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Φοιτητές με Μεταναστευτικό Υπόβαθρο
Βιογραφικές πορείες και αφηγήσεις του «ανήκειν»
Κοντογιάννη Διονυσία, Μιχελακάκη Θεοδοσία, Παπαλεξοπούλου Ευθυμία*

Εισαγωγή

Η

διερεύνηση ζητημάτων που άπτονται της μετανάστευσης και της πραγματικότητας που δημιουργείται μέσω αυτής στην Ελλάδα, προϋποθέτει πρωτίστως την αποσαφήνιση της προσέγγισης που επιχειρείται κάθε φορά. Και
αυτό, γιατί η κινητικότητα ανθρώπινων πληθυσμών συνδέεται με σημαντικές παραμέτρους που συνθέτουν ένα πολυδιάστατο οικονομικό, κοινωνικό, δημογραφικό, πολιτικό, πολιτισμικό και ψυχολογικό φαινόμενο.
Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις των μεταναστευτικών μετακινήσεων σε
διεθνές επίπεδο, περίπου 214 εκατομμύρια άνθρωποι διαμένουν εκτός των
χωρών καταγωγής τους, αναζητώντας ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης1. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2012, στο
σύνολο του πληθυσμού της Ε.Ε. (503,7 εκατομμυρίων) τα 33 εκατομμύρια είναι
μετανάστες2.
Εστιάζοντας στην περίπτωση της Ελλάδας, η μετανάστευση επηρεάστηκε
τόσο από την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην ανατολική και
νότια Ευρώπη το 1989 όσο και από τις διαδοχικές διευρύνσεις της Ε.Ε. τα τελευταία είκοσι χρόνια. Οι εξελίξεις αυτές διαμόρφωσαν τις μεταναστευτικές εισροές
προς την Ελλάδα από τις χώρες της Βαλκανικής και από την ανατολική Ευρώπη,
ενώ παράλληλα οι διαδικασίες της οικονομικής παγκοσμιοποίησης διευκόλυναν
την ανάπτυξη μεταναστευτικών ροών από χώρες της Ασίας και της Αφρικής
(Τριανταφυλλίδου, 2010, 47).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού του 2011, το σύνολο των αλλοδαπών που διέμεναν μόνιμα στη χώρα ανερχόταν σε 911.929
άτομα3. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat με έτος αναφοράς το
2012, οι αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα ανέρχονται στους 975.000 από
τους οποίους οι 151.000 προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., ενώ οι 824.000 από
χώρες εκτός Ε.Ε4. Βέβαια, οι πληθυσμιακές αυτές απογραφές έχουν κυρίως ως
ομάδα αναφοράς τους νόμιμους μετανάστες (αυτούς που έχουν άδεια παραμονής ή αυτούς που έχουν καταθέσει αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά και εκκρεμεί
η έκδοση της άδειας). Για να εκτιμηθεί ο πληθυσμός των μη νόμιμων μεταναστών,
ο Maroukis (2010) συνδυάζοντας διάφορες πηγές δεδομένων (πληθυσμιακή απογραφή, έρευνες εργατικού δυναμικού, στοιχεία για τις άδειες παραμονής, τις συλλήψεις της Ελληνικής Αστυνομίας και τις σχολικές εγγραφές), εκτιμά το απόθεμα
μη νόμιμων μεταναστών για το έτος 2007 σε 280.4465.
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Εστιάζοντας στη χαρτογράφηση της σημερινής κατάστασης στην Ελλάδα με
βάση τα στοιχεία που Υπουργείου Παιδείας, οι αλλοδαποί μαθητές το σχολικό
έτος 2012/13 ανέρχονταν σε 127.933. Αναλυτικά τα στοιχεία για τα σχολικά έτη
2011/12 και 2012/13 παρουσιάζονται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1: Αλλοδαποί μαθητές ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και σχολικό έτος
ΒΑΘΜΙΔΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2011/12
2012/13
21.033
18.811
76.977
68.654
34.347
30.617
12.958
9.851
145.315
127.933

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η εκπαιδευτική πολιτική που η Ελλάδα ως χώρα διαμονής αλλοδαπών πληθυσμών αναπτύσσει για την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών σχολικής ηλικίας,
αλλά και τα θέματα που εγείρονται από αυτή την ενταξιακή διαδικασία, έχουν
αναλυθεί και συζητηθεί εκτενώς στην ελληνική βιβλιογραφία6. Ειδικότερα, οι προσεγγίσεις που πραγματεύονται ζητήματα ένταξης μαθητών με μεταναστευτικό
υπόβαθρο στην εκπαιδευτική διαδικασία, εστιάζουν στις δύο πρώτες βαθμίδες
εκπαίδευσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ παρατηρείται μειωμένο ερευνητικό ενδιαφέρον για την πορεία τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αυτό σημαίνει, ότι υπάρχουν αναλύσεις που αφορούν στις πτυχές ένταξης των
αλλοδαπών κατά την περίοδο της σχολικής φοίτησης, κάτι που δεν ισχύει για
την περίοδο φοίτησής τους στα ελληνικά Πανεπιστήμια.
Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εάν αναλογιστεί κάποιος ότι,
ενώ τυγχάνουν προνοιακής μεταχείρισης μέχρι και την ενηλικίωσή τους, είναι
πολύ πιθανόν, κάποιοι από αυτούς, να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα, μετά το πέρας των σπουδών τους. Η ασάφεια και η έλλειψη σταθερότητας
του νομικού πλαισίου σχετικά με τη χορήγηση ιθαγένειας από το ελληνικό κράτος
φαίνεται να αφήνει μετέωρα τα άτομα που έχουν ζήσει, κοινωνικοποιηθεί και
σπουδάσει στην Ελλάδα, αμέσως μετά την ενηλικίωσή τους. Στο σημείο αυτό
αναδύεται μια αντίφαση: από τη μια το ελληνικό κράτος επενδύει, με μια σειρά
παρεμβάσεων και προγραμμάτων στους πληθυσμούς αυτούς με σκοπό την
ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, και από την άλλη τους ωθεί σε μια
ενδεχόμενη και πολλές φορές μη επιθυμητή δεύτερη μετανάστευση. Η αντίφαση
αυτή συσχετίζεται άμεσα με την ίδια την αφήγηση του «ανήκειν» ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο καθώς και με τις μελλοντικές τους στοχεύσεις.
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Ακριβώς αυτή τη συσχέτιση έρχεται να διερευνήσει η παρούσα έρευνα, δηλαδή
τον τρόπο με τον οποίο τα ίδια τα υποκείμενα (της έρευνάς μας) αφηγούνται τη
μεταναστευτική και εκπαιδευτική τους πορεία, αποκωδικοποιούν τις διπολιτισμικές τους διαδρομές και διαμορφώνουν τις στοχεύσεις τους για το μέλλον, σε
σχέση με τον αυτοπροσδιορισμό τους και τις υπάρχουσες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. Αυτή η διερεύνηση
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομικής κρίσης, η
οποία ακυρώνει τους βασικούς λόγους της μετανάστευσης των οικογενειών των
υποκειμένων, σε συνδυασμό με το ασαφές νομικό πλαίσιο πολιτειακής νομιμοποίησής τους.

1. Μεθοδολογικός σχεδιασμός και συγκρότηση
του δείγματος

Τ

α στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν κείμενο αποτελούν μέρος μιας
ευρύτερης έρευνας που ως στόχο είχε να αναδείξει τους ποιοτικούς όρους
που συγκροτούν την αφήγηση της μεταναστευτικής εμπειρίας φοιτητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και πώς αυτοί οι όροι συσχετίζονται με τις ενταξιακές
δομές της ελληνικής κοινωνίας.
Ειδικότερα, η παρούσα εργασία στοχεύει στο να διερευνήσει τον τρόπο που
φοιτητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο αυτοπροσδιορίζονται, αφηγούνται το
υποκειμενικό τους «ανήκειν» και διαμορφώνουν την εθνοπολιτισμική τους ταυτότητα, υπό τις συνθήκες που δημιουργεί η μεταναστευτική τους εμπειρία αλλά
και η προσπάθεια ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Η αφήγηση της αναπαράστασης που έχουν για τη χώρα καταγωγής και τη χώρα διαμονής φιλτράρεται
εκούσια ή ακούσια από τις συνθήκες κοινωνικοποίησής τους, καθώς και από τη
σχέση τους με την ελληνική πολιτεία μέσα από τη δυνατότητα πρόσβασης στην
απόκτηση ιθαγένειας. Κατ’ αντιστοιχία, η κοινωνική και πολιτειακή ένταξη των
ατόμων που μετέχουν της ελληνικής παιδείας και ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, διαμορφώνει τις στοχεύσεις και τους μελλοντικούς προσανατολισμούς τους, τουλάχιστον στο επίπεδο της περιγραφής των σχεδίων και της θέασης του Εαυτού
στο χωροχρονικό συγκείμενο.
Η στόχευση αυτή υπαγόρευσε και τους επιμέρους άξονες διερεύνησης που
θα επεξεργαστούμε στο συγκεκριμένο κείμενο, οι οποίοι είναι οι εξής:
α) Εθνοπολιτισμική αυτοτοποθέτηση (διαχείριση διπολιτισμικών εγγραφών, αφήγηση του εθνοπολιτισμικού Εαυτού, αναπαραστάσεις για τους εθνοπολιτισμικά
Άλλους αλλά και τους εθνοτικά ομογενείς),
β) Ενταξιακές δομές της ελληνικής κοινωνίας (θεσμικά μέτρα που αφορούν το ζήτημα της χορήγησης ιθαγένειας),
γ) Στοχεύσεις και προσανατολισμοί σε σχέση με τις υπάρχουσες συνθήκες στην
ελληνική κοινωνία.

Vivlio ekdosis KEME_2_Layout 1 4/7/14 2:14 μ.μ. Page 328

328

Διονυσία Κοντογιάννη, Θεοδοσία Μιχελακάκη, Ευθυμία Παπαλεξοπούλου

Η πληθυσμιακή ομάδα αναφοράς της έρευνας είναι παιδιά οικονομικών μεταναστών, τα οποία, έπειτα από τη φοίτησή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εισήχθησαν
σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στην περίπτωσή μας στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας απέστειλαν οι Γραμματείες των Τμημάτων,
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης φοιτούν συνολικά 186 φοιτητές μη ελληνικής καταγωγής, δηλαδή αποτελούν το 1,09% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού (το
ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης ανερχόταν σε 17.050 άτομα). Ωστόσο, είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι αφενός δύο Τμήματα δεν απέστειλαν στοιχεία και ως εκ τούτου, τα
στατιστικά δεδομένα είναι ελλιπή, παρόλο που φαίνεται να αποτυπώνουν σε
ένα μεγάλο βαθμό την εθνοτική προέλευση των φοιτητών με μεταναστευτική
βιογραφία, και αφετέρου δεν υπήρχε δυνατότητα να ελεγχθεί και να διασταυρωθεί η ορθότητα της στατιστικής αποτύπωσης, καθώς η Υπηρεσία Μηχανογράφησης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης προμηθεύεται τα
συγκεκριμένα στοιχεία από τις Γραμματείες των Τμημάτων 7.
Διάγραμμα 1: Κατανομή αλλοδαπών φοιτητών ανά Τμήμα

Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 1, η μεγαλύτερη συγκέντρωση φοιτητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο υπάρχει στη Σχολή Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστημών, αφού σε αυτή φοιτά το 47,3% του συνολικού πληθυσμού των συγκεκριμένων φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ στο
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών φοιτούν 33 άτομα. Ακολουθεί η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών όπου στα Τμήματά της φοιτά το 25,8% επί του συνόλου των εν
λόγω φοιτητών.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, ότι στο Τμήμα Φιλολογίας, φοιτούν 17 φοιτητές
με μεταναστευτική βιογραφία και είναι το τρίτο κατά σειρά τμήμα με βάση τον
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αριθμό των συγκεκριμένων φοιτητών. Το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω Τμήματος και το συνακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών του, έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις
αναφορικά με τη γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας. Παρόλα αυτά φοιτούν
σε αυτό 17 προπτυχιακοί φοιτητές με μεταναστευτική βιογραφία και μάλιστα
όλοι είναι ενεργοί.
Σε μια προσπάθεια να ερμηνεύσουμε αυτή τη συγκέντρωση φοιτητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο Τμήμα Φιλολογίας θα την αποδίδαμε στους υψηλούς στόχους που ενδεχομένως να είχαν θέσει οι συγκεκριμένοι φοιτητές όντας
μαθητές, δηλαδή στο να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα, θεωρώντας ίσως
αυτή την κατάκτηση ως ένα μέσο ένταξης στην ελληνική κοινωνία.
Η μεγάλη συγκέντρωση φοιτητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο Τμήμα
Υπολογιστών ενδεχομένως να οφείλεται στις υψηλές στοχεύσεις και προσδοκίες
των υποκειμένων. Δηλαδή, να αποκτήσουν ένα «δυνατό» πτυχίο και εκείνη την
τεχνογνωσία που θα τους εξασφαλίσει καλή εργασία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Αναφορικά με την εθνοτική σύνθεση των φοιτητών που μελετούμε και με βάση
το στοιχείο της ιθαγένειας, η συντριπτική πλειοψηφία είναι αλβανικής καταγωγής, όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 2.
Διάγραμμα 2: Κατανομή φοιτητών με μεταναστευτική βιογραφία
ανά υπηκοότητα

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη επισκόπηση κάποιων περιγραφικών στοιχείων
της πληθυσμιακής ομάδας αναφοράς, πρέπει να σημειωθεί ότι το 61% των συγκεκριμένων φοιτητών έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με πανελλήνιες
εξετάσεις, ενώ το 34% εισήχθη με βάση το καθεστώς των Αλλοδαπών, δηλαδή
με βάση τις ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων ειδικών κατηγοριών (Αλλοδαπών - Αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός
Ε.Ε., Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής), όπως αυτές προσδιορίζονται από το ΦΕΚ 272/2007 και την
τροποποίησή του με το ΦΕΚ 1307/2011. Αναλυτικά τα στοιχεία παρουσιάζονται
στο Διάγραμμα 3.
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Διάγραμμα 3: Τρόπος εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του δείγματος, το στοιχείο της διαθεσιμότητας πληθυσμιακών ομάδων διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο μιας σκόπιμης δειγματοληψίας (purposive sampling). Έτσι, το δείγμα συγκροτήθηκε με
βάση τόσο τη διαθεσιμότητα όσο και κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία των υποκειμένων, με βασικότερο στοιχείο το να είναι απόφοιτοι ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων και όχι απόφοιτοι Λυκείων εκτός ή εντός Ε.Ε., οι οποίοι εισάγονται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από ειδικές εξετάσεις.
Επομένως, η δειγματοληψία ήταν στοχευμένη και αυτό γιατί από το σύνολο
των υπό διερεύνηση φοιτητών που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, επιλέχθηκαν εκείνοι που ήταν απόφοιτοι ελληνικών σχολείων της Ελλάδας και οι οποίοι
αποτελούν και την πλειοψηφία του πληθυσμού μας (61%). Ωστόσο, η διαδικασία
συγκρότησης του δείγματος βασίστηκε στη μέθοδο της «Χιονοστιβάδας», κατά
την οποία, το ένα υποκείμενο του δείγματος οδηγεί στο άλλο, προκειμένου να
τηρηθούν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Το δείγμα της έρευνας αποτελούν δεκαεννιά (19) φοιτητές/τριες (5 άνδρες και
14 γυναίκες). Μόνο ένα υποκείμενο έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα
στη χώρα καταγωγής των γονιών τους τα οποία και μετανάστευσαν σε σχολική
ηλικία προς την Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι, ότι από τα δεκαεννιά (19) υποκείμενα του δείγματος, τα έντεκα (11) από αυτά είναι μετανάστες
αλβανικής καταγωγής, ενώ η μετανάστευση στην Ελλάδα έγινε κυρίως προς τα
τέλη της δεκαετίας του ’90. Στο σύνολο των φοιτητών του δείγματος, οι εφτά
(7) από αυτούς έχουν πάρει την ελληνική ιθαγένεια, ενώ οι υπόλοιποι δώδεκα
φοιτητές (12) είτε δεν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσκτησης της ιθαγένειας
είτε η διαδικασία βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
Αναφορικά με την τεχνική συλλογής των δεδομένων, τα ζητούμενα και η στο-
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χοθεσία της έρευνας υπαγόρευσε την επιλογή της συνέντευξης ως βασικού μεθοδολογικού εργαλείου. Η μεθοδολογική αυτή επιλογή εδράζεται στο ότι η συστηματική προσέγγιση του αυτοπροσδιορισμού και η περιγραφή των
διπολιτισμικών διαστάσεων της ταυτότητας από την πλευρά του ίδιου του υποκειμένου, προϋποθέτει διερεύνηση του Λόγου (Discourse Analysis), όπως τον συντάσσουν και τον διατυπώνουν οι ίδιοι. Η ανάλυση αυτού του Λόγου απαιτεί
αφενός την ενεργητική και μεθοδική «ακρόασή» του και αφετέρου την πρόσβαση
στα αντιληπτικά φίλτρα του φορέα του (Patton, 1990, 278). Η ημιδομημένη συνέντευξη ως εργαλείο έρευνας, παρείχε τη δυνατότητα μιας διαλεκτικής αναζήτησης των στοιχείων αυτών. Είναι σκόπιμο να επισημανθεί, ότι αν και δεν
επρόκειτο για μια αφηγηματική βιογραφική συνέντευξη, προέκυψαν από τους
ίδιους τους φοιτητές αφηγηματικά βιογραφικά μέρη, τα οποία ανέδειξαν το σημαίνοντα ρόλο της υποκειμενικής πρόσληψης της μεταναστευτικής βιογραφίας
αλλά και της αυτοτοποθέτησης, της περιγραφής των ταυτοτικών σημάνσεων,
μέσα από μια διαδικασία επανεγγραφής και επανατοποθέτησης των βιωμάτων,
κυρίως στο θυμικό επίπεδο.
Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2013 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης και λήψη συνεντεύξεων από υποσύνολο της υπό διερεύνηση
ομάδας των φοιτητών (εξαιρουμένων των Κυπρίων). Στο συγκεκριμένο κείμενο
χρησιμοποιούνται δεδομένα από 19 συνεντεύξεις που ελήφθησαν από φοιτητές
με μεταναστευτικό υπόβαθρο, με κοινό χαρακτηριστικό τη φοίτησή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.
Το ίδιο το δείγμα της έρευνας και τα χαρακτηριστικά που αυτό φέρει, υπαγορεύει μια δέσμη παραδοχών και μεθοδολογικών περιορισμών. Αρχικά είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι υπήρξε μια δυστοκία στη συλλογή των στοιχείων με
κορύφωση την απουσία στοιχείων από δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Επίσης, η ανάλυση των πτυχών της ταυτότητας που αναπτύσσουν οι φοιτητές
υπόκειται πάντα στην ενδεχόμενη αναίρεσή της, υπό το πρίσμα τόσο της εξέλιξης/διαφοροποίησης της ίδιας της ατομικής ταυτότητας αλλά και των συνθηκών
που το μεταναστευτικό περιβάλλον δημιουργεί και προτάσσει. Η αποτύπωση
των ταυτοτικών εγγραφών έχει μια πεπερασμένη ισχύ όταν αυτή συνδεθεί με
την πολιτειακή ένταξη και αναγνώριση των φοιτητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και τις επικρατούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνονται στην ελληνική κοινωνία. Άλλωστε ο Λόγος που αρθρώνεται για τους
πληθυσμούς με μεταναστευτικό υπόβαθρο, συχνά προβάλλεται ως εξ ορισμού
αναγώγιμος σε συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν ενταξιακές διαδικασίες οι
οποίες λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία υποδοχής. Όμως, ο Λόγος που αρθρώνεται από τους πληθυσμούς αυτούς και αφορά στην αποκωδικοποίηση του μεταναστευτικού τους βιώματος, είναι εξ αντικειμένου ένας Λόγος πολυεκδοχικός
και διαρκώς μεταβαλλόμενος.
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2. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

