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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο πραγµατεύεται την αλληλεπίδραση των εργασιακών και 
φαντασιακών κινητικοτήτων και ακινησιών στις µελέτες της µετανάστευσης. 
Αναδεικνύει, µέσα από ανθρωπολογική έρευνα, µετασχηµατισµούς αλλά και 
συνέχειες σχεσιακών σχηµάτων και πολιτισµικών αντιλήψεων που οργανώνουν τις 
εργασιακές και φαντασιακές κινητικότητες των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα 
την περίοδο 1990-2010. Το άρθρο καταλήγει ότι οι Αλβανοί µετανάστες υιοθετούν 
την εργασιακή και φαντασιακή κινητικότητα αλλά και την ακινησία ως εναλλάξιµες 
στρατηγικές, αναλόγως το συγκείµενο, για να οργανώσουν την κοινωνική 
πραγµατικότητά τους στην Ελλάδα.  
 
 
1. Εισαγωγή 

Η κινητικότητα συνιστά µία άνιση διαδικασία, κατά την οποία ένα σύνολο εθνικών 
αλλά και παγκόσµιων σχέσεων εξουσίας κατασκευάζει και κινητοποιεί ‘επιθυµητές’ 
κατηγορίες ανθρώπων (π.χ. επιχειρηµατίες, τουρίστες/τριες) και παράλληλα 
ακινητοποιεί ‘ανεπιθύµητες’ (π.χ. παράτυπους µετανάστες/τριες, πρόσφυγες) (Hackl, 
Schwarz, Gutekunst & Leoncini, 2016: 24 ·Salazar & Smart, 2011: iii). Υπό αυτό το 
πρίσµα, αµφισβητείται η παρελθούσα διάκριση της κινητικότητας από την ακινησία, 
η οποία υποβίβαζε την ακινησία σε µια παθητική κατάσταση, ανάξια διερεύνησης, 
παραβλέποντας την έννοια της εξουσίας που ενυπάρχει σε αµφότερες τις έννοιες και 
προτείνεται η διαλεκτική τους εξέταση. Τη δεκαετία του 2020 στις ανθρωπολογικές 
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µελέτες της µετανάστευσης, συνιστά, πλέον, κοινό τόπο ότι η κινητικότητα 
καθορίζεται πάντοτε σε σχέση µε την ακινησία και η τελευταία σε σχέση µε την 
πρώτη (Hackl κ.ά., 2016: 22-23 ·Glick Schiller & Salazar, 2013: 186, 195). Ωστόσο, η 
«έλλειψη εµπειρικών δεδοµένων […] και συστηµατικών συγκριτικών µελετών για το 
πώς οι µεταναστευτικές κινητικότητες δηµιουργούνται στην καθηµερινή ζωή και 
διευκολύνονται καθώς και περιορίζονται» (Salazar, 2019: 13) από «καθεστώτα 
κινητικότητας» συµβαδίζει µε µια άλλη έλλειψη στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, 
εκείνη της εννοιολόγησης αλλά και της µεθοδολογικής προσέγγισης της έννοιας της 
ακινησίας.  

Ο Salazar (2013: 25) προτείνει την µελέτη της ακινησίας µέσα από την εξέταση 
εκείνων των δοµών που παραµένουν ίδιες, ή που αλλάζουν µε βραδύτερο ρυθµό 
(π.χ. θεσµοί). Η έννοια της ακινησίας έχει περιγραφεί σε µελέτες της µετανάστευσης 
ως η εφ’ όρου ζωής παραµονή σε συγκεκριµένο τόπο, δηλαδή ως µη µετανάστευση, 
την οποία οι Çağlar και Glick Schiller προβληµατοποιούν (2018), υποστηρίζοντας ότι 
οι εµπειρίες των µεταναστών δεν θα πρέπει να θεωρούνται εκ των προτέρων ως 
διαφορετικές από τις εµπειρίες των µη µεταναστών. Βάσει των επιτόπιων ερευνών 
τους στην Τουρκία, τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και την Γερµανία 
αναδεικνύουν ότι το σύνολο των πολιτών (µετανάστες, µη µετανάστες, µειονότητες) 
έρχεται αντιµέτωπο µε διαφορετικές δοµές εξουσίας, µε αποτέλεσµα όλοι 
ανεξαιρέτως οι πολίτες να βιώνουν διαφορετικά καθεστώτα επισφάλειας και 
εκτοπισµού (Çağlar & Glick Schiller, 2018: 3-6, 12, 210). 

