε 
ελευθερία, ήθελα να δώσω στον εαυτό 

μου την δυνατότητα να ζήσω σε καθεστώς 
ελευθερίας.

Όλος ο κόσμος, Έλληνες και 
μετανάστες, αγκάλιασε την 
προσπάθειά μας, υπέγραφαν, 
έδιναν οικονομική ενίσχυση, 
μας έφερναν νερό, τσιγάρα, 
μας έδιναν κουράγιο.

Άλλαξαν πολλά 
πράγματα στη ζωή 
μου. Καταρχήν ζω 
δημοκρατικά και 

ελεύθερα, κάτι που δεν 
είχα στη χώρα μου.

Με λένε Αμπντελγκάνι και  
είμαι  από το Μαρόκο. Οι φίλοι 
με φωνάζουν Λούα γιατί παίζω 
ποδόσφαιρο. Είμαι 29 ετών κι εδώ 
και 5,5 χρόνια ζω στην Ελλάδα 
κι εργάζομαι σαν φανοποιός. 
Στην Ελλάδα ζω μόνος, όλη  η 
οικογένεια μου – οι γονείς μου 
και τα αδέλφια μου – ζει στο 
Μαρόκο. Από τη χώρα έφυγα γιατί 
δεν υπήρχε ελευθερία, ήθελα 
να δώσω στον εαυτό μου την 
δυνατότητα να ζήσω σε καθεστώς 
ελευθερίας. Ένας άλλος λόγος 
ήταν ότι τα μεροκάματα ήταν πολύ 
μικρά, ήθελα να αλλάξω τρόπο 
ζωής. Αρχικός μου προορισμός 
δεν ήταν η Ελλάδα αλλά το 
Λονδίνο, η Αθήνα  ήταν ενδιάμεσος 
και εύκολος προορισμός όπου 
θα έμενα για λίγο και μετά θα 
συνέχιζα. Τελικά μου άρεσε η 
Ελλάδα και αποφάσισα να μείνω.

να ζητήσουμε δικαιώματα και λεζάντα από το forum

Ένας Σομαλός 
μετανάστης 
ανυπομονεί για 
την σύλληψή 
του, ξέρει ότι η 
μοναδική λύση 
είναι αυτή, Άγγελος 
Τζωρτζίνης
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Επισκεφτήκαμε τα γραφεία του Συνδέσμου 
Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. 
Ηρακλείου, ο οποίος έχει ιδρύσει τον Ξενώνα 

για την Κακοποιημένη Γυναίκα και το Παιδί. Συζητήσαμε 
για την δράση του Συνδέσμου με την κα. Μαγγίπα 
Αγορίτσα – ψυχολόγο, προσωπικό του συνδέσμου.

Σύμφωνα με όσα μας είπε, ο Σύνδεσμος Μελών 
Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & 
Ν. Ηρακλείου έχει συσταθεί εδώ και 
15 χρόνια. Το 2002 δημιούργησε τον 
Ξενώνα για την Κακοποιημένη Γυναίκα 
και το Παιδί. Αυτό προέκυψε από την 
έλλειψη ενός  φορέα  σε όλη την Κρήτη 
που θα μπορούσε να φιλοξενήσει 
γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί και σε 
ώρα κρίσης θα πρέπει να προστατευθούν. Εκτός από 
τον ξενώνα φιλοξενίας υπάρχει και το Συμβουλευτικό 
Κέντρο ή Κέντρο Υποδοχής. Σ’ αυτό έρχονται  πρώτα οι 
γυναίκες που αποφασίζουν να ζητήσουν βοήθεια. Τόσο 
αυτές που έχουν αίτημα να φιλοξενηθούν στον ξενώνα 
μόνες ή μαζί με τα παιδιά τους, αλλά και αυτές που δεν 
ζητάνε απαραίτητα φιλοξενία, παρά αντιμετωπίζουν 
θέματα κακοποίησης όλων των μορφών, όπως 
σωματική, ψυχολογική, οικονομική,  σεξουαλική 
και  χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Εκεί τους 
παρέχονται συνεδρίες συμβουλευτικής. Υπάρχει 
Γραμμή SOS 8001116000, που είναι ανοικτή γραμμή 
και λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 το πρωί έως 
τις 09:00 το βράδυ, καλύπτει όλη την Κρήτη και κάποια 
κοντινά νησιά, όπως η Κάρπαθος, η  Κάσος  και άλλα. 
Ο φορέας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
και τα έσοδα του προέρχονται κυρίως από χορηγίες 

και δωρεές συμπολιτών μας. Λαμβάνει και κάποια 
μικρή κρατική επιχορήγηση. Έχει μια ψυχολόγο σαν 
έμμισθο προσωπικό. Έχει δραστηριοποιηθεί όμως και 
μεγάλος αριθμός εθελοντών, διαφόρων ειδικοτήτων 
(πχ. Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι, 
Δικηγόροι και άλλοι ) αλλά και απλοί άνθρωποι που 
συμβάλουν στο έργο του. Ο Σύνδεσμος ασχολείται 
με θέματα που αφορούν στη θέση της γυναίκας στην 

κοινωνία, θέματα ισοτιμίας, θέματα 
που αφορούν το παιδί καθώς και 
κουλτούρας και πολιτισμού. Πρόκειται 
να ιδρύσει ξενώνα για την προστασία και 
την φιλοξενία μικρών παιδιών ηλικίας 
0-6, που έχουν εγκαταλειφθεί από τους 
γονείς τους, είναι παραμελημένα  ή 
βρίσκονται στα «αζήτητα». 