Η

θεωρητική διαπραγμάτευση των εθνοπολιτισμικών ταυτίσεων αντλεί τα
δομικά εννοιολογικά της εργαλεία από ένα ευρύ φάσμα όρων που αναφέρονται στο εθνικό, εθνοτικό και πολιτισμικό στοιχείο. Με αφετηρία το πρώτο
συνθετικό της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας, πρέπει να επισημανθεί ότι ο όρος
της εθνικής ταυτότητας αναδύεται στο πλαίσιο της εθνικής αφήγησης, έτσι όπως
αυτή διαμορφώνεται από το βασικό αφηγητή της, το έθνος-κράτος. Κάτι που
με τη σειρά του σημαίνει ότι οι ταυτίσεις των ατόμων αφενός είναι δέσμιες της
εθνικής αφήγησης και αφετέρου η ίδια η ύπαρξη των υποκειμένων απορρέει από
το γενεσιουργό σημαίνον έθνος8. Έτσι παρατηρείται συχνά η διερεύνηση της ταυτότητας ατόμων να γίνεται χωρίς αναφορές στο υποκείμενο, στο φορέα και εκφραστή της, αφού το έθνος, ως βασικός ταυτοτικός εγκαλών, προβάλλεται ως
νοηματική προϋπόθεση της συλλογικής δράσης. Παρατηρείται, δηλαδή, μια αυτονόμηση της ταυτότητας από το υποκείμενό της.
Ο όρος της εθνοτικής ταυτότητας παραπέμπει στο γεγονός ότι κάποιο άτομο
ανήκει σε μια συλλογικότητα, κάτι που αναγνωρίζεται από τους Άλλους, και ότι
είναι φορέας κάποιων ιδιοτήτων (Γκότοβος, 2004, 50). Πρέπει να επισημανθεί
ότι οι όροι εθνοτική ομάδα και εθνική μειονότητα δεν είναι ταυτόσημοι. Αυτό σημαίνει ότι το επίθετο εθνοτικός παραπέμπει στο βίωμα, αφού αναφέρεται σε
ιδιότητες του υποκειμένου που εδράζονται στο επίπεδο της συγχρονίας. Αντίθετα το επίθετο εθνικός, παραπέμπει σε ταξινομήσεις και ιδιότητες όπως αυτές
εκφράζονται στο πλαίσιο της εθνικής αφήγησης, δηλαδή σε στοιχεία που εδράζονται στο επίπεδο της διαχρονίας. Το βασικό σημείο διαφοροποίησης της εθνοτικής ομάδας και της εθνικής μειονότητας εδράζεται στο βαθμό ισοτιμίας και
κύρους των δύο πληθυσμιακών ομάδων έναντι της εθνοτικής κυρίαρχης ομάδας.
Πιο συγκεκριμένα, η εθνική μειονότητα κατέχει ένα χαμηλό status και ως εκ τούτου βιώνει διακρίσεις και ανισότητες έναντι της εθνοτικής πλειονότητας, ενώ η
εθνοτική ομάδα αλληλεπιδρά με το πλαίσιο της κυρίαρχης ομάδας στη βάση της
ισοτιμίας (Δαμανάκης, 2007, 45).
Συνεπώς, οι θεωρητικές αναλύσεις των ταυτίσεων μπορούν να διακριθούν σε
αυτές που εστιάζουν: α) στο νεοτερικό Λόγο της εθνικιστικής ιδεολογίας και β)
στην αποδόμηση των «μεγάλων αφηγήσεων» στο πλαίσιο μετανεωτερικών προσεγγίσεων, όπου οι ταυτίσεις αναδύονται καταστασιακά μέσα από μικρο-αφηγήσεις με περιορισμένη ερμηνευτική εμβέλεια και πεπερασμένη χρονικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, η ρήξη με τις ταυτοτικές βεβαιότητες έρχεται με τη διασπορά των ταυτοτικών υπαγωγών σε πολλαπλούς «τόπους» ως συνέπεια της
μετακίνησης ανθρώπινων πληθυσμών και του επαναπροσδιορισμού της γεωγραφικής και συμβολικής χαρτογράφησης. Έτσι αποτυπώνεται στις προσεγγίσεις μια
διπλή μετατόπιση: α) από την αφήγηση του «Άλλου» (ετεροπροσδιορισμός) για
την ταυτότητα του υποκειμένου, στην αφήγηση του ίδιου του υποκειμένου για
την ταυτότητά του και β) από τις ταυτοτικές βεβαιότητες στο πλαίσιο της μονοσήμαντης εθνικής αφήγησης στις ταυτοτικές ενδεχομενικότητες.
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Οι μετακινήσεις πληθυσμών και οι αλλαγές συνόρων, η ρήξη στο επίπεδο του
χρόνου και του τόπου, οι δεσμοί με ένα καταγωγικό παρελθόν και η αναπλαισίωση αυτών των δεσμών στο παρόν των κοινωνικών ομάδων, οι αμφιθυμίες και
οι διαφορετικοί τρόποι ταυτοτικών υπαγωγών αποτελούν μερικά από τα κομβικά σημεία της διερεύνησης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα9. Έτσι, η εστία
και το ανέστιο, το οικείο και το ανοίκειο συνιστούν βασικούς όρους στη νοηματική
διαπραγμάτευση της αφήγησης του «ανήκειν», μιας και αποτελούν νέες νοηματικές αντιστοιχίες ανάμεσα στο γενέθλιο ή καταγωγικό τόπο και στο συγχρονικό
βίωμα εθνοτικών ομάδων.
Η διερεύνηση της αφήγησης του «ανήκειν» υποκειμένων που έχουν βιώσει τη
μεταναστευτική εμπειρία, αποτελεί στην ουσία μια διερεύνηση του Λόγου που
αφορά τις δεσπόζουσες μορφές δέσμευσης και αποδέσμευσης. Η ανάλυση του
τρόπου με τον οποίο ένα υποκείμενο με μεταναστευτικό υπόβαθρο αφηγείται
το «ανήκειν», προϋποθέτει την ανάλυση αφενός των διευθετήσεων, των συσχετισμών και των διασυνδέσεων που κάνει ανάμεσα σε πολλαπλούς «τόπους» (της
χώρας διαμονής και της χώρας προέλευσης) και αφετέρου της σύνθεσης της
πολλαπλότητας αυτής σε ενιαίο αφήγημα. Αυτά τα υποκείμενα βιώνουν τη μεταναστευτική εμπειρία και μέσα από την αποκωδικοποίηση του βιώματός τους,
τοποθετούν εθνοπολιτισμικά10 τον Εαυτό τους.
Μέσα από την αποκωδικοποίηση όμως αυτή, και τη συνακόλουθη αυτοτοποθέτηση αναδύεται το στοιχείο της υποκειμενικότητας (subjectivity). Η έννοια της
υποκειμενικότητας προβάλλει ως ομοούσια και αδιάσπαστα δύο στοιχεία, τον
κόσμο της εμπειρίας του ατόμου και την υποκειμενική πρόσληψή του. Πρόκειται
δηλαδή για μια λειτουργία ενός τρόπου «αυτο-ερμήνευσης», ενός εσωτερικού
τρόπου θέασης τόσο του κοινωνικού πεδίου όσο και του Εαυτού μέσα σε αυτό.
Συνεπώς, οι εθνοπολιτισμικές εγγραφές υπόκεινται σε μια σειρά νοηματικών
συμβά- σεων, μιας και ο κόσμος των «εμπειριών» δεν είναι τόσο κοινός όσο φαίνεται ούτε και συνιστά αντανάκλαση μιας συγκεκριμένης δομής ή ενός κοινωνικοποιητικού πλαισίου (Γκότοβος, 2004, 55). Ο τρόπος που βιώνει το υποκείμενο
τις διπολιτισμικές του αναφορές, ο τρόπος που τις αποκωδικοποιεί και τις προβάλλει, είναι αυτός που δίνει στις εθνικές και πολιτισμικές κατηγορίες περιεχόμενο και όχι το αντίστροφο. Δεν υπάρχει, δηλαδή, μια δεδομένη ταυτότητα πριν
την αφήγησή της.
Βασικό αναλυτικό εργαλείο κατά τη διερεύνηση της εθνοπολιτισμικής αυτοτοποθέτησης είναι η διάκριση των διαχρονικών και συγχρονικών στοιχείων που επικαλείται κάθε υποκείμενο για να τοποθετήσει εθνοπολιτισμικά τον Εαυτό του.
Τα διαχρονικά στοιχεία πηγάζουν από την εθνική αφήγηση και τη διαχείριση των
οριοθετήσεων στον άξονα του χρόνου, ενώ το περιεχόμενο των συγχρονικών
στοιχείων διαμορφώνεται, σύμφωνα με τον Raveau, σε συγκεκριμένες κοινωνικές,
γλωσσικές, πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες εντός των οποίων
αναδύεται το βίωμα και οι ταυτίσεις του ατόμου (στο Δαμανάκης, 2007, 122). H
διαχρονική και συγχρονική διάσταση της ταυτότητας δεν αποτελούν κλειστούς
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νοηματικούς τόπους από τους οποίους αντλούνται διαφορετικές ταυτοτικές
αναφορές, αλλά συνιστούν έναν τρόπο θέασης του Εαυτού (Velleman, 2000, 78).
Και αυτό γιατί η αυτοτοποθέτηση και η αυτοκατανόηση δεν εδράζεται μόνο από
τη συνείδηση του «ποιος είμαι» τώρα, αλλά και από τη συνείδηση του «πώς έγινα
αυτό που είμαι τώρα». Προϋποθέτει δηλαδή, χρονικό βάθος (Taylor, 2007, 90).
Επομένως, διαχρονία και συγχρονία συνιστούν τα κομβικά σημεία κατά τη διερεύνηση του αυτοπροσδιορισμού. Αυτό συμβαίνει επειδή η βασική αφετηριακή
παραδοχή είναι ότι οι ταυτότητες υποκειμένων και συλλογικοτήτων, συγκροτούνται αναδρομικά, αλλά οφείλουν να διασφαλίζονται προοπτικά. Έτσι, «η
εθνοπολιτισμική ταυτότητα συνδέεται με ή και συντίθεται από συγχρονικά και
διαχρονικά στοιχεία που αφορούν στη γλώσσα και στον πολιτισμό, σε ήθη και
έθιμα, σε θεσμούς και παραδόσεις» (Δαμανάκης, 2007, 122). Αυτό σημαίνει ότι η
διερεύνηση της ταυτότητας δεν μπορεί να εξαντλείται στην αποδόμηση και αναδόμηση των κριτηρίων ταυτότητας με βάση αποκλειστικά και μόνο τις δομές του
Λόγου, καθώς η σύνθεση της διαχρονίας με τη συγχρονία προϋποθέτει διαρκείς
μετασημασιολογήσεις με βάση τόσο τις θυμικές δομές του υποκειμένου όσο και
τις μελλοντικές του στοχεύσεις.
Συνεπώς, η αφήγηση της ένταξης υπερβαίνει τα όποια αντικειμενικά κριτήρια
όπως αυτά οριοθετούνται στο πλαίσιο των εθνικών αφηγήσεων. Η υπέρβαση αυτή
συνίσταται στο ότι η αφήγηση της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας εμπεριέχει τα στοιχεία της επιλογής (το υποκείμενο επιλέγει να προβάλει συγκεκριμένα στοιχεία στον
άξονα του χρόνου και του τόπου), της πλοκής (οι ταυτοτικές αναφορές διασυνδέονται ώστε να έχουν μια αφηγηματική συνοχή) και της ερμηνείας (το τελικό αφήγημα
υπόκειται σε συγκεκριμένες ερμηνείες και σημαινόμενα) (Cornell, 2000, 43).
Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι τα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού υποκειμένων που έχουν βιώσει τη μεταναστευτική εμπειρία, δεν μπορεί να προσεγγίζονται ως πραγματολογικά ακριβή ή ανακριβή, αφού βασίζονται σε μια διαρκή
σύνθεση αναφορών, συγκροτώντας μια αποτύπωση θέσης με πεπερασμένη χρονικότητα. Στην ουσία τα βασικά σημεία της αφήγησης του Εαυτού, αποτελούν
μια αποτύπωση της τρέχουσας ταυτοτικής εγχάραξης, όπου τα όρια ανάμεσα
στις ταξινομήσεις και στις κατηγορίες που προκύπτουν από αυτές είναι ρευστά
και ως εκ τούτου προσπελάσιμα και αναστρέψιμα (Hogg & Terry, 2001, 6).
Βέβαια, η αφήγηση του «ανήκειν» συνδέεται άμεσα και με τους όρους βάσει
των οποίων οι Άλλοι ετεροπροσδιορίζουν την ταυτότητα του υποκειμένου τόσο
σε επίπεδο κοινωνικό (σχέσεις αλλοδαπών-γηγενών) όσο και σε επίπεδο πολιτειακό (αναγνώριση πολιτειακών δικαιωμάτων στους αλλοδαπούς από το κράτος διαμονής). Όσον αφορά στο κοινωνικό επίπεδο πρέπει να σημειωθεί ότι
αποφεύγοντας τις αναφορές στην ετερότητα και την ταυτότητα με όρους δυαδικής αντίστιξης, η σχέση των δύο προσεγγίζεται και αναλύεται στη βάση μιας
διαλεκτικής, όπου η συγκρότηση της ταυτότητας εμπεριέχει στους κόλπους της
το νοηματικό περιεχόμενο της ετερότητας (Ricoeur, 2008, 412).
Σχετικά με τους όρους του ετεροπροσδιορισμού σε πολιτειακό επίπεδο είναι
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σκόπιμο να αναφερθούμε στο δίκαιο της ιδιότητας του πολίτη το οποίο αποτελεί
μια νομική κατασκευή «συμπερίληψης και αποκλεισμού» (Χριστόπουλος,
2012:24), διαίρεσης μεταξύ των «εχόντων» και «μη εχόντων», μιας διαίρεσης που
επηρεάζει σημαντικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του «ανήκειν» των ατόμων με
μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Από νομική άποψη η ιθαγένεια/ιδιότητα του πολίτη αποτελεί το νομικό δεσμό
που συνδέει τους πολίτες με το κράτος και η κατοχή ή μη κατοχή της συγκεκριμένης ιδιότητας καθορίζει τη σχέση του ατόμου με το κράτος που διαβιώνει.
Λειτουργεί, δηλαδή, ως διαφοροποιητικός παράγοντας μεταξύ των ατόμων που
κατοικούν στην επικράτεια ενός κράτους, προσδίδοντας την ιδιότητα του ημεδαπού (ιθαγένεια) σε εκείνους που φέρουν την ιθαγένεια του συγκεκριμένου
κράτους και την ιδιότητα του αλλοδαπού σε εκείνους που φέρουν άλλη ιθαγένεια. Η ιθαγένεια συνδέεται άμεσα με την πρόσβαση των ατόμων στα δημόσια
αγαθά ενός κράτους. Έτσι, η κατοχή ή μη της ιθαγένειας αποτελεί μια μορφή
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής διάκρισης και οριοθέτησης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των κατοίκων ενός κράτους, αλλά και των υποχρεώσεων του κράτους απέναντι στους ημεδαπούς και αλλοδαπούς. Αποτέλεσμα
αυτού είναι να θεσπίζονται μέτρα σε βάρος αυτών που δεν έχουν την ιθαγένεια
του κράτους και να θεωρούνται απόλυτα νόμιμα και μη αμφισβητήσιμα (Βεντούρα, 2011, 26-27).
Σε μια προσπάθεια κατανόησης του θεσμικού πλαισίου απόδοσης της «ιδιότητας του πολίτη» στην Ελλάδα θεωρούμε σκόπιμο να αναδείξουμε τα βασικά
σημεία των ιστορικών καταβολών της έννοιας. Με την ίδρυση του ελληνικού
κράτους θεσμοθετείται ο κώδικας της ελληνικής ιθαγένειας του 1835, στον οποίο
η ιδιότητα της ελληνικής ιθαγένειας μεταβιβάζεται αφενός μέσω της γέννησης
σε «άπαντες οι εντός του Βασιλείου της Ελλάδας γεννηθέντες αν, … οι γονείς των
είχον το δικαίωμα της ιθαγένειας» και αφετέρου μέσω της εντοπιότητας, καθώς
«έκαστος εντός της Ελλάδος υπό ξένων γονέων γεννηθείς, δύναται, ενήλικος
γενομένος, ν’ αποκτήση το δικαίωμα της ιθαγενεία». Επιπλέον, ορίζεται ότι η
ιθαγένεια αποδίδεται σε αλλοεθνείς που συμμετείχαν στον ελληνικό αγώνα
ορίζοντάς τους ως «Φιλέλληνες» (Βόγλη & Μυλωνάς, 2009, 368-369). Στον κώδικα
του 1835 διακρίνεται η προσπάθεια που καταβάλλει το νεοσύστατο ελληνικό
κράτος να συσταθεί ως ένα ισχυρό εθνικό κράτος και για το λόγο αυτό αποδίδει
την ιδιότητα του πολίτη στηριζόμενο τόσο στην «αρχή του αίματος» (jus sanguinis) όσο και στην «αρχή του εδάφους» (jus soli). Στη συνέχεια όμως, με την έκδοση
του νέου κώδικα της ελληνικής ιθαγένειας του 1955, η αρχή του εδάφους
συρρικνώνεται και κυριαρχεί η αρχή του αίματος στο πλαίσιο διασφάλισης του
εθνικού κράτους.
Μια νέα διάταξη σχετικά με τους αλλοδαπούς ομογενείς εισάγεται στον κώδικα
του 2004 και αφορά τους ομογενείς που κατοικούν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης, οι οποίοι από τη χώρα διαμονής τους «μπορούν να αποχτήσουν ελληνική
ιθαγένεια μετά από σχετική αίτηση προς την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου
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κατοικίας τους» (αρθ.15). Πρόκειται για μια ευνοϊκή διάταξη που στηρίζεται στην
αρχή της εξ αίματος πρόσκτησης της ιθαγένειας και συνδέεται με τη σημασία που
άρχισε να δίνει το ελληνικό κράτος στον ελληνισμό της Διασποράς από τη δεκαετία
του 1980, διευρύνοντας το περιεχόμενο της έννοιας της ελληνικότητας και δίνοντάς
της μια οικουμενική διάσταση (Δαμανάκης, 2007).
Αυτή η επίκληση της κοινής καταγωγής και η «ανακάλυψη» της ύπαρξης μιας
ακόμη Ελλάδας έξω από τα σύνορα του ελληνικού κράτους κινείται στη λογική
ενίσχυσης/τόνωσης της ελληνικής εθνικής ταυτότητας (Μουσούρου, 1983), ενώ
ταυτόχρονα αποκλείει από πολιτικές και οικονομικές διεκδικήσεις τους αλλογενείς
αλλοδαπούς που από το τέλος της δεκαετίας του 1989 διαβιούν στην Ελλάδα
(Βεντούρα, 2009, 129 κ.ε).
Το 2010 ψηφίζεται ο Ν. 3838 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια
κα την πολιτική συμμετοχή των ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49/Τ.Α’/23.4.2010), ο οποίος αποτελεί τομή στην κτήση
της ελληνικής ιθαγένειας. Αντικαθιστώντας το άρθρο 1 Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας του 2004 ρυθμίζει καταρχήν την κτήση της ιθαγένειας «αυτοδίκαια με
τη γέννηση» και πέρα από την «αρχή του αίματος» με γέννηση από ελληνίδα ή
έλληνα, εισάγει την αρχή του «διπλού δικαίου εδάφους» (double jus soli) για τα
παιδιά της «τρίτης γενιάς» μεταναστών (Χριστόπουλος, 2012, 238), εφόσον «ένας
από τους δύο γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα
από τη γέννησή του» (Ν. 3838/2010, αρθ. 1, παρ. α).
Επίσης, το νέο άρθρο 1.Α. του 3838/2010 εισάγει ένα νέο τρόπο κτήσης
ιθαγένειας των παιδιών των μεταναστών «με δήλωση και αίτηση». Σύμφωνα με
το συγκεκριμένο άρθρο (παρ. 1. και 2) αποδίδεται η ιθαγένεια στα παιδιά των
μεταναστών που είτε γεννιούνται και συνεχίζουν να ζουν στην Ελλάδα «από γονείς
που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δύο στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον
συνεχή έτη…», είτε έχουν «ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι
τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικούν μόνιμα και
νόμιμα στη Χώρα». Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται έγκαιρη κοινή δήλωση,
αίτηση των γονιών (εντός τριών χρόνων από τη γέννηση ή τη συμπλήρωση της
εξάχρονης φοίτησης στο σχολείο).
Αναφορικά με την πολιτογράφηση των ενηλίκων αλλογενών αλλοδαπών
προβλέπεται «νόμιμη διαμονή για επτά συνεχή έτη πριν την υποβολή της αίτησης»
(άρθ. 5. παρ. δ) και με τη διαδικασία της συνέντευξης διαπιστώνεται η επαρκής
γνώση της ελληνικής γλώσσας, η ομαλή ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή
της χώρας και η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας
με σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές που τη διέπουν (άρθ. 5Α, παρ. α,β,γ).
Στο Ν. 3838/2010 φαίνεται ότι ο νομοθέτης κατά την απόδοση της ιδιότητας
του πολίτη επιχειρεί να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες κοινωνικοπολιτισμικές
και γεωπολιτικές συνθήκες της εποχής του και στα νέα χαρακτηριστικά της
διεθνούς μετανάστευσης. Για το λόγο αυτό εισάγει ξανά την «αρχή του
εδάφους» και την «αρχή του τόπου διαμονής» (jus domicili) που ίσχυαν και στον
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πρώτο Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας του 1835 του ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους.
Η νέα αντίληψη της απόδοσης της ιθαγένειας που στηρίζεται στην «αρχή της
διαμονής σε έναν τόπο» σε συνδυασμό με την πλήρωση κάποιων συγκεκριμένων
χρονικών προϋποθέσεων αναφέρεται σε όλους τους μόνιμους και νόμιμους
κατοίκους μιας χώρας, οι οποίοι αναπτύσσουν δεσμούς με τη χώρα αυτή
(Παπαδοπούλου, 2009, 95). Η αρχή του τόπου διαμονής είναι μια σύγχρονη τάση
που αρχίζει να εφαρμόζεται σε όλο και περισσότερες χώρες (όπως στη Γερμανία,
Γαλλία), σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της σύγχρονης
μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης της «δεύτερης γενιάς» κυρίως, μεταναστών οι οποίοι κοινωνικοποιούνται στις χώρες υποδοχής τους (Κόντης, 2009,
33-34). Η σύνδεση της ιθαγένειας με τον τόπο κατοικίας δίνει τη δυνατότητα
στους μετανάστες και τα παιδιά τους να αποκτήσουν μια τέτοια νομική
ταυτότητα που αλλάζει τα κοινωνικά σύνορα μεταξύ των «γηγενών» και των
«αλλοδαπών», ανοίγει το δρόμο για την πρόσβαση των «αλλοδαπών» στις πηγές
πλούτου και δύναμης της κοινωνίας που διαβιώνουν, επηρεάζοντας ανάλογα
τον αυτοπροσ-διορισμό τους και τις σχέσεις τους με τις υπόλοιπες ομάδες της
κοινωνίας (Βεντούρα, 2011, 39-42).
Ωστόσο, με την 460/2013 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας δέκα άρθρα του Ν. 3838/2010 μεταξύ των οποίων και εκείνα που
αφορούν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από μετανάστες δεύτερης
γενιάς είτε με γέννηση (άρθ. 1α παρ. 1) είτε με φοίτηση στο ελληνικό σχολείο (άρθ.
1α παρ. 2), κρίθηκαν ότι αντίκεινται στα άρθρα 1, 4 (παρ.3), 16, 25 (παρ. 1) και
29 (παρ. 1) του Συντάγματος. Το νομικό σκεπτικό της πλειοψηφίας των
δικαστών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε την
αντισυνταγματικότητα των παραπάνω άρθρων, στηρίζεται στο ότι ο νομοθέτης
υιοθέτησε την αρχή του εδάφους ως προϋπόθεση για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, χωρίς να θεσπίσει εκείνα τα κριτήρια που θα τεκμηρίωναν
ουσιαστικά χαρακτηριστικά ένταξης των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία.
Επιπρόσθετα, η προϋπόθεση της εξαετούς φοίτησης κρίθηκε ότι αντίκειται στο
άρθρο 16 του Συντάγματος που ορίζει ρητά ότι η υποχρεωτική φοίτηση δεν
μπορεί να είναι κάτω από εννέα χρόνια.
Σε αντίθεση με την πλειοψηφία, η άποψη της μειοψηφίας των δικαστών
συνίσταται στο ότι οι επίμαχες διατάξεις δεν είναι αντίθετες με το Σύνταγμα,
καθώς από καμία συνταγματική διάταξη δεν «απορρέει υποχρέωση του
νομοθέτη να θέτει ως προϋπόθεση για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
την διαπίστωση γνήσιου δεσμού με το ελληνικό έθνος, δηλαδή την ύπαρξη ήδη
διαμορφωθείσης εθνικής συνείδησης των πολιτογραφούμενων αλλοδαπών»,
επισημαίνοντας ότι τα ανήλικα παιδιά αλλοδαπών μεγαλώνουν στους κόλπους
της ελληνικής κοινωνίας και μετέχουν της ελληνικής παιδείας (σκέψη 6).
Παράλληλα η εξάχρονη φοίτηση στο ελληνικό σχολείο των ανήλικων τέκνων των
αλλοδαπών ορίζεται από τη μειοψηφία των δικαστών ως ένα εύλογο χρονικό
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διάστημα «ομαλής ένταξης στην ελληνική κοινωνία» και δεν αντίκειται στην
υποχρέωση που έχουν όλοι οι ανήλικοι, ημεδαποί και αλλοδαποί, της εννιάχρονης
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (σκέψη 10).11
Μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής προέκυψε η ανάγκη για την
επαναρρύθμιση των διατάξεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Έτσι, στα τέλη
του έτους 2013 κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου για ένα νέο κώδικα
«Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης», ο οποίος την περίοδο που γράφεται
το παρόν κείμενο βρίσκεται στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης. Σύμφωνα με
το νέο σχέδιο νόμου προβλέπεται «η χορήγηση διαμονής επί μακρόν διαμένοντος»
(άρθρ. 91) στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών που «διαθέτουν επαρκή
γνώση της ελληνικής γλώσσας και γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και
του ελληνικού πολιτισμού και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για δώδεκα χρόνια».
Η εντύπωση που δημιουργεί η συγκεκριμένη διάταξη είναι μία τάση
αναδίπλωσης της ελληνικής πολιτείας σχετικά με το θέμα πολιτογράφησης της
δεύτερης γενιάς μεταναστών, που γεννήθηκαν ή και μεγάλωσαν στην Ελλάδα και
οι οποίοι εκ των πραγμάτων διαθέτουν όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες
που απαιτεί ο εν λόγω νόμος. Με τη συγκεκριμένη διάταξη της χορήγησης,
δηλαδή, άδειας μακράς διαμονής φαίνεται να αποκόβει τα παιδιά με
μεταναστευτικό υπόβαθρο από την προοπτική της κτήσης της ελληνικής
ιθαγένειας. Λειτουργώντας σ’ ένα πλαίσιο φιλανθρωπίας, δημιουργεί ομάδες
πολιτών με διαφοροποιημένα δικαιώματα, πράγμα που θεωρούμε ότι είναι
άκρως επικίνδυνο για την κοινωνική συνοχή ενός κράτους. Κρατώντας τις
επιφυλάξεις μας για το συγκεκριμένο νόμο, ελπίζουμε στην τελική του μορφή να
επικρατήσει ένα πιο εκσυγχρονιστικό πνεύμα.