Από την άλλη πλευρά, η Schewel (2019: 20) ορίζει την ακινησία ως µια 
διαδικασία χωρικά και χρονικά πεπερασµένη, η οποία συνδέεται µε την παραµονή 
ενός ατόµου σε ένα χωρικό συγκείµενο και µπορεί να αφορά όλη τη διάρκεια της 
ζωής του ή/και συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. Η ακινησία συνιστά προνόµιο 
για όσους έχουν τη ικανότητα να επιλέξουν την παραµονή σε έναν τόπο και ακούσια 
απόφαση για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να µετακινηθούν. Κοινωνικά 
φαινόµενα όπως, για παράδειγµα, η φτώχεια και η ανεργία ενδέχεται να 
καταστήσουν επιτακτική την ανάγκη µετακίνησης των ανθρώπων στο εξωτερικό 
προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, στερώντας το δικαίωµα ή/ και την 
επιθυµία να παραµείνουν σε ένα συγκεκριµένο τόπο (King, 2020: 195). Επιπλέον, 
κρατικές, γραφειοκρατικές διαδικασίες (π.χ. ανανέωση νοµιµοποιητικών εγγράφων, 
απόκτηση υπηκοότητας, ασύλου) επιβάλλουν «από τα πάνω» την σωµατική ακινησία 
µεταναστών και προσφύγων µε την µορφή µεγάλων χρονικών διαστηµάτων 
«αναµονής» (Anderson, 2019: 6) και «στασιµότητας» (Jacobsen κ.ά. 2021) που 
απαιτούνται για την χορήγηση ή µη των κατάλληλων επίσηµων εγγράφων.  

Η κινητικότητα και η ακινησία των µεταναστών έχουν περιγραφεί ως σχεσιακές 
(relational) αλλά και ως βιωµατικές (experiential) έννοιες (Adey, 2006: 83). 
Πρόσφατες µελέτες αναδεικνύουν ότι οι βιωµένες µεταναστευτικές εµπειρίες 
ακινησίας δεν ταυτίζονται απαραιτήτως µε την (κυριολεκτική) σωµατική ακινησία 
(Schapendonk, 2012: 581), δηλαδή οι µετανάστες/τριες βιώνουν περιόδους 
ακινησίας, αναµονής, αποκλεισµού και στάσης, ενώ βρίσκονται εν κινήσει. Η Cangia 
(2020), µελετώντας υπερκινητούς µετανάστες/ριες στην Ελβετία, οι οποίοι 
ακολουθούν τους/τις επαγγελµατίες υψηλής ειδίκευσης συντρόφους τους σε 
διάφορες χώρες, υποστηρίζει ότι εξαιτίας της διαρκούς κινητικότητάς τους η ανεργία 
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που αντιµετωπίζουν στην Ελβετία αποτελεί µια µορφή σωµατικής και υπαρξιακής 
ακινησίας. Η αναµονή για εύρεση εργασίας νοηµατοδοτείται από τα υποκείµενα ως 
ένα είδος αποκλεισµού, παγίδευσης που λαµβάνει χώρα στο συγκεκριµένο χρονικό, 
σωµατικό, υπαρξιακό και κοινωνικό επίπεδο, συγκροτώντας την αντίληψη «ότι η 
ζωή δεν πάει πουθενά» (Cangià, 2020: 699-701).  