Στο Σύνδεσμο απευθύνονται κακοποιημένες γυναίκες 
ελληνίδες αλλά και αλλοδαπές με το ίδιο ποσοστό. 
Αυτό που βαραίνει πολύ τις μετανάστριες είναι ότι είναι 
μόνες τους, δεν έχουν ένα στήριγμα και κάπου να πάνε 
και συνήθως δεν μπορούν να γυρίσουν στην πατρίδα 
τους, γιατί δεν έχουν χαρτιά. Υπάρχει πάντα ο φόβος 
της απέλασης, ο φόβος του τι θα συναντήσει, αν γυρίσει 
πίσω στη χώρα της, αν θα τη δεχτεί η οικογένεια της, αν 
θα βρει τις συνθήκες που θα τη βοηθήσουν να σταθεί 
ξανά στα πόδια της και να προχωρήσει. 
Υπάρχουν εθελόντριες δικηγόροι που βοηθούν 
παρέχοντας νομικές συμβουλές αλλά και με  παράσταση 
σε ζητήματα νομικού περιεχομένου. Ακόμα υπάρχει και 
η δωρεάν νομική βοήθεια που παρέχει ο δικηγορικός 
σύλλογος για τις άπορες γυναίκες που μπορεί να τη 
χρησιμοποιήσει όποια γυναίκα την έχει ανάγκη.

Ξενώνας για την Κακοποιημένη 
Γυναίκα και το Παιδί 

ΓΡΑΜΜΗ SOS

800-11-16000
(κλήση χωρίς χρέωση)

Ρεπορτάζ από την Ομάδα Σύνταξης της Σπείρας
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Από πού είστε και πόσων ετών είστε;
Είμαι από την Βόρεια Ευρώπη και είμαι 41 
ετών. Είμαι στην Ελλάδα 16- 17 χρόνια και 

ήρθα εξαιτίας του καιρού, ήθελα να έχω περισσότερο 
ήλιο. Έφυγα από τη χώρα μου για να έχω ένα πιο ζεστό 
κλίμα και η ανθρωπιά που είδα στα χωριά με έκαναν να 
έρθω στην Ελλάδα.
Ήταν δηλαδή δική σας επιλογή;
Ναι, ήταν δική μου επιλογή, ήθελα να μείνω κάπου 
όμορφα.
Τι αντιμετώπιση βρήκατε από τους ανθρώπους στην 
Ελλάδα, πως ήταν η ζωή σας;
Υπήρχαν και καλά και κακά πράγματα, δηλαδή υπήρχαν 
άνθρωποι που είχαν ξενοφοβία, άλλοι όμως με είδαν 
και σαν άνθρωπο και από αυτό έχω βρει πολύ στήριξη, 
έχω πάρει πολύ δύναμη, έχω κάνει πολλές συζητήσεις, 
τα θετικά είναι πιο πολλά από τα αρνητικά.
Η προσαρμογή σας ήταν δύσκολη;
Ακόμα παλεύω με ορισμένα πράγματα που έχω 

συνηθίσει από τη χώρα μου, όπως όταν χρειάζεται να 
περιμένεις κάποιον επειδή δεν είναι στην ώρα του, 
αλλά γενικότερα δεν θα έλεγα ότι ήταν δύσκολη η 
προσαρμογή μου.
 Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας μια δύσκολη στιγμή 
σας;
Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, όμως μπορώ να 
πω ότι όταν σου τύχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, νιώθεις 
πάρα πολύ μόνη, ειδικά όταν δεν έχεις έστω μια φίλη 
να ζητήσεις υποστήριξη ή βοήθεια. Αυτό είναι το πιο 
δύσκολο που έχεις να αντιμετωπίσεις. Πρέπει να 
βασίζεσαι μόνο στις δικές σου δυνάμεις.
Δηλαδή όταν περνούσατε δύσκολα, δεν είχατε έναν 
άνθρωπο, μία φίλη δίπλα σας;
Ναι, γιατί δεν ήταν κάτι που μπορούσα εγώ να 
αναζητήσω, δεν μου επιτρεπόταν να έχω φίλες εδώ. 
Δεν μου το επέτρεπε ο σύντροφος μου.

Η μοναξιά ήταν δύσκολο πράγμα;

Έφυγα από τη χώρα μου για να έχω ένα πιο ζεστό κλίμα και η ανθρωπιά 
που είδα στα χωριά με έκαναν να έρθω στην Ελλάδα.