3. Τα αποτελέσματα της έρευνας
3.1. Μεταναστευτική και εκπαιδευτική πορεία
Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της αφήγησης του «ανήκειν» και των μελλοντικών στοχεύσεων των φοιτητών του δείγματος, κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε συνοπτικά στον τρόπο που προσλαμβάνουν και αποκωδικοποιούν τη
μεταναστευτική και εκπαιδευτική τους πορεία. Και αυτό γιατί μέσα από την αποκωδικοποίηση αυτή, αναδύονται τα εργαλεία εγχάραξης του «πώς έγινα αυτό
που είμαι τώρα», στοιχείο απαραίτητο για τη διερεύνηση του πώς οι φοιτητές
αφηγούνται τον Εαυτό τους. Το ίδιο το μεταναστευτικό γεγονός, η μετάβαση και
η ένταξη στις δομές της κοινωνίας διαμονής δεν αποτελούν το «πλαίσιο» αφήγησης του αυτοπροσδιορισμού, αλλά συνιστούν δομικά στοιχεία του περιεχομένου
του (σχετικά με τη μεταναστευτική και εκπαιδευτική πορεία βλ. επίσης Kontogianni D., Michelakaki Th., Papalexopoulou E. 2013).
Μια πρώτη αφετηριακή διαπίστωση της έρευνάς μας - αλλά και άλλων ερευνών
(βλ. π.χ. Μαρούκης, 2010, 175, Ιερωνυμάκης, 2011) - είναι ότι η μετανάστευση των
υποκειμένων του δείγματος έγινε είτε στο πλαίσιο της οικογενειακής συνένωσης
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είτε ως απόρροια της αλυσιδωτής μετανάστευσης και των οικογενειακών δικτύων.
Και βέβαια η ίδια η μετάβαση στην Ελλάδα, οι συνθήκες και ο χαρακτήρας της μετάβασης (νόμιμος ή παράνομος) αποτελούν κομβικά σημεία αναφοράς των φοιτητών. Η επίκληση της πορείας της οικογένειας, εκτός από τα περιγραφικά
στοιχεία της μετάβασης, φέρει ένα έντονο αξιακό και θυμικό φορτίο. Αυτό φαίνεται
να προσδιορίζει σε ένα βαθμό και τον τρόπο που αφηγούνται οι φοιτητές τους
λόγους μετανάστευσης των οικογενειών τους.
Σχετικά με τους λόγους αυτούς, τα υποκείμενα του δείγματος εστιάζουν στις
πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στις χώρες προέλευσής
τους. Αυτές οι συνθήκες, όπως διαμορφώθηκαν μετά την πτώση του υπαρκτού
σοσιαλισμού, δεν χαρακτηρίζονταν μόνο από οικονομική δυσπραγία αλλά και από
μια σειρά κλυδωνισμών στον κοινωνικό ιστό και στον κώδικα των ηθικών αξιών.
Έτσι, η μετάβαση στην Ελλάδα προβάλλεται ως μια αναγκαστική μετάβαση, εκ
συνθηκών οριζόμενης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αναπαράσταση της
Ελλάδας ως «τόπου» υπέρβασης δυσκολιών και αντιξοοτήτων αποτελούν τους
βασικούς κρίκους της αιτιακής αλυσίδας. Για το λόγο αυτό και η απόφαση για μετανάστευση σε μια άλλη χώρα, δεν εδράζεται μόνο στην αναζήτηση ενός καλύτερου οικονομικού επιπέδου διαβίωσης, αλλά και σε μια δέσμη κινήτρων που αφορά
διαστάσεις μιας ευρύτερης κοινωνικής, πολιτισμικής και ηθικής χαρτογράφησης,
όπως αυτές οριοθετούνται στο πλαίσιο των οικογενειακών προσδοκιών.
Τις οικογενειακές αυτές προσδοκίες διαπερνά οριζόντια ένα βασικό στοιχείο,
αυτό της δικαίωσης της μετάβασης στην Ελλάδα. Αυτό το στοιχείο φαίνεται να
προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τον ίδιο τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών, μιας και οι γονείς θεωρούν ότι οι δυσκολίες της μετανάστευσης και της οριοθέτησης «νέων σημείων εκκίνησης» στην οικογενειακή διαδρομή πρέπει να έχουν
ένα αντίκρισμα κυρίως για τα παιδιά τους. Η όλη προσπάθεια που κατέβαλαν
οι φοιτητές όντας μαθητές για κοινωνική και σχολική ένταξη συνοδευόταν από
τις υψηλές επιδιώξεις και τους στόχους που έθεσε η οικογένειά τους γι’ αυτούς,
προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια που θεωρούνταν
χρήσιμα και κρίσιμα για την εξασφάλιση της προσδοκώμενης «καλύτερης ζωής»
με την εισαγωγής τους ίσως στο Πανεπιστήμιο.
Ως προς την εκπαιδευτική πορεία και ένταξή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα διαφαίνεται, ότι η ηλικία κατά την οποία συντελέστηκε η μετακίνηση
προς την Ελλάδα επηρέασε σημαντικά το πώς βίωσαν τη διαδικασία προσαρμογής τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στις περιπτώσεις εκείνες που η
έναρξη της σχολικής φοίτησης λάμβανε χώρα στην Ελλάδα και τα υποκείμενα
δεν είχαν παρακολουθήσει σχολικές δομές στη χώρα προέλευσης, η ένταξη και
η προσαρμογή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρουσίαζε μια ομαλή και
ισορροπημένη πορεία. Αντίθετα, τα παιδιά τα οποία ηλικιακά ανήκαν στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού ή σε τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η
ένταξή τους στο ελληνικό σχολείο σηματοδοτεί μια σειρά από ρήξεις. Οι ρήξεις
αυτές σκιαγραφούνται κυρίως μέσα από την αφήγηση μιας δύσκολης διαχείρισης
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και αντιμετώπισης δυσκολιών, που αναφέρονται τόσο στις απαιτήσεις του ελληνικού σχολείου σε γνωστικό επίπεδο (γλωσσικό ζήτημα) όσο και στο ευρύτερο
περιβάλλον της σχολικής κοινότητας.
Ωστόσο αυτό που αναδύεται με εμφατικό τρόπο είναι ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, έστω και μέσα από τις ελλείψεις και παραλείψεις του, παρέχει
τη δυνατότητα στους αλλοδαπούς μαθητές να μετέχουν της ελληνικής παιδείας.
Όμως η παροχή μιας τέτοιας δυνατότητας μπορεί να αναλυθεί μόνο στο επίπεδο
των προθέσεων και αυτό γιατί, εάν την πρόθεση δεν την ακολουθεί η δράση,
τότε τα αποτελέσματα κρίνονται επισφαλή. Η αφήγηση των φοιτητών εστιάζει
στην απουσία υποστηρικτικών δομών που θα βοηθούσαν όχι μόνο στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά γενικότερα, στην όλη ενταξιακή διαδικασία.
Η εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ουσιαστικά σηματοδοτεί το
αποτέλεσμα μιας προσωπικής προσπάθειας στηριζόμενης από το οικογενειακό
πλαίσιο, ως δικαίωση της απόφασης για μετανάστευση των γονιών αλλά και ως
ευκαιρία/δυνατότητα που το ελληνικό κράτος παρέχει. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση, βέβαια, δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη πολιτειακή νομιμοποίηση,
δηλαδή τη χορήγηση ιθαγένειας. Η απουσία αυτής της δυνατότητας επηρεάζει
τα μελλοντικά τους σχέδια αλλά και την αφήγηση και προβολή της εθνοπολιτισμικής τους ταυτότητας.
Οι περιπτώσεις των φοιτητών που μελετήθηκαν και παρουσιάζονται στην
παρούσα εργασία ήταν προφανώς «επιτυχημένες» πορείες μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι οποίες φαίνεται να διακρίνονται από μια προσπάθεια
κοινωνικής ένταξης, καταρχήν, σε επίπεδο οικογένειας. Ουσιαστικά, πρόκειται
για παιδιά οικογενειών που έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία και έχουν
στηριχθεί στην προσπάθειά τους να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ωστόσο, η επίτευξη αυτής της «επιτυχημένης» πορείας συνοδεύεται στις περισσότερες περιπτώσεις από προσωπικές διαδρομές κομβικό σημείο των οποίων
είναι η διαχείριση μιας παρουσίας και μιας απουσίας. Παρουσίας, με την έννοια
ότι τα εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά της χώρας καταγωγής τους είτε σε επίπεδο αυτοπροσδιορισμού ή/και σε επίπεδο ετεροπροσδιορισμού, φαίνεται να
επηρεάζουν άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα την καθημερινότητά τους. Και
απουσίας με την έννοια ότι τόσο οι ίδιοι οι φοιτητές όσο και οι οικογένειές τους
προσπαθούν να διαχειριστούν την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, αντιμετωπίζοντας την απουσία συστηματικών και θεσμοθετημένων δομών για αυτούς
τους πληθυσμούς, από πλευράς της ελληνικής πολιτείας.