Στην αρχή προσπαθείς να 
βασίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις, 
αλλά τελικά τρελαίνεσαι.
Στην πορεία βρήκατε κάποια 
υποστήριξη;
Ναι. Όταν πήρα τηλέφωνο στο 
σύλλογο, βρήκα πάρα πολύ 
υποστήριξη και με βοηθάνε 
τώρα να ξαναβρώ τον εαυτό 
μου. Άρχισα να σκέφτομαι σε 
τι κατάσταση ήμουν και έχω 
πολύ υποστήριξη σε αυτό, για 
να ξαναφτιάξω τη ζωή μου έτσι 
όπως πρέπει να είναι.
Ήταν σημαντικό που υπήρχε 
ένας τέτοιος σύλλογος στην 
πόλη μας;
Όταν έφυγα από το σπίτι δεν 
ήξερα που να πάω, τριγυρνούσα 
στους δρόμους και στο τέλος 
πήρα τηλέφωνο και βρήκα 
αμέσως βοήθεια, αυτό πιστεύω 
είναι πολύ ξεχωριστό.
Πως μάθατε για αυτόν το 
σύλλογο; 
Είχα ακούσει στη τηλεόραση για 
την ύπαρξη του συλλόγου, είχα 
δει την πρόεδρο του Συλλόγου 
την κα Μαρία Παχιαδάκη που 
μιλούσε για τον Σύλλογο. Αλλά 
και από ένα συμβάν που μου 
είχε συμβεί, μου είπαν στο 
νοσοκομείο για το Σύλλογο και 
μου έδωσαν και τον αριθμό του 
τηλεφώνου.
Τώρα πως βλέπετε τα πράγματα, 
μπορείτε να κάνετε όνειρα;
Αν και είναι πρόσφατο το νέο 
μου ξεκίνημα, ήδη έχω βγάλει 
πλάνο τι πρέπει να γίνει και απλά 
τώρα προσπαθώ να ξεπεράσω 
τους φόβους μου, ακόμα και στο 
να βγω έξω. Τώρα, κάθε μέρα 
προσπαθώ σιγά – σιγά να κάνω 
βήματα για όλα όσα πρέπει να 
γίνουν. Σαν στόχο έχω βάλει τα 
πρώτα βήματα να είναι πρώτα ο 
παιδικός σταθμός και το σχολείο 
για τα παιδιά και μετά να βρω 
εγώ δουλειά και σπίτι, έτσι θα 

πάει η σειρά των πραγμάτων. Δεν 
έχω και πολλές απαιτήσεις όσον 
αφορά τις επιθυμίες της ζωής 
μου, δεν είμαι άνθρωπος που 
δίνω ιδιαίτερη σημασία στα υλικά 
αγαθά, πέρα από ότι χρειάζεται 
ένας μέσος άνθρωπος. Με 
νοιάζει πολύ να νοιώθω ότι είμαι 
καλά,  ασφαλής και το ίδιο και τα 
παιδιά μου. 
Είχατε κάποιες δυσκολίες με το 
Κράτος;
Επειδή ζω εδώ τόσα χρόνια, δεν 
νοιώθω πως θέλω να επιστρέψω 
στη χώρα μου και προσπάθησα 
να βγάλω Ελληνική υπηκοότητα. 
Αν την είχα θα μπορούσα να 
έχω κάποια βοήθεια, κάποια 
επιδόματα, επειδή έχω παιδιά. 
Αλλά αυτό θέλει αρκετά χρήματα 
που όμως δεν έχω και για αυτό 
δεν μπορώ να πάρω υπηκοότητα. 
Σε αυτό νοιώθω τόσο για μένα 
όσο και για τα παιδιά εντελώς 
μόνη μου, δεν έχω την ίδια 
υποστήριξη. Αυτό με στενοχωρεί, 
νομίζω πως θα έπρεπε να ήταν 
αλλιώς.
Από το σύλλογο παίρνετε 
βοήθεια σε αυτό; 
Από το σύλλογο έχομε βοήθεια 
στο ότι έχομε να φάμε και αυτό 
είναι σημαντικό, τα παιδιά είναι 
ήρεμα, νοιώθουν ασφάλεια, 
έχουν ρούχα και γενικά είναι 
καλά. Έχουν όλα αυτά που εγώ 
δεν μπορώ να τους δώσω. Για 
αρχή αυτό είναι πάρα πολύ 
καλό.
Αν μπορούσατε να γυρίσετε πίσω 
τον χρόνο θα κάνατε την ίδια 
επιλογή και θα ξαναερχόσασταν 
στην Ελλάδα;
Δεν έχω μετανιώσει για το ότι 
ήρθα στην Ελλάδα. Δεν θα 
έκανα όμως την ίδια επιλογή 
συντρόφου.
Νομίζω όμως ότι τώρα βλέπετε 
τα πράγματα πιο θετικά. 
Ναι, είμαι άνθρωπος που δεν μου 

αρέσει να κολλάω στη μιζέρια, δεν γίνεται να κάθεσαι 
και να κλαις τη μοίρα σου, γιατί έτσι δεν ανοίγεις την 
καρδιά σου να μπει το φως μέσα. Πρέπει να βρίσκεις 
κάθε μέρα ένα λόγο να χαμογελάς, να πεις ότι για αυτό 
παλεύω, είτε είναι στα προσωπικά ζητήματα, είτε να 
βάλεις ένα στόχο, δηλαδή να έχεις πάντα ένα λόγο για 
να ζήσεις. 
Σε σχέση με το σύλλογο, είχατε δυσκολία να έρθετε σε 
επαφή; 
Στο παρελθόν είχα κάνει μια προσπάθεια, πριν από 
αρκετά χρόνια να έρθω σε επαφή, ήταν όμως δικό μου 
θέμα ότι δεν έγινε, επειδή είμαι περήφανη και έλεγα 
θα τα καταφέρω μόνη μου, επειδή είμαι άνθρωπος που 
δεν θέλω να μπω στην κατηγορία να είμαι θύμα κα να 
βρίσκομαι σε μειωμένη θέση. Αλλά αυτή τη φορά δεν 
γινόταν άλλο, είπα χρειάζομαι βοήθεια, είχε φθάσει 
ο κόμπος στο χτένι. Όταν είδα 
ότι  χρειαζόμουν τη βοήθεια του 
συλλόγου δεν ήταν δύσκολο να 
έρθω σε επαφή μαζί τους. Είδα 
ότι δεν είχα που να πάω, δεν 
μπορούσα να τριγυρνάω στους 
δρόμους με τα παιδιά και να 
μην ξέρω τι να κάνω, δεν είχα 
που να κοιμηθούν, τότε είπα δεν 
μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνη 
μου χρειάζομαι υποστήριξη 
και τότε ήταν απλό και έγινε. 
Έπρεπε λοιπόν να μάθω να ζητάω 
βοήθεια.
Έπαιξε ρόλο η ύπαρξη των παιδιών, ώστε να κάνετε την 
περηφάνια σας στην άκρη; 
Ναι, και όχι μόνο σε αυτό, αλλά και να είμαι δυνατή για 
τα παιδιά κα να μην κάθομαι να κλαίω. Το κάνω μόνο 
όταν κοιμούνται ή όταν είμαι κάπου απομονωμένη. 
Τελικά μήπως όταν ζητά κανείς βοήθεια είναι δυνατός; 
Αυτό λέμε εμείς στη Θεραπευτική Κοινότητα.
Αυτό είναι και το ξέρω, αλλά είναι και πως νοιώθεις όταν 
πρέπει να το κάνεις. Γιατί εγώ ήμουν πάντα άτομο που 
βοηθούσα τους άλλους και δεν άφηνα κανείς να βλέπει, 
αν χρειαζόμουν βοήθεια ή αν ήμουν στεναχωρημένη. 
Γιατί έλεγα πάντα ότι στέκω μόνη στα πόδια μου και 
προχωράω και ήταν δύσκολο να καταλάβω ότι είμαι και 
εγώ άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια. Όσο δεν ζητάς 
βοήθεια κρύβεσαι πίσω από μια δικαιολογία, ότι δεν 
έχεις το πρόβλημα ή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ή απλά 

είναι προσωρινό και πάντα έχεις μια δικαιολογία που 
κρύβεσαι πίσω από αυτό, αλλά πρέπει να φύγεις από 
αυτό. Απλά πρέπει να καταπιείς τον εγωισμό σου και να 
πεις, έχω ανάγκη από βοήθεια.
Πιστεύετε ότι τελικά έχει γίνει κάτι καλό;
Ναι, αυτό που έχω τώρα είναι προσωρινό, δε θα μείνω 
εδώ για πάντα, αλλά είναι καλό με την έννοια ότι τώρα 
μπορώ να κάνω τα βήματα που χρειάζονται  και βλέπω 
φως για να πω πάλι, πως η ζωή συνεχίζεται. 
Στη φάση που βρίσκεστε τώρα θα λέγατε ότι σε σχέση 
με τους ανθρώπους εδώ νοιώθετε ακόμα διαφορετική, 
ακόμα ξένη μετά από τόσα χρόνια;    
Μια ζωή θα νοιώθω ξένη, γιατί βλέπω ότι όσο και να 
έχω προσαρμοστεί στη χώρα, με την κουλτούρα και όλα 
αυτά τα πράγματα, πάντα θα είναι ορισμένα πράγματα 
που εγώ αρνούμαι να κάνω, αρνούμαι να χαμηλώνω 

το επίπεδό μου σε ορισμένα 
θέματα, όταν αντιμετωπίζω κάτι 
σκέφτομαι με συγκεκριμένο 
τρόπο και βλέπω ότι δεν 
λειτουργώ με τον ίδιο τρόπο και 
με αυτό τον τρόπο ίσως και εγώ 
να βοηθάω στο να νοιώθω ξένη. 
Αλλά και με την εμφάνιση μου 
καταλαβαίνω ότι είμαι ξένη και 
αν έχουν την ξενοφοβία μέσα 
τους, γιατί μπορεί να έχουν 
περάσει κάτι κακό με τους 
ξένους, νοιώθεις αμέσως ότι 
ο άλλος σε «μισεί» γιατί είσαι 

ξένη. Αυτό υπάρχει σε πολλές χώρες δεν υπάρχει μόνο 
εδώ. Είναι ένα γενικό φαινόμενο.
Δηλαδή και στη χώρα σας είναι έτσι;
Ναι, γιατί και εκεί μπήκαν πολλοί μετανάστες. Επειδή 
είναι μια χώρα που παρέχει βοήθεια, ξαφνικά γέμισε με 
μετανάστες χωρίς να προλάβει να συνηθίσει σε αυτό. 
Δεν είναι κάτι που συμβαίνει μονάχα στην Ελλάδα, 
υπάρχει παντού.
Ποια είναι τώρα τα όνειρα σας;
Να κάνω τη ζωή μου για τα παιδιά μου και για την ψυχή 
μου όπως θέλω να είναι και να έχω ηρεμία, αυτό μονάχα 
θέλω 

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ

 Πρέπει να βρίσκεις 
κάθε μέρα ένα λόγο να 

χαμογελάς, να πεις ότι για 
αυτό παλεύω, είτε είναι 

στα προσωπικά ζητήματα, 
είτε να βάλεις ένα στόχο, 

δηλαδή να έχεις πάντα ένα 
λόγο για να ζήσεις. 