3.2. Η αφήγηση του εθνοπολιτισμικού αυτοπροσδιορισμού:
χαρτογραφώντας το «ανήκειν» και τους «τόπους αναφοράς»
Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης, τα ευρήματα αφορούν στην ταυτοτική σήμανση θέσης και το περιεχόμενο που οι ίδιοι οι φοιτητές προσδίδουν σε αυτή.
Ωστόσο κάθε αφήγηση του Εαυτού εμπεριέχει αφηγηματικά μέρη που αναφέρον-
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ται στους εκάστοτε Άλλους. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε αφήγηση του Εαυτού συγκροτείται από και προς την αφήγηση της ετερότητας (Ricoeur, 2008, 60). Συνεπώς,
σε ένα δεύτερο επίπεδο, η ανάλυση εστιάζει σε πτυχές που σχετίζονται τόσο με
την αφήγηση των κυρίαρχων εθνοπολιτισμικών Άλλων, δηλαδή αναπαραστάσεις
που αφορούν στο πλαίσιο διαμονής (τόπος - άνθρωποι), όσο και με την αφήγηση
του «τόπου» καταγωγής, δηλαδή αναπαραστάσεις που αφορούν στη χώρα προέλευσης (τόπος - άνθρωποι). Σε ένα τρίτο επίπεδο ανάλυσης, τα ευρήματα αυτά
συσχετίζονται με την αφήγηση των μελλοντικών στοχεύσεων των φοιτητών και
τα ζητήματα της ιθαγένειας και της πολιτειακής νομιμοποίησης. Άλλωστε το θέμα
της υπηκοότητας φαίνεται να προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που εισπράττουν, αποκωδικοποιούν και προβάλλουν τη μεταναστευτική τους εμπειρία
και συνεπώς και την αφήγηση του Εαυτού τους μέσα στο μεταναστευτικό πλαίσιο.
Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι ο τρόπος που κάθε φοιτητής αποκωδικοποιεί
και αφηγείται τον Εαυτό του, απορρέει από τα σχήματα αντίληψης και ερμηνείας
της μεταναστευτικής εμπειρίας, τα οποία, όμως, βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση
με τις δομές της κοινωνίας διαμονής αλλά και τις διασυνδέσεις με τη χώρα προέλευσης. Η αιτιότητα είναι κυκλική και όχι γραμμική. Είναι σκόπιμο να επισημανθεί
ότι οι φοιτητές δεν κλήθηκαν να πάρουν θέση σε πολωτικά, διλημματικά ταυτοτικά σχήματα, αλλά ζητήθηκε από αυτούς να αφηγηθούν το περιεχόμενο του αυτοπροσδιορισμού τους. Επομένως, δόθηκε έμφαση στον τρόπο που προβάλλουν
οι ίδιοι τις όποιες διπολιτισμικές τους εγγραφές και δεν υπήρξε προσπάθεια ετεροπροσδιορισμού της ταυτότητάς τους. Πρόκειται για μια χρονικά πεπερασμένη
αποτύπωση της αίσθησης του «ανήκειν» μέσα από τη διερεύνηση κομβικών σημείων, όπως την αυτοτοποθέτηση, το σημασιολογικό περιεχόμενο της έννοιας
της πατρίδας, την προβολή στοιχείων που αφορούν στη χώρα διαμονής και στη
χώρα προέλευσης αλλά και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται το ζήτημα της ιθαγένειας, τόσο ως στοιχείο πολιτειακής νομιμοποίησης όσο και ως στοιχείο που
προσδιορίζει τις εσωτερικές διεργασίες που επηρεάζουν την ίδια την αφήγηση
του Εαυτού και τις μελλοντικές του στοχεύσεις.
Ένα κομβικό στοιχείο που αφορά στο σύνολο των φοιτητών είναι ότι η αφήγηση της αυτοτοποθέτησης είναι μια αφήγηση περιγραφική και όχι μονοσήμαντη.
Αναφέρονται στη χώρα καταγωγής με πραγματολογικά /ορθολογικά κριτήρια, σε
μια προσπάθεια να δηλώσουν το τι είναι, αλλά δεν τους αρκεί αυτή η αναφορά
και συμπληρώνεται από στοιχεία που συνδέονται με τη χώρα διαμονής και το
συγχρονικό βίωμα, το οποίο προσδιορίζει τον Εαυτό και δεν τον εγκλωβίζει. Χαρακτηριστικά ο φοιτητής ΑL-512 αναφέρει: «Νιώθω Αλβανός στην καταγωγή, Έλληνας στη συνείδηση, παιδεία, χωρίς αυτό να είναι αντιφατικό. Θα ήθελα να είμαι
ευρωπαίος…». Αποφεύγοντας μονοσήμαντες ταυτοτικές δεσμεύσεις και αποδεσμεύσεις, το συγκεκριμένο υποκείμενο επικαλείται το θυμικό του ως διασύνδεση
με τη χώρα προέλευσης, ενώ η Ελλάδα συνιστά τον «τόπο» συνείδησης του καθημερινού «πράττειν». Ωστόσο, η αποστασιοποίηση από διλημματικά σχήματα
έρχεται μέσα από την επίκληση μιας γενικότερης αυτοτοποθέτησης, μιας ταυ-
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τότητας που έχει το στοιχείο της συμπερίληψης (…θα ήθελα να είμαι ευρωπαίος). Προς αυτή την κατεύθυνση η AL-3 τονίζει: «Εγώ δεν βλέπω Έλληνες, Αλβανούς και κάτι άλλο… είναι ένα τεράστιο κουβάρι που δεν μπορείς να
εξηγήσεις…. Εγώ είμαι ένα κομμάτι του κόσμου…». Αυτή ακριβώς η αντίληψη του
ατόμου, της σύνθεσης, της συμπερίληψης στοιχείων, ότι δηλαδή προέρχεται από
δυο «τόπους», οδηγεί στη δημιουργία ενός τρίτου «τόπου», ευρύτερου και πολυεκδοχικού. Αυτού του είδους η αυτοτοποθέτηση δεν ανήκει αποκλειστικά σε
κανένα κλειστό νοηματικό χώρο εθνικής αφήγησης. Για το λόγο αυτό η ίδια φοιτήτρια θεωρεί ότι πατρίδα της είναι «όλη η γη ίσως και παραπέρα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, ένα βασικό στοιχείο που διαπερνά οριζόντια τις αφηγήσεις των φοιτητών είναι εκείνο της διάκρισης ανάμεσα στο συγχρονικό βίωμα στο ελλαδικό
πλαίσιο και στη διαχρονική διασύνδεση με τη χώρα προέλευσης. Ο φοιτητής AL-4,
αναφέρει: «… Η Ελλάδα είναι για μένα η χώρα που μεγάλωσα, μου προσέφερε
πολλά, είναι σημαντικό κομμάτι της ζωή μου… Πολιτισμικά είμαι Έλληνας και καταγωγή αλβανική. Έχω τον ελληνικό πολιτισμό και τη νοοτροπία». Τα πολιτισμικά
στοιχεία της αυτοτοποθέτησης προβάλλονται ως βίωμα στο παρόν μιας και το
υποκείμενο δηλώνει ρητά ότι είναι «πολιτισμικά Έλληνας», ενώ η επίκληση της αλβανικής καταγωγής είναι ένας τρόπος διασύνδεσης στον άξονα της διαχρονίας που
φαίνεται να διασφαλίζει το στοιχείο της «συνέχειας» του Εαυτού. Γιατί η αυτοτοποθέτηση και η αυτοκατανόηση δεν εδράζεται μόνο στη συνείδηση του «ποιος
είμαι» τώρα, αλλά και στη συνείδηση του «πώς έγινα αυτό που είμαι τώρα». Συνεπώς, η αυτοτοποθέτηση και η αυτοκατανόηση προϋποθέτει, όπως έχει ήδη επισημανθεί, χρονικό βάθος. Ακριβώς αυτό το στοιχείο του χρονικού βάθους
προκύπτει και από τις δηλώσεις της φοιτήτριας AL-9: «Είμαι Αλβανίδα. Εκεί γεννήθηκα. Η ρίζα μου. Δεν λέω ότι δεν νιώθω Ελληνίδα. Νιώθω ότι είμαι ανάμεσα σε
δυο πράγματα. Υπάρχουν συγγενείς εκεί». Η φοιτήτρια επικαλείται την καταγωγική
ρίζα η οποία προσδιορίζει και την αυτοτοποθέτησή της, θεωρεί, εντούτοις, ότι
επειδή έχει «μάθει τον ελληνικό τρόπο», έχει δηλαδή βιώσει το ελλαδικό πλαίσιο
και έχει κοινωνικοποιηθεί μέσα σε αυτό, νιώθει πιο ξένη στην Αλβανία από ό,τι
στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα στην περίπτωση της φοιτήτριας AL-13, η διαχρονική
διασύνδεση με το πλαίσιο της καταγωγής της και τα βιώματά της στο ελλαδικό
πλαίσιο, βρίσκονται, σύμφωνα με τις δηλώσεις της, σε μια μόνιμη πάλη. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Πάντα κονταροχτυπιούνται αυτά τα δυο… δηλαδή οι εμπειρίες
που έχεις ζήσει και η καταγωγή σου…. Πατρίδα σημαίνει και οι δυο χώρες».
Το γεγονός ότι καμιά αυτοτοποθέτηση δεν είναι μονοσήμαντη ενισχύεται και
από το στοιχείο της αμφιθυμίας, της αίσθησης, δηλαδή, που δημιουργείται όταν
κανείς κινείται ανάμεσα σε δυο «τόπους»13 και η αίσθηση αυτή διαπερνά οριζόντια
τις αφηγήσεις των υποκειμένων. Η φοιτήτρια NG-12 δηλώνει ότι, ενώ στην αρχή
ένιωθε Ελληνίδα, μεγαλώνοντας ένιωσε ότι δεν είναι αποδεκτή ούτε στο ελλαδικό
πλαίσιο. Επιπρόσθετα δηλώνει: «Είμαι διχασμένη. Νιώθω ότι δεν ανήκω ούτε εδώ,
ούτε εκεί…». Πρόκειται για μια προσπάθεια να διαχειριστεί το φόβο του ανέστιου
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και του μη οριοθετημένου Εαυτού, κάτι που δηλώνεται ρητά από τη φοιτήτρια
RU-7: «Νιώθω ότι υπάρχουν δυο ταυτότητες. Ζωή που είχαμε στη Ρωσία, ζωή
που έχουμε εδώ. Δεν υπάρχει σύνδεση. Η Αρμενία, η Ρωσία, οι ιστορίες είναι το
ένα κομμάτι. Εδώ είναι το άλλο κομμάτι, η πορεία της ωριμότητας. Θέλω να κάνω
τη σύνδεση, νιώθω κομματιασμένη». Η αποφόρτιση των εσωτερικών αντιφάσεων
έρχεται με την επίκληση της ρίζας, που όμως δεν σχετίζεται με «τόπο» αλλά με
την παρουσία των δικών της ανθρώπων, της οικογένειάς της. Χαρακτηριστικά
αναφέρει: «…Η παιδική μου ηλικία, όταν είμαι εδώ, λέω ότι είναι εκεί. Όταν πηγαίνουμε εκεί, δεν την βλέπω… και λέω… πού είναι τελικά; Τελικά η ρίζα μου είναι
εκεί που είναι η οικογένειά μου, να είμαστε μαζί…». Στην ουσία, η φοιτήτρια φαίνεται να αποστασιοποιείται από κανονικότητες που διέπουν την αφήγηση των
διπολιτισμικών στοιχείων του Εαυτού και αναγορεύει σε κριτήριο την παρουσία
των σημαντικών Άλλων. Αυτοί οριοθετούν με την παρουσία τους τη χαρτογράφηση του «τόπου» της. Για το λόγο αυτό και η ίδια δηλώνει: «Όταν πηγαίνω στη
Ρωσία, νιώθω ότι είναι πατρίδα μου, αλλά μόνο στις αναμνήσεις». Αυτοί οι τρόποι
αυτοπροσδιορισμού δεν υπακούουν στις παραδοσιακές νοηματικές καταβολές
μιας παγιωμένης και σταθερής σήμανσης, μιας και στη θέση των σαφών ορίων
εγκαθίστανται ασαφή και ασταθή «μεταίχμια», όπου όλα βρίσκονται κάπου «ανάμεσα», όχι μόνο σε χώρους αλλά και σε κατηγορίες (Τσουκαλάς, 2010, 68).
Όμως, αμφίθυμοι προσανατολισμοί αναδύονται και από τον τρόπο που οι
Άλλοι αντιλαμβάνονται και προβάλλουν την ταυτότητα των υποκειμένων, δηλαδή από τα στοιχεία του ετεροπροσδιορισμού τους. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του φοιτητή AL-1: «Ο μετανάστης δεν έχει ποτέ πατρίδα. Αν μεγαλώσεις
σε μια χώρα σε λένε μετανάστη και εάν γυρίσεις στη δική σου χώρα σε λένε πάλι
μετανάστη». Έτσι, οι κανονικότητες που διέπουν τον τρόπο κατηγοριοποίησης
και απόδοσης ταυτοτήτων στις χώρες προέλευσης και διαμονής, και κινούνται
στη λογική του έθνους - κράτους, καλλιεργούν στα υποκείμενα του δείγματός
μας, την αντίληψη της μετέωρης και ελλειμματικής ταυτότητάς τους. Η φοιτήτρια AL-13 αναφέρει: «Πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι στην Αλβανία. Αισθάνομαι ξένη
στον τόπο μου. Κι εκεί ακούς κάποια ρατσιστικά, δεν σε αποδέχονται, σε θεωρούν
ελληνίδα». Το στοιχείο του μετέωρου που προσδιορίζει την αίσθηση του «ανήκειν» πηγάζει και από τις δηλώσεις της φοιτήτριας NG-12: «… Εγώ αγαπώ την
Ελλάδα, αλλά αυτή δεν με θέλει… Στη Νιγηρία δεν νιώθω ότι ανήκω, γιατί αυτοί
με κάνουν να αισθάνομαι ότι δεν ανήκω».
Ένας διαφορετικός τρόπος χαρτογράφησης βασίζεται στη διάκριση ανάμεσα
στο πραγματολογικό κριτήριο της καταγωγής και στο θυμικό κριτήριο. Ο φοιτητής RU-15 αναφέρει: «Συστήνομαι ως Ρώσος, γιατί δεν έχω κάτι να κρύψω. Αισθάνομαι ως Έλληνας, αλλά αναφέρω την καταγωγή μου». Η διάκριση αυτή
συνιστά ένα κομβικό σημείο της αυτοτοποθέτησης των φοιτητών μιας και οριοθετεί τον τρόπο διαχείρισης των δυο πλαισίων, τόσο εκείνου που αναφέρεται
στον τόπο καταγωγής όσο και εκείνου που αναφέρεται στον τόπο διαμονής. Η
φοιτήτρια AL-10 δηλώνει: «Πολλές φορές λέω, έχω καταγωγή από την Αλβανία,
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γεννήθηκα στην Αλβανία, όμως αισθάνομαι ότι η Ελλάδα, η Κρήτη ειδικά, είναι το
μέρος μου, αισθάνομαι ότι ανήκω εδώ». Και συμπληρώνει: «Όμως δεν θέλω να
ξεχάσω την καταγωγή μου… νιώθω ότι δεν θέλω να απαρνηθώ την καταγωγή
μου αλλά ότι δεν μπορώ να είμαι περήφανη… δεν μ’ αφήνουν… σαν να υπάρχει
μια γκρίζα ζώνη…». Το θυμικό στοιχείο φαίνεται να προσδιορίζει την αίσθηση
του «ανήκειν», ενώ η επίκληση της καταγωγικής ρίζας γίνεται στο πλαίσιο ενός
αδιαπραγμάτευτου πραγματολογικού στοιχείου, που είναι ο τόπος γέννησης.
Ωστόσο, η θέληση της φοιτήτριας να μην απαρνηθεί την καταγωγή της αλλά και
η ταυτόχρονη προβαλλόμενη δυστοκία στο να το επιτύχει αυτό, συνδέεται αφενός με μια δέσμη ηθικών δεσμεύσεων που απορρέει από το καταγωγικό πλαίσιο
και αφετέρου με την ύπαρξη στερεότυπων αντιλήψεων και γενικεύσεων που
έχουν οι Άλλοι για το πλαίσιο αυτό.
Έτσι, η διασύνδεση με τη χώρα προέλευσης στην ουσία αποτελεί ένα ηθικό
διακύβευμα, έναν μηχανισμό προάσπισης της ρίζας και των δεσμεύσεων που
απορρέουν από αυτή. Προς αυτή την κατεύθυνση η φοιτήτρια AL-2 αναφέρει:
«...είμαι από την Αλβανία, αλλά όλη μου η ζωή είναι εδώ… Δεν νιώθω ξένη στο
Ρέθυμνο, έχει γίνει ο τόπος μου. Αλλά νιώθω την ανάγκη να το λέω (ότι είμαι από
την Αλβανία). Δεν μπορείς να απαρνηθείς κάτι που είσαι». Ακριβώς το σχήμα «θυμάμαι άρα είμαι» και «είμαι άρα θυμάμαι» εδράζεται σε ένα σύνολο ηθικών δεσμεύσεων (moral commitments) που προσδιορίζουν την ίδια την ταυτοτική
βούληση του υποκειμένου (Colby & Damon, 1993, 150). Αυτές οι ηθικές δεσμεύσεις στην ουσία συνιστούν προτάγματα που προβάλλονται ως χρέος της μνήμης,
ως ένας μηχανισμός ενάντια στη λήθη της καταγωγικής διαδρομής. Στο πλαίσιο
αυτό, η ίδια η φοιτήτρια αναφέρει ότι πατρίδα της είναι η Αλβανία, αφού εκεί
γεννήθηκε τόσο η ίδια όσο και οι γονείς της.
Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις, η προβολή της καταγωγικής αυτής διαδρομής
στους Άλλους, δεν είναι πάντα εύκολα διαχειρίσιμη. Χαρακτηριστικά η φοιτήτρια
AL-13 αναφέρει: «Νιώθω ότι όταν λέω ότι είμαι από την Αλβανία, σαν να βαρύνομαι με κάτι άσχημο. Έχει μια αρνητική φόρτιση το να είσαι Αλβανός». Στην ουσία
πρόκειται για το φόβο που έχει η φοιτήτρια να της αποδοθούν στερεοτυπικές
αναφορές, που έχουν αναδυθεί στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας, για τους Αλβανούς μετανάστες. Αυτές οι αξιολογήσεις, ρητές ή άρρητες, που έχουν ως αφετηρία στερεότυπες προσλήψεις, φαίνεται να οριοθετούν την «γκρίζα ζώνη» που