Με νοιάζει πολύ να 
νοιώθω ότι είμαι 

καλά,  ασφαλής και το 
ίδιο και τα παιδιά μου. 

48 49



Σχολείο Μεταναστών Ηρακλείου 
Ρεπορτάζ από την Ομάδα Σύνταξης της Σπείρας

Ε
πισκεφτήκαμε στις 20 Οκτωβρίου το Σχολείο 
Μεταναστών της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου, όπου 
οι μαθητές  μαθαίνουν την Ελληνική Γλώσσα 

και Ιστορία. Εκεί μας περίμεναν η κυρία Ιορδάνα 
Δούκη,  καθηγήτρια, και η κυρία Ελένη Αρμάου, 

πρωτεργάτρια και στυλοβάτης της όλης κίνησης. 
Όπως μας εξήγησε η κ. Αρμάου, την έμπνευση 

για τη δημιουργία του σχολείου έδωσαν δύο, 
κυρίως, δεδομένα: πρώτον, η ανάγκη για 
στήριξη και αποπεριθωριοποίηση των 
μεταναστών, και δεύτερον, η ανάγκη 
να δοθεί μια ευκαιρία ένταξης των 
μεταναστών στην ελληνική κοινωνία 
και δημόσια ζωή. Όπως μας είπε ένας 
από τους μαθητές, δικός του στόχος είναι 
να μάθει την Ελληνική Γλώσσα για να 

μπορεί να εκφραστεί και για να μπορεί 
να κινηθεί και να ανταπεξέλθει σε 

καθημερινές ανάγκες του στην 
Ελλάδα.

Το σχολείο λειτουργεί εδώ και 
τρία χρόνια και αποτελεί μια 

πρωτοβουλία της Ένωσης 
Λειτουργών Μέσης 

Εκπαίδευσης Νομού 
Ηρακλείου, και από 

πέρυσι φιλοξενείται 
στις εγκαταστάσεις 

του 4ου Γυμνασίου 
Η ρ α κ λ ε ί ο υ . 

Μ α θ ή μ α τ α 
γίνονται μία 

φορά την 
εβδομάδα, 

κ ά θ ε 

Τετάρτη βράδυ 19.00  - 21.00, με προοπτική να 
αυξηθούν οι ώρες εκμάθησης της Ιστορίας, ώστε «να 
μη μπερδεύουν το Βενιζέλο με το Λένιν», όπως μας είπε 
με χιουμοριστική διάθεση η κ. Δούκη, αναφερόμενη 
σε πραγματικό περιστατικό με μια μαθήτρια. Οι ώρες 
έχουν επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη τα εργασιακά 
ωράρια, αλλά και τις ώρες προσευχής των μαθητών, 
που σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι Μουσουλμάνοι.

Αξίζει να ειπωθεί ότι η φοίτηση είναι δωρεάν, οι 
καθηγητές εργάζονται εθελοντικά, και τα έξοδα 
για γραφική ύλη και βιβλία τα καλύπτει η ΕΛΜΕ. Οι 
μαθητές βλέπουν τους καθηγητές τους σαν συμμάχους 
στην προσπάθειά τους να μάθουν τη Γλώσσα και τον 
πολιτισμό του τόπου. Γιατί πιστεύουν πως μαθαίνοντας 
την γλώσσα της χώρας που ζουν, μαθαίνουν και 
τον πολιτισμό της χώρας που μένουν και αυτό τους 
βοηθάει να ενταχθούν στην κοινωνία ευκολότερα. 
Μαθαίνοντας την γλώσσα καταλαβαίνουν καλύτερα 
και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων, τους βοηθάει 
στο να επικοινωνήσουν, στο να βρουν φίλους αλλά 
τους λύνει και απλά καθημερινά πρακτικά θέματα, 
όπως να ανοίξουν την εφημερίδα και να βρουν σπίτι ή 
να πάνε στο γιατρό και να του πουν τι έχουν. Η γλώσσα 
βοηθάει στο να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν 
κάποιες συμπεριφορές των Ελλήνων, που σε αντίθετη 
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περίπτωση θα τις ερμήνευαν σαν εκδήλωση ρατσιστικού 
φαινόμενου. Μαθαίνουν όμως και οι καθηγητές για τον 
πολιτισμό των μαθητών. Όπως λέει και η  κα. Αρμάου, σ’ 
αυτό το σχολείο «ένας διδάσκει και δύο μαθαίνουν».