αναφέρει η φοιτήτρια AL-10. Προς αυτή την κατεύθυνση η φοιτήτρια NG-12 αναφερόμενη στην αδελφή της που γεννήθηκε στην Ελλάδα αλλά δεν αντιμετωπίζεται
από τους Άλλους σαν Ελληνίδα, θέτει το υπαινικτικό ερώτημα: «μα γίνεται μια
μαύρη να είναι Ελληνίδα;». Στο πλαίσιο αυτό, κάποιοι φοιτητές μεταβάλλουν τα
στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού τους ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
της αλληλεπίδρασης με τους εκάστοτε Άλλους. Έτσι σε κάποιες περιπτώσεις, το
στοιχείο της καταγωγής δεν προβάλλεται στα πρώτα στάδια της γνωριμίας με
άλλους Έλληνες, ενώ αναγορεύεται σε κυρίαρχο σημαίνον ο «τόπος» διαμονής και
εν γένει κοινωνικοποίησης. Η φοιτήτρια AL-3, στο πλαίσιο πρόσκαιρων γνωριμιών
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και συζητήσεων προέβαλε τον τόπο διαμονής της οικογένειάς της που είναι η
Αθήνα. Στη συνέχεια αναφέρει: «Άμα εύρισκα κάποιον που τον συμπαθούσα ή
ήθελα να κάνω παρέα έλεγα ότι μένω Αθήνα και είμαι από την Αλβανία». Πρόκειται επομένως για μια διαχείριση της προβολής των ταυτοτικών αναφορών ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο πραγματώνεται η προσπάθεια του υποκειμένου
να αφηγηθεί τον Εαυτό του στους Άλλους. «Όταν συστήνομαι λέω ότι μεγάλωσα
στη Λιβαδειά, στη Βοιωτία. Δεν λέω από πού είμαι από την πρώτη φορά. Εάν συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα τότε τους λέω από πού είμαι», αναφέρει η φοιτήτρια
AL-11. Στην ουσία κάθε προβολή της αυτοτοποθέτησης προσδιορίζεται από και
σε σχέση με το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται. Αυτό δεν έχει σχέση με πλασματικές, επιφανειακές και μη πραγματικές σημάνσεις, αλλά κυρίως με τις δεσμεύσεις που υπαγορεύονται από το ίδιο το πλαίσιο14.
Πρέπει, εντούτοις, να επισημανθεί ότι μόνο στην περίπτωση του φοιτητή AL1, που αυτοπροσδιορίζεται ως «Έλληνας με καταγωγή από την Αλβανία», αφενός
επισημαίνεται το στοιχείο της ομοιότητας με τα άλλα ελληνόπουλα και αφετέρου
γίνεται αναφορά στην εμπλουτιστική λειτουργία της εθνοτικότητάς του. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «… ήμουν ένα παιδί από την Αλβανία το οποίο γεννήθηκε
και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Αυτό, τίποτε άλλο… Ήμουν το ίδιο με όλα τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν στο σχολείο. Δεν είχαμε καμία διαφορά. Και εγώ στην Ελλάδα γεννήθηκα. Δεν είχαμε καμία διαφορά, απλώς εγώ ξέρω και μια γλώσσα
παραπάνω από αυτούς». Το γεγονός, ότι αυτή η εμπλουτιστική λειτουργία της
εθνοτικότητας δεν προβάλλεται από άλλους φοιτητές ενδεχομένως μπορεί και
να σχετίζεται με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που αναδύονται στην ελληνική
κοινωνία σε σχέση με τους μετανάστες. Άλλωστε ένα βασικό προαπαιτούμενο
της εμπλουτιστικής λειτουργίας της εθνοτικότητας είναι η απουσία διακρίσεων
(βλ. σχετικά Δαμανάκης, 2007, 152).
Ένα άλλο κομβικό σημείο που φαίνεται να προσδιορίζει τον τρόπο που αφηγούνται οι φοιτητές τον Εαυτό τους είναι το περιεχόμενο που προσδίδουν στους
δυο «τόπους», τόσο της χώρας διαμονής όσο και της χώρας προέλευσης. Το περιεχόμενο αυτό φαίνεται να μαρτυρά όχι μόνο τον τρόπο αποκωδικοποίησης
των βιωμάτων, αλλά και τον τρόπο που διαχειρίζονται τις παρουσίες και τις
απουσίες, την εγγύτητα και την απόσταση. Έχοντας ως αφετηρία τον τρόπο
που οι φοιτητές προβάλλουν το πλαίσιο της χώρας προέλευσής τους, η ανάλυση
σε ένα πρώτο επίπεδο εστιάζει στην επαφή που έχουν οι φοιτητές με τη χώρα
προέλευσής τους, δηλαδή στους περιγραφικούς όρους της συγχρονικής διασύνδεσης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάδυση
των αναγνώσεων, των ταξινομήσεων και εν γένει των αξιολογήσεων του καταγωγικού πλαισίου. Δηλαδή, τα ευρήματα αφορούν στις αναπαραστάσεις που
έχουν για τον «τόπο» καταγωγής τους μέσα από την κωδικοποίηση και αφήγηση
των ποιοτικών του χαρακτηριστικών.
Αρχικά είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι
φοιτητές διατηρούν επαφές με τη χώρα προέλευσής τους στο πλαίσιο κυρίως
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οικογενειακών ταξιδιών. Όμως, αυτά τα ταξίδια δεν είναι συστηματικά, κυρίως
λόγω οικονομικών δυσκολιών. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές επικεντρώνονται στο κίνητρο των ταξιδιών αυτών, που δεν είναι άλλο από τη διατήρηση των
σχέσεων με τα συγγενικά πρόσωπα. Ο φοιτητής AL-1 αναφέρει: «Στην Αλβανία
μπορώ να πω ένιωθα πάντα βαριά όταν πήγαινα τα καλοκαίρια γιατί δεν είχα
παρέες, δεν είχα φίλους… Σε μια εβδομάδα έβλεπα το σόι της μητέρας μου και
του πατέρα μου για να μην παρεξηγήσει κανένας ότι δεν ήρθαμε και δεν τους είδαμε». Τα βασικά σημεία της αφήγησης των φοιτητών αφορούν στις νοοτροπίες
και στις συμπεριφορές που έχουν οι ομοεθνείς τους στις χώρες προέλευσής τους.
Χαρακτηριστικά ο φοιτητής AL-5 αναφέρει: «Έχω μια θολή εικόνα και μαύρη (για
την Αλβανία), μεγάλη διαφθορά, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Λαός πολύ πονεμένος τους στερούσαν τα πάντα. Υπάρχει μια νομιμοποίηση του κοινωνικού ρατσισμού και το διαπιστώνω κάθε φορά που πηγαίνω εκεί. Ανισότητα σε
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Παράδοση σε οικογενειακό επίπεδο
πατριαρχίας». Στην ουσία πρόκειται για την αφήγηση μιας αξιολόγησης η οποία
φαίνεται να εδράζεται στα προσωπικά βιώματα των γονιών του, όπως διώξεις
και τραυματισμός της μητέρας του στην προσπάθειά της να προασπίσει την
ιδιοκτησία τους στην Αλβανία. Οι αναφορές των φοιτητών με αλβανική καταγωγή στο πολιτικό καθεστώς που επικρατούσε στην Αλβανία, δεν προσδιορίζει
μόνο την αφήγηση των βασικών αιτίων της μετανάστευσης, αλλά φαίνεται να
καθορίζει και τις αναπαραστάσεις που έχουν οι φοιτητές για τη χώρα προέλευσής τους και τους ομοεθνείς τους. Έτσι, το στοιχείο που προβάλλεται είναι κυρίως ότι η αλβανική κοινωνία είναι κλειστή, συντηρητική, υπάρχουν ζητήματα
διακρίσεων και οι συνθήκες διαβίωσης έχουν μεν βελτιωθεί όχι όμως σε ικανοποιητικό επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση η φοιτήτρια AL-4 αναφέρει:
«Επειδή ο κουμμουνισμός ήταν συντηρητικός, αυτό είχε σαν αντίκτυπο στις κοινωνικές σχέσεις και είχε μια δομή πατριαρχική, αν και τα τελευταία 20 χρόνια με
τη δυτικοποίηση της Αλβανίας βλέπω μεγάλες αλλαγές, όχι ότι έχει φτάσει σε
επίπεδο ευρωπαϊκό. Θα φτάσει όμως κάποτε».
Το ζήτημα των διακρίσεων και των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί και το
βασικό τρόπο ανάγνωσης της πραγματικότητας που επικρατεί στη χώρα προέλευσης και για τη φοιτήτρια NG-12, η οποία δηλώνει: «Στη Νιγηρία πήγα μόνη
μου… μάζεψα χρήματα και πήγα μετά από 10 χρόνια που είχαμε φύγει…. Πάντως δεν ήθελα να μείνω… Έχω πλέον συνηθίσει να έχω ανθρώπινα δικαιώματα
που εκεί τώρα τα εισάγουν στο σύστημά τους. Κάποια ουσιώδη και στοιχειώδη
δικαιώματα…». Ενώ και για τη φοιτήτρια RU-7, η οποία έχει γεννηθεί στη Ρωσία
αλλά οι γονείς της είναι Αρμένιοι που εκδιώχθηκαν στη Ρωσία από το Αζερμπαϊτζάν, το ζήτημα του ρατσισμού και των διακρίσεων στη χώρα προέλευσής της
δημιουργεί μια συγκεκριμένη ανάγνωση της πραγματικότητας. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όταν πηγαίνουμε Ρωσία, βιώνουμε τη γραφειοκρατία και το ρατσισμό. Μια φορά μας σταμάτησαν αστυνομικοί, τους δώσαμε χρήματα και μετά
έφυγαν. Βλέπουμε το ρατσισμό των Ρώσων και από τις ρώσικες ειδήσεις. Οι γο-
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νείς μου καλά έκαναν και έφυγαν. Εκεί δεν υπήρχαν δυνατότητες. Σε ρουφάει σαν
βάλτος. Απλά υπάρχεις». Στο σημείο αυτό, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι, οι
οικονομικές δυσχέρειες και το πολιτικό καθεστώς στις χώρες προέλευσης, που
αποτέλεσαν και τις κύριες αιτίες της μετανάστευσης των υποκειμένων, φαίνεται
να τους επηρεάζουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν στον τόπο
καταγωγής τους σε ένα συγχρονικό επίπεδο. Έτσι, η αφήγηση για τη χώρα προέλευσης προβάλλεται ως αποτύπωση μιας πραγματικότητας που ίσχυε στο παρελθόν, η οποία όμως συνεχίζει να προβάλλεται ως ισχύουσα στο παρόν, χωρίς
να υπάρχει μια συστηματική βιωματική εμπλοκή. Η έλλειψη βιωματικής εμπλοκής
και προβολής μιας ενδεχομένως μη ισχύουσας πραγματικότητας, διαμορφώνει
στάσεις, αναπαραστάσεις, αντιλήψεις για τη χώρα προέλευσης. Βέβαια το γεγονός ότι οι οικογένειες των συγκεκριμένων φοιτητών «αναγκάστηκαν» από τις
οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στις χώρες προέλευσής
τους να οδηγηθούν στη μετανάστευση, ίσως και να επηρέασε τα υποκείμενα αρνητικά στον τρόπο κρίσης και ανάγνωσης της σύγχρονης πραγματικότητας του
τόπου καταγωγής τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι η χώρα καταγωγής τους
«έδιωξε», αφού δεν είχε τρόπο να τους κρατήσει κοντά της παρέχοντάς τους ευκαιρίες είτε οικονομικής επιβίωσης, είτε σπουδών: «Αυτό που μου πρόσφερε η
Ελλάδα δεν μου το πρόσφερε η Αλβανία… Εδώ είχα την ευκαιρία να δουλέψω,
να σπουδάσω. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό» (AL-16).
Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών του δείγματος είναι αλβανικής καταγωγής και οι οικογένειές τους μετανάστευσαν για οικονομικούς καταρχήν λόγους στην Ελλάδα. Συνεπώς, το πρωταρχικό μέλημα των γονιών τους ήταν τα
ενδεχόμενα θέματα εργασίας και επιβίωσης στο νέο πλαίσιο και δεν είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συστηματικά ταξίδια στην Αλβανία. Έτσι, κατά
τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας η επαφή των φοιτητών με το αλβανικό πλαίσιο
υπήρχε μεν, αλλά ήταν αποσπασματική.
Σχετικά με την αφήγηση της κυρίαρχης εθνοπολιτισμικής ομάδας, οι περισσότεροι φοιτητές εστιάζουν κυρίως σε κοινωνικά γνωρίσματα που πιστώνονται
στον Έλληνα. Πιο συγκεκριμένα, οι αναπαραστάσεις των φοιτητών, τουλάχιστον
αυτές που προβάλλονται, αφορούν κυρίως στα προσωπικά τους βιώματα μέσα
από τη συναναστροφή τους σε διαπροσωπικό επίπεδο με τους ντόπιους. Η εικόνα που έχουν είναι ότι αρκετοί Έλληνες τους συμπαραστάθηκαν και στάθηκαν
αλληλέγγυοι σε αυτούς και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα κατά το πρώτο διάστημα της μετανάστευσής τους στην Ελλάδα. Συγχρόνως κάποιοι φοιτητές επισημαίνουν την αλλαγή στη συμπεριφορά των ντόπιων μετά το μαζικό χαρακτήρα
των μεταναστευτικών ροών. Ο φοιτητής AL-5 αναφέρει: «Τους Αλβανούς του
1990 τους οικειοποιήθηκε η ελληνική κοινωνία. Τους άλλους (τους σύγχρονους μετανάστες από την Ασία και την Αφρική) τους βλέπουν σαν βρωμιάρηδες, σαν αυτούς που ήρθαν να πάρουν τις δουλειές». Από την άλλη, κάποιοι φοιτητές
επισημαίνουν συμπεριφορές διάκρισης και ρατσισμού, οι οποίες σε κάποιες
περιπτώσεις ερμηνεύονται από τους ίδιους τους φοιτητές είτε ως αποτέλεσμα
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στερεοτυπικών αντιλήψεων είτε ως αποτέλεσμα της εθνοπολιτισμικής ομοιογένειας που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία μέχρι και πριν μερικά χρόνια. Χαρακτηριστικά η φοιτήτρια AL-4 αναφέρει: «Η Ελλάδα είναι φιλόξενο κράτος. Υπάρχουν
ρατσιστικά στοιχεία, παντού θα υπάρχουν. Από τη στιγμή που υπάρχουν σύμβολα
που είναι αντίθετα προς κάτι διαφορετικό, όπως έθνος, πατρίδα που είναι παγιωμένα εδώ και αιώνες, όταν αυτό το στοιχείο σε διαπλάθει από μικρό, λογικό
είναι να σου βγει αυτή η συμπεριφορά».
Αναφορικά με τον τρόπο που προβάλλουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν
και κοινωνικοποιούνται, πρέπει να επισημανθεί το εξής: Η Ελλάδα πρωτίστως
προβάλλεται ως η χώρα της ευκαιρίας μιας και τους έδωσε τη δυνατότητα να
βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους και να χαράξουν μια διαφορετική πορεία, που ίσως δεν θα είχαν τη δυνατότητα να την κάνουν εάν η οικογένεια παρέμενε στη χώρα προέλευσης. Ο φοιτητής AL-19 αναφέρει: «Στην Ελλάδα ήρθα
για δουλειά. Και δούλεψα. Και τώρα σπουδάζω. Αυτό είναι κάτι που στην Αλβανία
δεν θα μπορούσα να το κάνω. Οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν. Έπρεπε να δουλέψω για να ζήσω. Κι εδώ αυτό έκανα αλλά κέρδιζα από τη δουλειά και μπόρεσα
έτσι και πήγα σχολείο. Και τώρα με τα χρήματα που έχω μαζέψει, μπορώ να
σπουδάζω. Η Ελλάδα είναι για μένα η χώρα που μου έδωσε την ευκαιρία να
σπουδάσω, να κάνω όνειρα, δηλαδή ακόμα και αυτά που δεν μπορούσα να ονειρευτώ, εδώ γίνονται πραγματικότητα». Βέβαια δύο είναι τα κομβικά σημεία της
αφήγησης των φοιτητών, αφού η ρητορική για τη χώρα της ευκαιρίας αρθρώνεται κυρίως μέσα από τα ζητήματα εργασίας και σπουδών. Η φοιτήτρια AL-16
αναφέρει: «Αυτό που μου πρόσφερε η Ελλάδα δεν μου το προσέφερε η Αλβανία.
Όμως η καταγωγή μου είναι αλβανική. Δεν το ξεχνώ αυτό. Εδώ είχα την ευκαιρία
να δουλέψω, να σπουδάσω. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό».