Το πρόγραμμα του σχολείου είναι ευέλικτο και  
προσαρμόζεται στις κατά καιρούς ανάγκες των 
μαθητών. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τρία τμήματα 
των τριάντα ατόμων, στα οποία συνυπάρχουν μαθητές 
διαφόρων εθνικοτήτων και ηλικιών. Άνθρωποι με 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, διαφορετικό 
επίπεδο μόρφωσης στις χώρες τους, φορείς άλλων 
πολιτισμών και με διαφορετικές συμπεριφορές 
πολλές φορές λόγω αυτής της διαφορετικότητας. 
Το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών  ποικίλει, από 
καθόλου γνώστες της γλώσσας μέχρι και κατόχους 
πιστοποίησης ελληνικής γλωσσομάθειας. Σύμφωνα με 
το επίπεδό τους κατατάσσονται και σε ανάλογα τμήματα 
(αρχάριοι και προχωρημένοι). Συναντήσαμε μαθητές 
από δεκατεσσάρων έως και εξήντα ετών, ακόμα και 
μητέρες με τα παιδιά τους. Ο αριθμός τους βέβαια 
δεν είναι σταθερός, γιατί πρόκειται για εργαζόμενα 
άτομα, και ιδίως μετά το Πάσχα πολλοί αποχωρούν 

για την εποχιακή εργασία τους και επανέρχονται το 
επόμενο διδακτικό έτος, ή και καθόλου. Ένας από τους 
στόχους του σχολείου είναι και η απόκτηση Κρατικού 
Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας, κάτι που βοηθάει και 
στην επαγγελματική τους πορεία αφού τους δίνει την 
δυνατότητα να διεκδικήσουν την οποιαδήποτε δουλειά, 
δεδομένου της πιστοποιημένης γνώσης της Ελληνικής 
Γλώσσας. 

Το σώμα των μαθητών αποτελούν κυρίως άτομα 
Αραβικής καταγωγής, Ρώσοι και Βαλκάνιοι. Μεγάλη 
παρουσία έχουν οι μουσουλμάνοι άντρες και βαλκάνιες 
γυναίκες. 

Όπως μας είπαν οι ίδιοι οι μαθητές, βλέπουν το 
σχολείο σαν μια «φωλιά», όπου ενωμένοι μέσα από 
τον ίδιο στόχο και τα ίδια προβλήματα ξεπερνούν τη 
διαφορετικότητά τους. Έτσι, «διαφημίζουν» μεταξύ 
τους το σχολείο και προσκαλούν και άλλους από το 
χώρο της δουλειάς ή συγγενείς τους, για να μοιραστούν 
γνώσεις αλλά  και ανθρώπινες στιγμές. Το σχολείο 
αναγνωρίζει αυτούς τους ανθρώπους σαν οντότητες 
κάτι που η κοινωνία δεν κάνει εύκολα. Αυτό που τους 

Μαθαίνοντας την γλώσσα 
καταλαβαίνουν καλύτερα και τον 

τρόπο σκέψης των ανθρώπων, τους 
βοηθάει στο να επικοινωνήσουν, στο 
να βρουν φίλους αλλά τους λύνει και 
απλά καθημερινά πρακτικά θέματα, 

όπως να ανοίξουν την εφημερίδα και 
να βρουν σπίτι ή να πάνε στο γιατρό 

και να του πουν τι έχουν.
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προβληματίζει τώρα είναι η οικονομική κρίση, που 
έχει αναγκάσει πολλούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο 
να φύγουν. Κάποιοι ήδη το έχουν κάνει. Φεύγουν προς 
αναζήτηση για ένα καλύτερο μέλλον, το αν θα το 
βρουν είναι μια άλλη ιστορία…
            
  Διεύθυνση Σχολείου:
4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
…….
Τηλ: 



1) Θεατρικό δρώμενο στην 

κατασκήνωση

2) Κρητική βραδυά με χορό 

από μέλη και προσωπικό.

3) Παίζοντας Μπάσκετ στην 

καλοκαιρινή Κατασκήνωση. 

4)  και 5) Στιγμιότυπο 

από τον Αγιασμό του 

Εναλλακτικού Σχολείου 

Ενηλίκων παρουσία της 

Νομάρχου κας Ευαγγελίας 

Σχοιναράκη.

6) Στιγμιότυπο από την 

Ολομέλεια μελών και 

προσωπικού του ΚΕΘΕΑ 

ΑΡΙΑΔΝΗ 

7) Στιγμιότυπο από την 

παραλαβή του νέου 9θέσιου 

αυτοκινήτου-Δωρεά του 

Συλλόγου Οικογένειας.

1 2

3

4 5

6

7

Μερικές από τι δράσεις του ΚΕΘΕΑ 
ΑΡΙΑΔΝΗ και του Εναλλακτικού 

Σχολείου Ενηλίκων το καλοκαίρι του 
2010
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Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου
Σμπώκου 6, 713 06  Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 261026, 261126 - φαξ 2810 260566
e-mail: cciraklio@ kethea-ariadni.gr

Συμβουλευτικός Σταθμός Λασιθίου
Φιλελλήνων & Γιαμπουδάκη 7,
721 00 Άγιος Νικόλαος, Κρήτης
τηλ. 28410 22981   φαξ 28410 22982
cclasithi@ kethea-ariadni.gr

Μονάδα Συμβουλευτικής Χανίων
Κ.Σφακιανάκη 13 (1ος Όροφος), 73135 Χανιά
Τηλ. 28210 87040 φαξ 87741

Συμβουλευτική Μονάδα Εφήβων
Δαμασκηνού 31 & Ικτίνου, 71305  Ηράκλειο 
Κρήτης
τηλ. 2810 331034 φαξ 2810 343220
teens@ kethea-ariadni.gr