4. Το ζήτημα της ιθαγένειας και οι μελλοντικές
στοχεύσεις των φοιτητών/τριών

Σ

το παρόν κεφάλαιο αναλύεται ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά στο ζήτημα της ιθαγένειας. Γιατί μπορεί η Ελλάδα να προβάλλεται ως η χώρα της
ευκαιρίας, αλλά ταυτόχρονα είναι και η χώρα που αφήνει μετέωρους ανθρώπους
που, ενώ έχουν ζήσει και σπουδάσει στην Ελλάδα, δεν τους παρέχει πολιτειακή
νομιμοποίηση, κάτι το οποίο, όπως αναλύεται στη συνέχεια, επηρεάζει και τις
μελλοντικές τους στοχεύσεις. Επομένως, υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στον
τρόπο που αφηγούνται οι φοιτητές το ελλαδικό πλαίσιο έχοντας ως κομβικό σημείο αναφοράς τις σχέσεις στο κοινωνικό πεδίο (εργασίας, εκπαίδευσης) και ανάμεσα στον τρόπο που αφηγούνται το ελλαδικό πλαίσιο σε επίπεδο θεσμών και
νομιμοποίησης της μεταναστευτικής παρουσίας.
Συγκεκριμένα οι δώδεκα (12) από τους δεκαεννιά (19) φοιτητές του δείγματος
δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια για λόγους κυρίως γραφειοκρατικούς και επειδή το
νομικό πλαίσιο χορήγησής της τροποποιείται συχνά χωρίς να έχει οριστικοποι-
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ηθεί, μέχρι τη χρονική περίοδο που γράφεται το παρόν κείμενο. Τα άτομα που
έχουν ήδη αποκτήσει ελληνική υπηκοότητα είτε προέρχονται από χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης είτε υπήρξε (δεύτερος) γάμος του γονέα με έλληνα
υπήκοο είτε απέκτησαν ιθαγένεια με βάση το νομικό καθεστώς που όριζε ο Ν.
3838/2010. Βέβαια ο συγκεκριμένος νόμος από τα τέλη του 2013 κρίθηκε αντισυνταγματικός από το ΣτΕ και από τότε «πάγωσαν» οι διαδικασίες χορήγησης
ιθαγένειας σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα
στην Ελλάδα, εν αναμονή θέσπισης νέων ρυθμίσεων.
Ας σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι φοιτητές του δείγματος ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ιθαγένεια, αφού θα τους διευκολύνει στις συναλλαγές τους με το ελληνικό
κράτος αλλά ή σε άλλους τομείς της διαβίωσής τους στην Ελλάδα. Μόνο στην περίπτωση ενός φοιτητή AL-4 αναδύονται αμφίθυμες προθέσεις, που όμως φαίνεται
να σχετίζονται με την προοπτική παλιννόστησης, αφού ο ίδιος δηλώνει: «Ήθελα
να την πάρω (την υπηκοότητα), αλλά άμα γυρίσω στην Αλβανία, θα δεχτώ πολύ
πόλεμο από τους Αλβανούς εθνικιστές».
Τα άτομα που έχουν αποκτήσει ελληνική υπηκοότητα αντιμετωπίζουν την
απόκτησή της ως επουσιώδους σημασίας θέμα, επικεντρώνοντας τις αναφορές
τους στη λειτουργικότητα και στη χρηστικότητά της και κυρίως, στη διευκόλυνση
στις συναλλαγές τους με το ελληνικό κράτος. Αναφέρουν δε ότι δεν προσθέτει
ούτε αφαιρεί κάποιο χαρακτηριστικό από την ταυτότητα του ατόμου. Βέβαια η
αποσύνδεση του αυτοπροσδιορισμού από τη χορήγηση ή μη της ιθαγένειας, επισημαίνεται από φοιτητές που ήδη την έχουν. Η φοιτήτρια AL-6, η οποία θεωρεί
ότι η απόκτηση ιθαγένειας επηρεάζει κυρίως τον τρόπο που οι Άλλοι εισπράττουν
και αποκωδικοποιούν τη μεταναστευτική της παρουσία, αναφέρει: «Η αδελφή
μου προσπαθούσε, πήγαινε να ρωτήσει για το επίδομα στο ΙΚΑ. Έλεγε το όνομά
της και της έλεγαν ότι είσαι από την Αλβανία. Δεν της έδωσαν ούτε μια πληροφορία. Μόλις έδωσε την ταυτότητα, της φέρθηκαν αλλιώς… Η ιθαγένεια είναι ένα
χαρτί». Στην ουσία, ενώ η ίδια η φοιτήτρια προβάλλει το γεγονός, ότι η ιθαγένεια
είναι απλά ένα χαρτί, επισημαίνει το διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των
Άλλων. Όμως μέσα από την αλληλεπίδραση με τον Άλλο διαμορφώνεται η αίσθηση του «ανήκειν» και γενικότερα χαρτογραφούνται τα βασικά στοιχεία της ένταξης, της αποδοχής και των αρχών της συμπερίληψης στο κοινωνικό πεδίο.
Βέβαια επισημαίνεται από το σύνολο των φοιτητών ότι η όλη διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας απαιτεί χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οικονομική
επιβάρυνση και ταλαιπωρία στις συναλλαγές με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες μάλιστα, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, στελεχώνονται από
άτομα που αξιολογούνται ως ακατάλληλα για τις συγκεκριμένες θέσεις. Χαρακτηριστικά η φοιτήτρια AM-8 αναφέρει: «Αυτή η χαρτούρα δεν υπάρχει αλλού.
Μεγάλη γραφειοκρατία. Και αυτοί που δουλεύουν στις υπηρεσίες δεν είναι ευαισθητοποιημένοι». Μειωμένα δικαιώματα στις συναλλαγές τους με την ελληνική
γραφειοκρατία η οποία συχνά συνοδεύεται από τη μειωτική συμπεριφορά των
δημοσίων υπαλλήλων προς το πρόσωπό τους.
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Εντούτοις, ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο Λόγος των φοιτητών του δείγματος που
δεν έχουν αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια, παρόλο που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα,
έχουν φοιτήσει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και σπουδάζουν σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, μαζί με τους ελληνικής καταγωγής φοιτητές15. Δηλαδή,
το ελληνικό κράτος επένδυσε στις σπουδές τους δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
φοιτήσουν και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, και μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών τους, τα άτομα αυτά βρίσκονται μετέωρα βιώνοντας αμφίθυμους προσανατολισμούς ανάμεσα στο κοινωνικό και πολιτειακό αίσθημα του «ανήκειν».
Όπως έχουμε ήδη δείξει σε προηγούμενη φάση της ίδιας έρευνας, η μη χορήγηση ιθαγένειας στους αλλοδαπούς φοιτητές δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας στους ίδιους και δυσχεραίνει την ομαλή και πλήρη ένταξή τους στην
ελληνική κοινωνία (Kontogianni, Michelakaki, Papalexopoulou, 2013). Αναφέρουν
δε ως βασικό επιχείρημα τη διευκόλυνση των συναλλαγών με το κράτος (και τις
λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αλλά και την αντιμετώπισή τους ως ισότιμων μελών της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θεωρούν ωστόσο ότι η χορήγηση της
ιθαγένειας θα αλλοιώσει ή θα διαφοροποιήσει την ταυτότητά τους. Ο φοιτητής
AL-19 αναφέρει: «Δεν έχω πάρει υπηκοότητα. Πήγα να πάρω αλλά έγινε κάτι εκεί
με τις δύο υπαλλήλους και αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Μου συμπεριφέρθηκαν
σαν να ήμουν στο παζάρι. Σαν να πουλούσα την Αλβανία και να αγόραζα την Ελλάδα. Δεν με κάνει Έλληνα ή λιγότερο Αλβανό εάν θα διευκολυνθώ στις συναλλαγές μου με το κράτος ή αν θα έχω πρόσβαση σε κάποια πράγματα που έχουν
και οι Έλληνες πολίτες. Ήδη σπουδάζω στην Ελλάδα. Μπορώ και σπουδάζω,
πήγα σχολείο εδώ, πήγα πανεπιστήμιο, γιατί να μην έχω και τα υπόλοιπα δικαιώματα ως πολίτης της Ελλάδας».
Από τις δηλώσεις αυτές του φοιτητή αναδύονται δύο βασικά στοιχεία: το
πρώτο αφορά μηχανισμούς απαξίωσης της μεταναστευτικής παρουσίας μέσα
από διλημματικά, πολωτικά σχήματα μονοσήμαντων εθνοτικών «επιλογών»,
όπου η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας προϋποθέτει την άρνηση της μεταναστευτικής διαδρομής και της χώρας προέλευσης. Μάλιστα, συχνά η δυσκολία
στην πρόσκτηση της ιθαγένειας και η συνακόλουθη έλλειψη προσβασιμότητας
στη δέσμη των πολιτειακών δικαιωμάτων που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες,
προκαλεί ένα είδος «αντίδρασης» των φοιτητών του δείγματος σχετικά με τον
αυτοπροσδιορισμό τους, επεκτείνοντάς τον σε ευρύτερα σχήματα και ορίζοντας
τον εαυτό τους ως μέλος της «Ευρώπης ή όλου του κόσμου» (AL-3).
Ακριβώς αυτό είναι το μείζον θέμα για τους φοιτητές του δείγματος. Το αίσθημα της διάκρισης και της συνακόλουθης απαξίωσης που νιώθουν, επειδή η
ελληνική πολιτεία αντιμετωπίζει η ίδια με αμφιθυμία την παρουσία των μεταναστών. Το ελληνικό κράτος αρνείται τη χορήγηση ιθαγένειας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει άλλου τύπου δικαιώματα και αναπτύσσει προνοιακές πολιτικές για τα
παιδιά των οικονομικών μεταναστών (π.χ. θεσμοθέτηση Τάξεων Υποδοχής και
Φροντιστηριακών Τμημάτων ή ειδικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια). Προβάλλεται εμφατικά ένα γενικότερο έλλειμμα ισοτιμίας, όπως απο-

Vivlio ekdosis KEME_2_Layout 1 4/7/14 2:14 μ.μ. Page 351

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Φοιτητές με Μεταναστευτικό Υπόβαθρο

351

τυπώνεται και στις δηλώσεις της φοιτήτριας NG-12, η οποία δηλώνει: «Εάν είχα
ιθαγένεια θα ήταν αλλιώς… στο κάτω-κάτω δεν μου έχει χαριστεί τίποτα. Κάνω
την ίδια δουλειά με τα άλλα παιδιά, γιατί να μην μπορώ να έχω τα ίδια δικαιώματα;… αυτό με την ιθαγένεια πειράζει πολύ το μπαμπά μου, γιατί αγάπησε πολύ
την Ελλάδα και θα ήθελε να έχει υπηκοότητα. Περισσότερο από εμένα. Περισσότερο βέβαια πειράζει τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ και δεν έχουν τίποτα». Από
τη μια έχουν κάποια δικαιώματα διαμονής, εργασίας, σπουδών και από την άλλη,
δεν έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν να ζουν στη χώρα που μεγάλωσαν, σπούδασαν και κοινωνικοποιήθηκαν απολαμβάνοντας τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι
υπόλοιποι πολίτες. Το θέμα αυτό συνιστά για τους φοιτητές με μεταναστευτικό
υπόβαθρο μια αντίφαση της ίδιας της ελληνικής πολιτείας. Η μεταναστευτική
τους παρουσία αντιμετωπίζεται ως χρονικά πεπερασμένη, αφού φαίνεται, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτειακής νομιμοποίησης, να ολοκληρώνεται μετά το
πέρας των σπουδών τους. Η φοιτήτρια AL-11 αναφέρει: «Δεν έχω ιθαγένεια.
Έχω κάνει 2-3 φορές τα χαρτιά μου, αλλά τα γυρνάνε πίσω. Έχω αλβανική υπηκοότητα και άδεια παραμονής για σπουδές. Μετά τις σπουδές δεν ξέρω τι θα
κάνω». Συνεπώς αυτό που αναδύεται ως μείζον θέμα, για τους φοιτητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, είναι η προσωρινότητα της διαμονής που εξασφαλίζουν όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα και το αδιέξοδο στο οποίο θα οδηγηθούν
με την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Τότε θα κληθούν είτε να επιστρέψουν
στη χώρα καταγωγής είτε να αποκτήσουν άδεια μακροχρόνιας παραμονής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που το νομικό πλαίσιο ορίζει.
Πέρα όμως από τα αδιέξοδα που δημιουργούνται μετά το πέρας των σπουδών, η φοιτήτρια NG-12 επισημαίνει και τις διακρίσεις που υπάρχουν κατά τη
διάρκεια των σπουδών και που οφείλονται στη μη κτήση της ιθαγένειας: «… δεν
μπορούσα να πάω Erasmus. Το ότι δεν πήγα ERASMUS ήταν από τα πιο σοκαριστικά πράγματα που έχω βιώσει στο Πανεπιστήμιο. Ήταν πολύ απογοητευτικό...
Το ίδιο τώρα και με την πρακτική άσκηση… Θέλω να κάνω μεταπτυχιακό αλλά
όταν θα γίνουν οι εξετάσεις δεν θα έχω άδεια παραμονής. Θα είμαι παράνομη
και μετά δεν μπορείς να κάνεις αίτηση». Προς αυτή την κατεύθυνση η φοιτήτρια
AL-2 αναφέρει: «Νιώθω ξένη πιο πολύ στις δημόσιες υπηρεσίες όταν έχεις να κάνεις με χαρτιά με διαδικασίες. Όταν δεν δικαιούσαι πράγματα που δικαιούνται οι
άλλοι. Αυτό είναι μια γενική αίσθηση. Δεν παίρνουμε το στεγαστικό επίδομα στο
πανεπιστήμιο, επειδή δεν έχω ελληνική ιθαγένεια και δεν είμαι από χώρα της
Ε.Ε.». H μη πρόσβαση στα δικαιώματα που οι γηγενείς απολαμβάνουν δημιουργεί
αισθήματα αποξένωσης και μη πλήρους ένταξης, ενώ ερμηνεύεται ως μη αποδοχή τους από το ελληνικό κράτος, αφήνοντας αναπάντητο και μετέωρο το ερώτημα της πολιτειακής τους ένταξης.
Ωστόσο, πέρα από το πώς οι ίδιοι οι φοιτητές αποκωδικοποιούν και προβάλλουν το έλλειμμα ισοτιμίας που χαρακτηρίζει τον τρόπο που η ελληνική πολιτεία
αντιμετωπίζει τη μεταναστευτική τους παρουσία, αναδύεται και ένα άλλο στοιχείο που αφορά στις αναπαραστάσεις που έχουν οι Έλληνες για την απόκτηση
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ιθαγένειας. Έτσι από τη μια, οι Έλληνες θεωρούν ότι η απόκτηση υπηκοότητας
είναι μια εύκολη διαδικασία, μιας και αυτή δίδεται χωρίς προϋποθέσεις, και από
την άλλη, αυτή η «ευκολία» φαίνεται να έχει μια αρνητική σήμανση. Η φοιτήτρια
NG-12 αναφέρει: «Υπάρχει η νοοτροπία στο μέσο Έλληνα, ότι η ιθαγένεια δίνεται
χωρίς προϋποθέσεις. Δεν είναι έτσι…».
Τα στοιχεία της αυτοτοποθέτησης των φοιτητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, όπως αυτά ήδη αναλύθηκαν, σε συνδυασμό με την αφήγηση του μετέωρου
χαρακτήρα της μεταναστευτικής τους παρουσίας λόγω μη πολιτειακής νομιμοποίησης, φαίνεται να οδηγούν στη δημιουργία ενός κλίματος ανασφάλειας και
μη αποδοχής, ή έστω αποδοχής υπό όρους, περιορισμένης και χρονικά πεπερασμένης. Οι φοιτητές του δείγματος χαρτογραφούν ένα δικό τους «τόπο», που
μπορεί να μην υπακούει σε μονοσήμαντες εθνικές αφηγήσεις, αλλά ο «τόπος»
αυτός και υπαρκτός είναι και οριοθετημένος. Δεν είναι μετέωρος και πλασματικός. Οι διπολιτισμικές τους εγγραφές, το βίωμα, οι συγχρονικές και διαχρονικές
τους αναφορές κατά την αυτο-ερμήνευση του Εαυτού, το «πού βρίσκομαι», αλλά
και το «από πού προέρχομαι» συνιστούν τα εργαλεία της χαρτογράφησης αυτής.
Από την άλλη, η θεσμική δυστοκία στη χορήγηση ιθαγένειας, φαίνεται να δυσκολεύει όχι μόνο τη δημιουργία ενός αισθήματος ισοτιμίας, βασικό προαπαιτούμενο
της ένταξης, αλλά να επηρεάζει τις ίδιες τις στοχεύσεις των υποκειμένων. Στην
ουσία, η ίδια η πολιτεία ωθεί τα άτομα σε μια δεύτερη μετανάστευση ή σε μια
παλιννόστηση, εάν και εφόσον δεν πληρούν μετά το πέρας των σπουδών τους
μια σειρά νομικών προϋποθέσεων.
Οι στοχεύσεις, λοιπόν, των υποκειμένων της έρευνας οριοθετούνται και ερμηνεύονται αφενός από την ενταξιακή διαδικασία που η απόκτηση ιθαγένειας
δρομολογεί, αλλά και από τη χρονική συγκυρία που διέρχεται η ελληνική κοινωνία
κατά τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Η οικονομική κρίση και οι αντίστοιχες
συνέπειές της στις οικογένειες των οικονομικών μεταναστών τροποποιούν και
οριοθετούν εκ νέου, ενδεχομένως, τις στοχεύσεις και τους μελλοντικούς προσανατολισμούς τους. Ειδικότερα, για τους φοιτητές που δείγματος, το δίλημμα μετανάστευση προς μια τρίτη χώρα ή παλιννόστηση στη χώρα καταγωγής
διαφαίνεται μάλλον χωρίς αντίκρισμα, αφού στην πλειοψηφία τους είναι αρνητικοί στον επαναπατρισμό, ιδιαίτερα τα άτομα με καταγωγή από την Αλβανία.
Ο λόγος που αρθρώνουν επικεντρώνεται στο συντηρητισμό της αλβανικής κοινωνίας και στο διαφορετικό τρόπο ζωής, από αυτόν στον οποίο κοινωνικοποιήθηκαν. Ακόμα και στις περιπτώσεις που οι γονείς έχουν επενδύσει τις οικονομίες
τους στην απόκτηση κατοικίας επί αλβανικού εδάφους, άρα προσανατολίζονται
σε μια παλιννόστηση των ίδιων ή των παιδιών τους, οι φοιτητές εκφράζονται
αρνητικά σε αυτό το ενδεχόμενο.
Η επίκληση των τωρινών συνθηκών ζωής και κοινωνικοποίησης ουσιαστικά
λειτουργούν αποτρεπτικά στην απόφαση παλιννόστησης, επειδή θα είναι δύσκολο να ενταχθούν σε ένα περιβάλλον από το οποίο απομακρύνθηκαν και το
οποίο, κατά τα λεγόμενά τους, «έμεινε στάσιμο», ενώ οι ίδιοι εξελίχθηκαν. «Τώρα
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εάν ήμουν στην Αλβανία δεν θα είχα σπουδάσει και θα ήμουν παντρεμένη», αναφέρει η φοιτήτρια AL-13, ενώ η φοιτήτρια AL-11 επίσης τονίζει: «Η θέση της γυναίκας στην Αλβανία είναι πολύ πίσω, ακόμα, είναι πολύ υποτιμητική, κι αυτό δεν
μου αρέσει. Εγώ έχω κι άλλα στοιχεία».
Η ένταξη στη χώρα καταγωγής φαντάζει δύσκολη, η απόφαση όμως για μετανάστευση είτε προς άλλη ευρωπαϊκή χώρα είτε προς την Αμερική ή την Αυστραλία διατυπώνεται ως πιθανότητα από τους μισούς και πλέον φοιτητές του
δείγματος. Με αρκετή ευκολία οι φοιτητές κάνουν λόγο για μετακίνηση προς
άλλες χώρες έχοντας την προηγούμενη μεταναστευτική εμπειρία και μάλιστα σε
πρώιμη παιδική ηλικία. «Η μετανάστευση δεν με τρομάζει. Το ‘χω κάνει ήδη μια
φορά και δεν με φοβίζει, εάν είναι για κάτι καλύτερο. Κάποια άλλη χώρα θα με
ενδιέφερε. Η Αρμενία δεν είναι στις επιλογές μου, γιατί δεν θα είναι για το καλύτερο. Ίσως πάω Αμερική» (AR-17), αναφέρει η φοιτήτρια από την Αρμενία. Αλλά
και η φοιτήτρια από τη Ρωσία υποστηρίζει: «Μου είναι εύκολο να φύγω. Θα
φύγω για 2-3 χρόνια να δω τι άλλο υπάρχει. Μια απόδραση θα την κάνω. Δεν θα
σπάσει όμως η οικογένεια. Θα γυρίσω στην οικογένεια» (RU-7). Οι άμυνες που
αναπτύσσουν απέναντι στο άγνωστο διατυπώνονται με σαφήνεια και σιγουριά
από κάποια άτομα όταν αναφέρουν: «ναι, σκέφτομαι να φύγω. Θα πάω έξω να
κάνω την ειδικότητα αλλού. Δεν έχω πρόβλημα. Τώρα ξέρω. Έχω άμυνες. Και
πρέπει να προσπαθήσω για μένα. Για τα παιδιά μου, ίσως. Όταν συμβιβάζεσαι,
χάνεις τον εαυτό σου, τα θέλω σου, τα όνειρά σου» (AL-14).
Υπάρχουν, εντούτοις, και πιο διστακτικά, επιφυλακτικά άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο μετανάστευσης προς μια άλλη χώρα με μια μάλλον
αρνητική στάση, επικαλούμενοι την ανάγκη τους να «ριζώσουν», να στεριώσουν
σε έναν «τόπο». Αυτή η επιφύλαξη αιτιολογείται ακριβώς από την εμπειρία της
πρώιμης μετανάστευσης και από την προσπάθεια για ένταξη. Συνεπικουρείται,
ενδεχομένως, και από την ίδια τη διαδικασία ή έστω την προσπάθεια ένταξης
και εν τέλει το αίσθημα του «ανήκειν» στην ελληνική κοινωνία. Αισθάνονται ότι η
Ελλάδα είναι ο τόπος τους, η πατρίδα τους και σε αυτή ονειρεύονται τη ζωή
τους, το μέλλον τους.
Η επιλογή της Ελλάδας ως τόπου διαμονής κλυδωνίζεται από το ενδεχόμενο
της οικονομικής κρίσης, τουλάχιστον για κάποιους από τους φοιτητές. Η μετανάστευση θα είναι αναγκαστική για άλλη χώρα μόνο εάν οι οικονομικές συνθήκες
είναι ανυπέρβλητες «…εάν δεν μπορώ να επιβιώσω στην Ελλάδα και να είμαι
αξιοπρεπής θα γυρίσω στη Ρωσία. Δεν το θέλω, αλλά θα το κάνω, αν χρειαστεί»
(RU-19). «Γενικά πάντως θεωρώ δύσκολη την απόφαση να μεταναστεύσω ξανά.
Δεν λέω ότι ποτέ δεν θα το κάνω. Ίσως αναγκαστώ. Εάν χρειαστεί για τα παιδιά
μου, όπως το έκαναν οι γονείς μου για εμάς. Γενικά όμως δεν θα το ‘θελα. Δύσκολη απόφαση….» (AL-15).
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6. Συζήτηση

Α

ρχικά είναι σκόπιμο να συνοψιστούν οι μεθοδολογικές αφετηρίες πάνω στις
οποίες βασίστηκε η διερεύνηση και η ερμηνευτική προσέγγιση των ευρημάτων της έρευνας. Κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο, γιατί το πλαίσιο εντός του οποίου
επιχειρείται η αποκωδικοποίηση της αφήγησης της εθνοπολιτισμικής αυτοτοποθέτησης και γενικότερα πτυχών της μεταναστευτικής παρουσίας, προσδιορίζει το εύρος των ερμηνευτικών συσχετισμών.
Βασικός άξονας διερεύνησης της παρούσας έρευνας είναι η μετατόπιση από
μια προσπάθεια ετεροπροσδιορισμού της ίδιας της μεταναστευτικής εμπειρίας
και του πλαισίου εντός του οποίου αναδύεται η αφήγηση του Εαυτού, στην προσπάθεια να αναδειχθούν πτυχές της μεταναστευτικής εμπειρίας, όπως αυτές
προσλαμβάνονται και προβάλλονται από αυτούς που τη βιώνουν. Έτσι, οι φοιτητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν προσεγγίζονται ως τα υπο-κείμενα της
εμπειρίας, αλλά προσεγγίζονται έχοντας ως βασική παραδοχή ότι η ίδια αυτή η
εμπειρία υπό-κειται σε πολλαπλές προσλήψεις. Συνεπώς, το στοιχείο της υποκειμενικότητας, ως μιας διαδικασίας διαρκών επανατοποθετήσεων, συνιστά κομβικό σημείο αναφοράς της παρούσας έρευνας. Κάτι που με τη σειρά του σημαίνει
ότι οι αυτοτοποθετήσεις των φοιτητών προσεγγίζονται ως μια αποτύπωση θέσεων με πεπερασμένη χρονικότητα.
Παράλληλα, τα ίδια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος επισύρουν μια
σειρά περιορισμών. Η έρευνα έχει ως δείγμα υποκείμενα, που τουλάχιστον σε περιγραφικό επίπεδο, είχαν μια «επιτυχημένη πορεία», αφού όλοι, μετά τη φοίτησή
τους στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εισήχθησαν σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι). Εντούτοις, τα περιγραφικά στοιχεία του δείγματος,
όπως η φοίτηση των υποκειμένων σε ελληνικό σχολείο και η εισαγωγή τους σε ελληνικό Α.Ε.Ι., προσδιορίζουν, σε ένα βαθμό, τα κριτήρια της ένταξής τους σε δομές
της ελληνικής κοινωνίας και αποσαφηνίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου πραγματώνεται η αφήγηση του αυτοπροσδιορισμού και όχι το περιεχόμενό του.
Το πώς κάθε φοιτητής προβάλλει τα εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά που
αποδίδει στον Εαυτό του, βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με τη διαχείριση των διπολιτισμικών του εγγραφών, δηλαδή με το σημασιολογικό περιεχόμενο που προσδίδει στους δυο «τόπους», στη χώρα διαμονής και στη χώρας προέλευσης, και με
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διασύνδεσης ανάμεσα στους δύο αυτούς «τόπους». Αυτό το περιεχόμενο φαίνεται να επηρεάζεται και από τον τρόπο που η
ελληνική πολιτεία αντιμετωπίζει τη μεταναστευτική τους παρουσία, δηλαδή το
εάν τη νομιμοποιεί σε επίπεδο πολιτειακό, κάτι που φαίνεται να προσδιορίζει τις
στοχεύσεις των ίδιων των υποκειμένων. Έτσι, μπορεί τα στοιχεία που αφορούν
στην εθνοπολιτισμική αυτοτοποθέτηση (αφήγηση του αυτοπροσδιορισμού, αναπαραστάσεις για το καταγωγικό πλαίσιο και τη χώρα διαμονής), στα ζητήματα
της ιθαγένειας και των μελλοντικών στοχεύσεων των υποκειμένων να αποτελούν
διαφορετικούς άξονες ανάλυσης, όμως η συμπερασματική συζήτηση των ευρη-
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μάτων δεν ακολουθεί μια διαχωριστική λογική, αφού τα επιμέρους αφηγηματικά
μέρη φαίνεται να είναι απολύτως συναρτημένα μέσα από μια συνεχή αλληλόδραση. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αιτιότητα είναι κυκλική και όχι γραμμική.
Αρχικά είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι η αφήγηση του Εαυτού χαρτογραφεί
έναν «τόπο», μέσα από τη σύζευξη στοιχείων που πηγάζουν από το συγχρονικό
βίωμα στον τόπο διαμονής και τη διαχρονική διασύνδεση με τη χώρα προέλευσης. Η σύζευξη βέβαια αυτή είναι πρωτίστως πολυεκδοχική. Οι φοιτητές στο
σύνολό τους, με αφετηρία τον τόπο γέννησης ή προέλευσης που αυτός προσδιορίζει τη ρίζα και την καταγωγική εστία, αναγορεύουν σε κριτήρια το συγχρονικό βίωμα στην Ελλάδα και τις υπαγωγές στο θυμικό επίπεδο που αυτό
δημιουργεί, για να δομήσουν την αίσθηση του «ανήκειν» στο παρόν τους.
Ωστόσο, αυτή η προβαλλόμενη αίσθηση του «ανήκειν» στο επίπεδο της συγχρονίας και η επίκληση της καταγωγικής διασύνδεσης στο επίπεδο της διαχρονίας,
χαρτογραφούν έναν «τόπο» με πολλές φορές αμφίθυμους προσανατολισμούς.
Και αυτό γιατί, αποφεύγοντας όλοι οι φοιτητές, μονοσήμαντες αυτοτοποθετήσεις, αφηγούνται μια σειρά από «μεταίχμια». Από τη μια εστιάζουν στο «είμαι»,
ως απόρροια της καταγωγικής διαδρομής, με βάση μια σειρά από πραγματολογικά στοιχεία αυτονόητων δεσμεύσεων (πατρίδα, τόπος γέννησης, καταγωγής)
και από την άλλη, εστιάζουν στο «νιώθω ό,τι είμαι», ως αποτέλεσμα της κοινωνικοποίησής τους (νοοτροπία, συμπεριφορά) στο ελλαδικό πλαίσιο.
Εντούτοις, στις περιπτώσεις των φοιτητών που δεν έχουν πάρει την ελληνική
ιθαγένεια, στη διάκριση ανάμεσα στο «είμαι» και στο «νιώθω ό,τι είμαι» έρχεται
να προστεθεί και μια άλλη διάκριση ανάμεσα στο πολιτειακό και κοινωνικό «ανήκειν». Στις περιπτώσεις αυτές, αναδύονται με περισσότερη ένταση αμφίθυμα
στοιχεία, αντιφάσεις στο πώς οι ίδιοι οι φοιτητές νιώθουν και στο πώς η ελληνική
πολιτεία αντιμετωπίζει τη μεταναστευτική τους παρουσία. Κάτι τέτοιο επιτείνει
το αίσθημα ανασφάλειας που αισθάνονται, γεγονός που επαναπροσδιορίζει την
ίδια τη σήμανση του Εαυτού. Έτσι, οι φοιτητές καλούνται να γεφυρώσουν όχι
μόνο την απόσταση που δημιουργείται ανάμεσα στον τόπο καταγωγής και στον
τόπο διαμονής, αλλά και την απόσταση που δημιουργείται ανάμεσα στον τόπο
που νιώθουν ότι ανήκουν και στο πώς αυτός ο τόπος τους αντιμετωπίζει. Ο
φόβος του μετέωρου, του απροσδιόριστου και του ανέστιου οδηγεί τους φοιτητές στην αφήγηση μιας εύθραυστης ισορροπίας.
Στην ουσία πρόκειται για μια αντίφαση, τουλάχιστον όπως οι ίδιοι οι φοιτητές
την προβάλλουν, ανάμεσα στα εσωτερικά στοιχεία της νομιμοποίησης του Εαυτού και της μεταναστευτικής του παρουσίας και στα εξωτερικά πολιτειακά στοιχεία νομιμοποίησης της παρουσίας αυτής. Και αυτή η αντίφαση επιτείνεται από
το γεγονός, ότι στο σύνολό τους οι φοιτητές νιώθουν κοινωνικά ενταγμένοι στο
ελληνικό πλαίσιο. Έτσι στην ουσία, υπάρχουν τρεις πόλοι που δημιουργούν σύγχυση: η αφήγηση του Εαυτού (διαχείριση διπολιτισμικών στοιχείων), η αφήγηση
της ένταξης στην ελληνική κοινωνία (κοινωνικοποίηση, βίωμα), η αφήγηση της
έλλειψης πολιτειακής νομιμοποίησης της ένταξης αυτής.