Κέντρο Υποστήριξης Φυλακισμένων & 
Αποφυλακισμένων Χρηστών
Μίνωος & Μιχαήλ Αρχαγγέλου 67
713 04  Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 319505   φαξ 2810 315469
prisons@kethea-ariadni.gr

Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα
Διονυσίου 1 & Σεφέρη
716 01 Ν.Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 334240, 331001  φαξ 2810 342562
e-mail: tc@ kethea-ariadni.gr

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
Σμπώκου 6,  713 06  Ηράκλειο Κρήτης
τηλ – φαξ  2810 322708
e-mail: rehab@ kethea-ariadni.gr

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης
Σμπώκου 6,  713 06  Ηράκλειο Κρήτης
τηλ.- φαξ 2810 256935
e-mail: family@ kethea-ariadni.gr

Τμήμα Εκπαίδευσης – Εναλλακτικό Σχολείο 
Ενηλίκων
Διονυσίου 1 & Σεφέρη
716 01 Ν.Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 334240, 331001  φαξ 2810 342562
e-mail: education@ kethea-ariadni.gr

Τμήμα Έρευνας & Τεκμηρίωσης
Διονυσίου 1 & Σεφέρη
716 01 Ν.Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 334240, 331001  φαξ 2810 342562
e-mail: research@kethea-ariadni.gr

Διοικητικές Υπηρεσίες
Διονυσίου 1 & Σεφέρη
716 01 Ν.Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 334240, 331001 φαξ 2810 342562
e-mail Γραμματείας: info@kethea-ariadni.gr
e-mail Δ/Ο : accounting@kethea-ariadni.gr

Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, με έδρα το Ηράκλειο, ανήκει στο πανελλαδικό 
δίκτυο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και είναι το πρώτο 
πρόγραμμα απεξάρτησης για χρήση ουσιών και τις οικογένειές τους 
που λειτούργησε στην Κρήτη. Το δίκτυο υπηρεσιών του ολοκληρώθηκε 
το 2000 με την ίδρυση της Θεραπευτικής Κοινότητας (40 θέσεων), του 
τμήματος Εκπαίδευσης και του τμήματος Έρευνας. Το Συμβουλευτικό 
Κέντρο λειτουργούσε ήδη από το 1993 ενώ τα Κέντρα Οικογενειακής 
Υποστήριξης και Κοινωνικής Επανένταξης από το 1997. Ως πρόγραμμα 
εξωτερικής παρακολούθησης διαθέτει ξενώνα φιλοξενίας για τα μέλη του 
που προέρχονται από άλλες περιοχές της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης 
Ελλάδας.   

Από το 2003 λειτουργεί Συμβουλευτική Μονάδα Εφήβων προκειμένου 
να ανταποκριθεί στα αυξανόμενα αιτήματα εφήβων και των οικογενειών 
τους για τη συμβουλευτική στήριξη και θεραπεία.  

Το ίδιο έτος ξεκίνησε και η λειτουργία προγραμμάτων Αυτοβοήθειας στις 
Δικαστικές Φυλακές Νεάπολης, στην Κλειστή Φυλακή Ν. Αλικαρνασσού, 
στις Δικαστικές Φυλακές Χανίων και στις Φυλακές της Αγιάς με στόχο 
την ενημέρωση των κρατουμένων χρηστών γύρω από την εξάρτηση 
και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της, καθώς και την κινητοποίηση και 
προετοιμασία τους για ένταξη στη θεραπευτική κοινότητα ή στην Ανοιχτή 
Δομή Υποστήριξης.

Οι αυξημένες ανάγκες οδήγησαν το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ να δημιουργήσει 
δομές υποστήριξης και στους Νομούς Λασιθίου και Χανίων με τη 
δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών στον Άγιο Νικόλαο (2005) και στα 
Χανιά (2010). 

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε όλες τις φάσεις του Προγράμματος 
είναι εθελοντική και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Όπως σε όλα 

τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ δεν χορηγούνται υποκατάστατα.

Σημαντικό συστατικό στοιχείο του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ είναι οι εκπαιδευτικές 
δυνατότητες που παρέχει στα μέλη του, μέσα από δραστηριότητες 
επαγγελματικής κατάρτισης, προσωπικής ανάπτυξης, καλλιτεχνικής 
έκφρασης και αθλητισμού, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για 
την απόκτηση των τυπικών προσόντων, όπως τα απολυτήρια γυμνασίου 
και λυκείου (σύμφωνα με Νόμο για την “κατ’ οίκον διδασκαλία”) και 
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση αυτών 
των προγραμμάτων έχει το Τμήμα Εκπαίδευσης και το Εναλλακτικό 
Σχολείο Ενηλίκων.

Βασικός στόχος του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ είναι να παρέχει στα εξαρτημένα 
άτομα τη δυνατότητα να ενταχθούν εθελοντικά σε μια μακροχρόνια και 
σταδιακή θεραπευτική διαδικασία η οποία δεν περιορίζεται στη σωματική 
αποτοξίνωση, αλλά στοχεύει στην αντιμετώπιση των αιτιών της εξάρτησης 
και στην πλήρη κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων.

Η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στις έννοιες:
της κοινότητας και 
της αυτοβοήθειας 
  
Κοινότητα είναι το περιβάλλον όπου οι άνθρωποι συμβιώνουν 
έχοντας κοινά προβλήματα να  αντιμετωπίσουν, αλλά και στόχους να 
οραματιστούν.