Vivlio ekdosis KEME_2_Layout 1 4/7/14 2:14 μ.μ. Page 356

356

Διονυσία Κοντογιάννη, Θεοδοσία Μιχελακάκη, Ευθυμία Παπαλεξοπούλου

Βέβαια, αυτή η έλλειψη φαίνεται να επηρεάζει το κατά πόσο οι ίδιοι οι φοιτητές θεωρούν ότι θα εκπληρώσουν τις μελλοντικές τους στοχεύσεις και όχι την
αφήγηση των ίδιων των στοχεύσεων. Στο σύνολό τους οι φοιτητές δεν εκφράζουν τη βούληση να παλιννοστήσουν στις χώρες διαμονής τους, κάτι που συνδέεται άμεσα άλλωστε και με τις αναπαραστάσεις που έχουν για το καταγωγικό
πλαίσιο και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αφήγησης αυτού του «τόπου».
Προβάλλουν βέβαια την καταγωγική ρίζα, αφενός ως διασύνδεση με το παρελθόν
τόσο των ίδιων όσο και των γονιών τους και αφετέρου ως έναν τρόπο να μην
απαρνηθούν την ίδια τη μεταναστευτική τους διαδρομή. Για το λόγο αυτό άλλωστε και η αφήγηση της ίδιας της αυτοτοποθέτησης έχει ως αφετηρία πραγματολογικά στοιχεία τα οποία μάλιστα αναδύονται στη λογική του αυτονόητου
(είμαι Αλβανός γιατί γεννήθηκα στην Αλβανία) και ακολουθεί η ανάδειξη του βιώματος στη συγχρονία (πολιτισμικά είμαι Έλληνας, έχω την ελληνική νοοτροπία).
Αυτό το στοιχείο, συνδέεται άμεσα με τις ίδιες τις στοχεύσεις των φοιτητών. Σχεδόν όλοι οι φοιτητές εκφράζουν την επιθυμία να παραμείνουν στην Ελλάδα και
όχι να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους. Βέβαια στο σημείο αυτό πρέπει
να επισημανθεί το εξής: τα περισσότερα υποκείμενα του δείγματος μετανάστευσαν στην Ελλάδα σε πρώιμη σχολική ηλικία κάτι που σημαίνει ότι η χώρα προέλευσης υπήρξε η αφετηρία, ο «γενέθλιος τόπος» αλλά ένα μεγάλο μέρος της
προσωπικής τους διαδρομής έχει γίνει διαβιώνοντας στο ελλαδικό πλαίσιο. Όμως
η έννοια της παλιννόστησης εξ ορισμού εμπεριέχει τη δυναμική της «επιστροφής»
σε έναν τόπο γνώριμο και οικείο. Πώς όμως δομείται η εγγύτητα και η οικειότητα
για έναν «τόπο» που δεν τον έχουν ζήσει; Πιθανότατα για κάποιους από τους
φοιτητές η παλιννόστηση ως έννοια να προσδιορίζεται με όρους συμβολικού
«ανήκειν» και όχι βιωματικής εγχάραξης.
Η απουσία βούλησης παλιννόστησης και η θέληση των φοιτητών να παραμείνουν στην Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν αναλογιστεί κανείς και
την τρέχουσα οικονομική συγκυρία την οποία διέρχεται η Ελλάδα. Αυτή η συγκυρία στην ουσία αίρει τους ίδιους τους λόγους που οδήγησαν στο μεταναστευτικό
γεγονός και στη μετάβαση στο ελλαδικό πλαίσιο (η συντριπτική πλειοψηφία των
οικογενειών των φοιτητών μετανάστευσαν για οικονομικούς κυρίως λόγους). Οι
ίδιοι φοιτητές επισημαίνουν την οικονομική δυσπραγία, η οποία όμως δεν αποτελεί για τους ίδιους κύρια αιτία μιας νέας μετανάστευσης. Μόνο εάν υπάρξει
περαιτέρω ύφεση, υπάρχει η πιθανότητα μετανάστευσης προς μια τρίτη χώρα,
όχι όμως παλιννόστησης στη χώρα προέλευσής τους. Άλλωστε, όπως οι ίδιοι
επισημαίνουν, έχουν μυηθεί στις δυσκολίες και στις προκλήσεις. Και στο σημείο
αυτό, θα μπορούσε κάποιος να προχωρήσει σε μια συγκριτική παρατήρηση σε
σχέση με τους γηγενείς και το ρεύμα της νεομετανάστευσης, κυρίως βέβαια μέσα
από τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού (Brain drain). Το ερώτημα που τίθεται,
στο πλαίσιο μιας τέτοιας συγκριτικής θεώρησης, αφορά στους όρους της μετανάστευσης Ελλήνων σε άλλες χώρες, στο πόσο εύκολα επιλέγουν να μεταβούν
σε ένα άλλο πλαίσιο και στο πόσο μυημένοι είναι στην αντιμετώπιση δυσκολιών
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που αναδύονται σε αυτή την οικονομική συγκυρία (Βλ. ανάλυση στον παρόντα
τόμο, Δαμανάκης, Κωνσταντινίδης, Τάμης).
Υπάρχουν φοιτητές που εκφράζουν τη βούληση να μεταναστεύσουν, όχι όμως
για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους (θέματα ένταξης, διακρίσεων και ρατσισμού), αλλά κυρίως στο πλαίσιο επίτευξης προσωπικών φιλοδοξιών, όπως ανέλιξη
σε ακαδημαϊκό επίπεδο (απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου κ.λπ.). Σε κάποιες από
αυτές τις περιπτώσεις τονίζεται εμφατικά ο προσωρινός χαρακτήρας της πιθανής
αυτής νέας μετάβασης σε μια τρίτη χώρα. Αναδύεται επομένως, το στοιχείο της
προσωρινότητας και της θέλησης να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Βέβαια, το στοιχείο της προσωρινότητας συνιστά κομβικό σημείο κατά την αποκωδικοποίηση γενικότερα της μεταναστευτικής εμπειρίας.
Ωστόσο, συσχετίζοντας τις στοχεύσεις των υποκειμένων με το ζήτημα της
ιθαγένειας, οδηγείται κανείς στο εξής συμπέρασμα: Οι φοιτητές που δεν έχουν
ελληνική ιθαγένεια, εκφράζουν με πιο ρητό και εμφατικό τρόπο αφενός τη θέλησή τους να μείνουν στην Ελλάδα και αφετέρου τις δυσκολίες που ανακύπτουν
στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων, επειδή δεν υπάρχει πολιτειακή
νομιμοποίηση της μεταναστευτικής τους παρουσίας. Εκφράζουν το φόβο ότι,
εάν φύγουν από την Ελλάδα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα επιστροφής και θα
βρεθούν σε ένα άλλο πλαίσιο, όπου θα κληθούν να επαναπροσδιορίσουν τον
Εαυτό τους για άλλη μια φορά. Βέβαια, στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί
ότι στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν υπήρξε νομική προσέγγιση των κριτηρίων βάσει των οποίων η ελληνική πολιτεία χορηγεί την ιθαγένεια σε αλλοδαπούς. Και αυτό γιατί μια τέτοια προσέγγιση αφενός θα απαιτούσε μια άλλη
αναλυτική εργαλειοθήκη και αφετέρου θα απέκλινε από τη βασική στόχευση της
έρευνας που ήταν η αφήγηση του ανήκειν από τα ίδια τα υποκείμενα. Ωστόσο,
πέρα από την κριτική διερεύνηση των εκάστοτε κριτηρίων, όπως αυτά ορίζονται
από τη νομοθεσία, το κρίσιμο ζήτημα είναι η σταθερότητα και η δυνατότητα υλοποίησης των κριτηρίων αυτών, το οριοθετημένο, σταθερό και ξεκάθαρο θεσμικό
πλαίσιο. Δηλαδή, αυτό που αναδύεται στην παρούσα έρευνα δεν είναι η ορθότητα ή μη των κριτηρίων με βάση τα οποία κάποιος αποκτά ελληνική ιθαγένεια,
αλλά κυρίως η σύγχυση που δημιουργεί η έλλειψη σταθερότητας και συνέπειας
των κριτηρίων αυτών. Και εν τέλει, δεν είναι μόνο τα κριτήρια που τίθενται σε
μια διαδικασία επί μακρόν διαβούλευσης, αλλά και πορείες ζωής υποκειμένων
που τίθενται και αυτές σε «αναμονή».
Από την άλλη, οι φοιτητές που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, εστιάζουν την
αφήγησή τους στα προσωπικά τους μελλοντικά σχέδια, τονίζοντας την ευκολία
της μετάβασης και της εκ νέου μετανάστευσης, τη μύησή τους σε διαδικασίες ένταξης και προσαρμογής σε μη οικεία πλαίσια. Ενδεχομένως κάτι τέτοιο να οφείλεται στο γεγονός ότι έχοντας ως ασφαλιστική δικλείδα την κτήση της ελληνικής
υπηκοότητας, η διέλευση συνόρων, η δρομολόγηση μιας καινούργιας μεταναστευτικής εμπειρίας, δεν προκαλεί φόβο, αφού υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής
στην Ελλάδα. Για τους υπόλοιπους φοιτητές η απουσία αυτής της δυνατότητας,
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δημιουργεί σύγχυση, αμφίθυμους προσανατολισμούς και κυρίως μειωμένη πίστη
στην επίτευξη προσωπικών στόχων. Συνεπώς, η μη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας επηρεάζει την ίδια την αφήγηση του Εαυτού, δηλαδή αυτό που «είμαι τώρα»
και «αυτό που θα ήθελα να γίνω». Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο McCrone, το ζήτημα της αφήγησης του Εαυτού και της αυτοτοποθέτησης σχετίζεται περισσότερο με τη διερεύνηση της διαδρομής και λιγότερο με τη διερεύνηση της ρίζας
(routes rather than roots), αφού οι αναδυόμενοι αυτοπροσδιορισμοί είναι περισσότερο ένας χάρτης προσανατολισμού για το μέλλον παρά ένας χάρτης με ίχνη από
το παρελθόν (McCrone, 1998, 34).
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* Τα ονόματα των συγγραφέων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, καθώς η συμβολή
τους είναι ισότιμη.
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http://www2.ohchr.org/english/ohchrreport2012/web_en/allegati/6_Migration.pdf.
2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&
pcode=tps00178
3. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Δημογραφικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά του
μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών
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6. Αναλυτικότερα βλ. Δαμανάκης Μ. (1998). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και
αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg,
Γκότοβος Αθ. (2002). Εκπαίδευση και Ετερότητα. Ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Αθήνα: Μεταίχμιο, Μάρκου Γ. (1997). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Παν/μιο Αθηνών, Νικολάου Γ. (2000).
Ένταξη και Εκπαίδευση των Αλλοδαπών Μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, Γκόβαρης Χρ. (2011). Διδασκαλία σε μια πολυπολιτισμική τάξη: Ευκαιρίες και αδιέξοδα, Παρουσίαση στην ημερίδα «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη
διδασκαλία και στη μάθηση: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας», Π.Τ.Δ.Ε. – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 26-2-2011.
Επίσης, για την κοινωνική, επαγγελματική, οικονομική, πολιτισμική ένταξη εθνικών
ομάδων στην ελληνική κοινωνία υπάρχει πλήθος μελετών στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία όπως: Κόντης Αντ. (2001). Η οικονομική ενσωμάτωση μεταναστών στη
χώρα υποδοχής. Στο Αμίτσης Γ. & Λαζαρίδη Γ. (επιμ.) Νομικές και οικονομικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα. Παπαζήσης, Αθήνα, Μωυσίδης Α. & Παπαδοπούλου Δ. (επιμ.) (2011). Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην
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Ελλάδα. Εργασία, εκπαίδευση, ταυτότητες. Κριτική, Αθήνα, Τριανταφυλλίδου Ά. &
Μαρούκης Θ. (επιμ.) (2010). Η μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Κριτική,
Αθήνα.
7. Πρέπει να σημειωθεί ότι γενικότερα αναδύθηκε μια δυστοκία αναφορικά με τη συλλογή στοιχείων καταρχήν σε επίπεδο Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου παρατηρήσαμε
ότι δεν υπήρχε συστηματικός και ενιαίος τρόπος συγκέντρωσης και καταγραφής
των εν λόγω στοιχείων, αλλά, και τα στοιχεία που μας χορήγησαν κάποιες Γραμματείες, διαπιστώθηκε έμπρακτα από την έρευνα ότι ήταν ανακριβή και ελλιπή, καθώς
κατά την αναζήτηση του δείγματός μας με τη μέθοδο της «χιονοστιβάδας», εντοπίσαμε περισσότερους φοιτητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο από τις καταγραφές
των Γραμματειών. Δυστοκία, επίσης, υπήρξε και σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ υπάρχουν καταγραφές που αφορούν τους «αλλοδαπούς»
μαθητές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν φαίνεται να υπάρχει μια στατιστική αποτύπωση του πληθυσμού αυτού στο επίπεδο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή, δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για τα ποσοστά
«αλλοδαπών» μαθητών που λαμβάνουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις ούτε τα
ποσοστά εισαγωγής τους στα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας. Δεν υπάρχει, επομένως, μια συνολική αποτύπωση της εκπαιδευτικής πορείας των «αλλοδαπών» μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι σε θέση να
παρακολουθήσει τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής του πολιτικής για αυτούς
τους μαθητές.
8. Στο πλαίσιο αυτών των προσεγγίσεων, μπορεί κανείς να εντοπίσει μια συχνά άρρητη
αντιστροφή: η εθνική ταυτότητα ομάδων δεν προκύπτει μέσα από τη διαπίστωση
της ύπαρξης μιας δέσμης ομοούσιων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ή ακόμα και
κοινών βουλήσεων των ατόμων που τη συγκροτούν, αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά
προκύπτουν ως αβίαστη συνέπεια της ένταξης των υποκειμένων στην εθνική
ομάδα.
9. Κάποιες προσεγγίσεις εισάγουν τον όρο της υβριδικότητας (hybridity) για τη μελέτη
των αναδυόμενων ταυτοτικών σημάνσεων τονίζοντας τον εξελισσόμενο και κυρίως
μη αναγώγιμο χαρακτήρα τους σε μια κυρίαρχη και μονοσήμαντη εθνική αφήγηση.
Ωστόσο, οι αναλύσεις που επικεντρώνονται στον υβριδικό αυτό χαρακτήρα των
ταυτίσεων, χρησιμοποιούν τον όρο: α) είτε για να καταδείξουν ότι τα υποκείμενα,
συνθέτοντας πολλαπλές ταυτοτικές αναφορές δομούν μια νέα ταυτότητα που δεν
ανήκει αποκλειστικά σε κανένα κλειστό νοηματικό χώρο εθνικής αφήγησης, β) είτε
για να επισημάνουν ότι δεν πρόκειται απλά για σύνθεση πολλαπλών ταυτοτικών
υπαγωγών, αλλά για τη δημιουργία ενός «τρίτου τόπου» (third space) που χαρακτηρίζεται από ασυνέχειες, και που κυρίως δεν μπορεί να αναλυθεί προσφεύγοντας σε
αφετηριακές ταυτοτικές υπαγωγές. Βλ. Bhabha (1990).
10. Η εθνοπολιτισμική αυτοτοποθέτηση δεν παραπέμπει σε ένα άθροισμα εθνικών και
πολιτισμικών ταυτίσεων, αλλά πρωτίστως στη σύζευξη και στη συμπερίληψη. Οι
κατηγορίες που αναφέρονται στις ιδιότητες ενός έθνους-κράτους, δηλαδή σε στοιχεία εθνοτικά, γλωσσικά, θρησκευτικά, είναι διακριτές και θεσμικά θεμελιωμένες.
Όμως οι πολιτισμικές κατηγορίες δεν αναφέρονται σε ένα διακριτό και ακέραιο νοηματικό χώρο. Επομένως, σύμφωνα με τον Γκότοβο, η σχέση εθνικών και πολιτισμικών ταυτίσεων είναι περισσότερο σχέση «κελύφους-περιεχομένου», μιας και οι
πολιτισμικές τοποθετήσεις βρίσκονται εμποτισμένες σε εθνικές αφηγήσεις στο
πλαίσιο των οποίων αποκτούν περιεχόμενο. Βλέπε: Γκότοβος Αθανάσιος (2002).
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Εκπαίδευση και ετερότητα: Ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Μεταίχμιο,
Αθήνα, σελ.11.
11. Βλ. απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ. αριθμ. 460/2013
http://www.constitutionalism.gr/site/wp-content/uploads/2013/06/2013STE%CE%
95460.pdf
12. Η παρουσίαση των τεκμηρίων γίνεται με βάση την κωδικοποίηση ανά χώρα καταγωγής των φοιτητών σύμφωνα με τις λατινικές συντομογραφίες της κάθε χώρας
π.χ. για Αλβανία αναγράφεται AL-1 και έναν αύξοντα αριθμό που οι συγγραφείς
έχουν ορίσει για κάθε υποκείμενο του δείγματος
13. Ο όρος αμφιθυμία δεν αναφέρεται μόνο σε στοιχεία που αφορούν τον Άλλο αλλά
και στις ταυτοτικές ενδεχομενικότητες που πηγάζουν από τις πολλαπλές και διαφορετικές τοποθετήσεις κατά τη διαδικασία του αυτοπροσδιορισμού. Επομένως,
σχετίζεται και με τον εθνοπολιτισμικό Εαυτό που δομείται μέσα από εσωτερικές
αντιφάσεις και αναφορές. Βλέπε: Allen Sarah (2008): Finding Home: Challenges Faced
by Geographically Mobile Families, in Family Relations, Vol. 57, 94.
14. Βλέπε αναλυτικά: Turner John, Oakes Penelope, Haslam Alexander & McGarty Craig
(2010): Self and Collective: Cognition and Social Context, in Postmes Tom &
Branscombe Nyla (edit.), Rediscovering Social Identity, Psychology Press, New York, p.
292.
15. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είχε επιτρέψει να γίνονται δεκτά τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών στα σχολεία. Η θέση αυτή
τροποποιήθηκε θεσμικά με το Νόμο του 2005 για τη μετανάστευση, ο οποίος εγγυάται το δικαίωμα παιδιών στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από το καθεστώς της
νόμιμης ή παράνομης διαμονής των μεταναστών γονέων τους. Βλέπε: Παπανδρέου
(2013, 46).
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