Η Αυτοβοήθεια αναφέρεται στη διαδικασία που επιτρέπει σε κάθε μέλος 
της Κοινότητας να βοηθήσει τον εαυτό του με τη στήριξη των άλλων.
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Η μετανάστευση είναι απλώς μετεγκατάσταση;
1. Αργυρίου, Αικατερίνη – Σωτηρία,  Οι καλές 
πρακτικές για την ένταξη των  μεταναστών στην 
Ευρώπη και την Ελλάδα,  Διπλωματική εργασία - 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, 
ΠΜΣ “Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική 
Πολιτική”, 2008 
2.  Αναστασίου, Σ. (1988), ‘Η μετανάστευση και 
η επίδρασή της στην ανθρώπινη  συμπεριφορά’, 
Κοινωνική Εργασία, 9/10, σ. 69-77    
3.ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2413. Η ελληνική παιδεία στο 
εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις. ΦΕΚ 124/17-6-1996, 1o τεύχος.
4.ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1977 
περί της σχολικής φοιτήσεως των τέκνων των 
διακινουμένων εργαζομένων (77/486/ EOK), Επίσημη 
Εφημερίδα των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αριθ. Ν 
199/32 6.8.1977.
5. ΥΠΕΠΘ & ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. 1997, Η 
Εκπαίδευση των Ελλήνων Μεταναστών στην Ευρώπη, 
Αθήνα

Μια ματιά στην ιστορία της Ελληνικής 
Μετανάστευσης
1. Ο  Ελληνισμός της Διασποράς:
http://www.mani.org.gr/apodimoi/diasp_ell/dias_
ell.htm
2. Παροικιακός Ελληνισμός:Copyright © Ιδρυμα 
Μείζονος Ελληνισμού 1999
3. Η Ελληνική Μετανάστευση στις ΗΠΑ (1900-1925)
Μποραβού Βασιλική, Ταβελάρη Σοφία, Τρώντσιου 
Ευαγγελία (1998)
Virtual school, The sciences of Education Online, 
τόμος 1, τεύχος 3, 
Δεκέμβριος 1998
4. Πρώτος Ελληνικός Αποικισμός: Βικιπαίδεια, 
el.wikipedia.gr
5.Δεύτερος Ελληνικός Αποικισμός: Βικιπαίδεια, 
el.wikipedia.gr
6. Ο Ελληνισμός στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία: 
Παράλληλες Πορείες: 2008-2009 3η Εργασία ΕΛΠ 
43-ΕΑΠ Πρόταση 
7. Οι Έλληνες Μετανάστες στη Γερμανία:
http://www.pame.gr/diafora/kosmos/germania-

ellines-metanastes.html
 8. Έλληνες μετανάστες στη Γαλλία: Δέσποινα 
Παπαδοπούλου, emmedia.pspa.uoa.gr/publicationw/
articles/assets/france.pdf
9. Παροικιακός Ελληνισμός στη Γαλλία: 24 γράμματα 
–Ηλεκτρονικό Περιοδικό: Γλώσσα – Ιστορία – 
Πολιτισμός. 24grammata.com
10. Οι δρόμοι της μεγάλης φυγής των Ελλήνων: Λίνα 
Βεντούρα, ΤΟ ΒΗΜΑ  /Κυριακή 19.12.1999. www.
tovima.gr
11. Μορφές κινητικότητας και πολιτικής συγκρότησης: 
Γρηγόριος Μαλακάτας,       http://extras.ha.uth.gr

Οι πρώτοι  μετανάστες
1. Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες: Βασίλης Π. 
Κουτούζης: www.koutouzis.gr/metanastew.htm
2. Οι Έλληνες Μετανάστες στη Γερμανία:
http://www.pame.gr/diafora/kosmos/germania-
ellines-metanastes.html

Όταν κάποτε οι Έλληνες ήταν ανεπιθύμητοι 
Ξένοι:
1. Όταν κάποτε οι Έλληνες ήταν ανεπιθύμητοι Ξένοι: 
Τ. Κατσιμάρδος, δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες «Το 
Βήμα» και «Έθνος»  
2. Οι Έλληνες Μετανάστες στη Γερμανία:
http://www.pame.gr/diafora/kosmos/germania-
ellines-metanastes.html
3. Οι δρόμοι της μεγάλης φυγής των Ελλήνων: Λίνα 
Βεντούρα, ΤΟ ΒΗΜΑ  /Κυριακή 19.12.1999. www.
tovima.gr
4. Ο Ελληνισμός στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία: 
Παράλληλες Πορείες: 2008-2009 3η Εργασία ΕΛΠ 
43-ΕΑΠ Πρόταση 

 Η μετανάστευση στην Ελλάδα
1. Οι μετανάστες στις περιφέρειες της χώρας: Γιώργος 
Κρητικίδης, www.inegsee.gr
2. Στατιστικά δεδομένα για τους μετανάστες στην 
Ελλάδα: Μελέτη για λογαριασμό του Ι.Μ.Ε.Π.Ο. από το 
μεσογειακό παρατηρητήριο μετανάστευσης Ι.Α.Π.Α.Δ. 
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Βιβλιογραφία-Πηγές



«Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση 
(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτή»