Το παρόν άρθρο, αντλώντας εµπειρικό υλικό από ανθρωπολογική επιτόπια 
έρευνα (2015-2017) που περιλαµβάνει συµµετοχική παρατήρηση και ηµιδοµηµένες 
συνεντεύξεις µε άνδρες Αλβανούς µετανάστες, ηλικίας 38 έως 50 ετών, οι οποίοι 
διαβιούν και εργάζονται σε δύο χωριά της Κορινθίας,1 αλλά και στην πόλη της 
Κορίνθου από το 1998 έως το 2017, εξετάζει τις µεταναστευτικές µνήµες, πρακτικές 
και νοηµατοδοτήσεις δύο αλληλένδετων µορφών κινητικότητάς τους στην Ελλάδα. Η 
πρώτη µορφή, των φαντασιακών κινητικοτήτων, αναφέρεται αφενός στα 
φαντασιακά των Αλβανών, δηλαδή στις ιστορικά και κοινωνικά κατασκευασµένες 
εικόνες και αναπαραστάσεις (Salazar, 2011: 576), που είτε τα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης προέβαλλαν για τον τρόπο ζωής στο εξωτερικό είτε οµοεθνείς 
µετανάστες αφηγούνταν στους υπό µελέτη Αλβανούς στην Κορινθία. Αφετέρου 
αναφέρεται στον τρόπο, µε τον οποίο οι ανωτέρω φαντασιακές αναπαραστάσεις 
φιλτράρονται από τους ίδιους τους µετανάστες, επανερµηνεύονται βάσει των 
προσωπικών φιλοδοξιών τους και υπαγορεύουν άλλοτε την κινητικότητα και άλλοτε 
την ακινησία τους. Ακολούθως, οι φαντασιακές κινητικότητες µετουσιώνονται είτε σε 
άλλη µορφή κινητικότητας, την εργασιακή, που περιλαµβάνει µετακινήσεις των 
Αλβανών για λόγους εργασίας από την Αλβανία στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990 
και στο εσωτερικό της Ελλάδας τη δεκαετία του 2010 είτε σε ακινησία, στην 
παραµονή τους στην Ελλάδα και στην αποφυγή µιας εκ νέου µετακίνησης. Το άρθρο 
αναδεικνύει τις συνέχειες αλλά και τους µετασχηµατισµούς σχεσιακών σχηµάτων 
(οµοεθνοτική και διεθνοτική δικτύωση) και πολιτισµικών αντιλήψεων («δύση») που 
οργανώνουν και συναρθρώνουν διαχρονικά (από τη δεκαετία του 1990 έως τη 
δεκαετία του 2010) τις εργασιακές και φαντασιακές κινητικότητες των Αλβανών 
µεταναστών στην Ελλάδα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, συµπληρώνει την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία των µεταναστευτικών κινητικοτήτων και ακινησιών µε µια νέα 
διάσταση: της κινητικότητας και ακινησίας ως δύο εναλλάξιµων διαδικασιών και 
στρατηγικών, που οι ίδιοι οι µετανάστες υιοθετούν σκόπιµα για να οργανώσουν την 
κοινωνική πραγµατικότητά τους µε διαφορετικό τρόπο αναλόγως το υπό µελέτη 
συγκείµενο. 

2. Εργασιακές κινητικότητες Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα από τη 
δεκαετία του 1990 έως τη δεκαετία του 2010 

Η µετακίνηση και η εργασία ανδρών Αλβανών στο εξωτερικό εξαιτίας συνθηκών 
φτώχειας και περιορισµένων ευκαιριών απασχόλησης στην Αλβανία µαρτυρείται 
ήδη από το δεύτερο µισό του 15ου αιώνα και είναι γνωστή ως η πρακτική του 
«kurbet» (Gregorič Bon, 2017: 302-303 ·Papailias, 2003: 1064). Αυτή η µορφή 
εργασιακής κινητικότητας απαγορεύτηκε κατά τη διάρκεια του κοµµουνισµού και 

 
1 Για τα ονόµατα των συνοµιλητών µου όσων και των χωριών, όπου αυτοί διαµένουν, χρησιµοποίησα 
ψευδώνυµα προκειµένου να εξασφαλίσω την ανωνυµία τους.  
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στη θέση της αναδύθηκε εκείνη των φαντασιακών κινητικοτήτων στη «δύση». 
Συγκεκριµένα, κατά τη δεκαετία του 1950, ο κοµµουνισµός άρχισε να χάνει την 
αξιοπιστία του και η «δύση» µυθοποιήθηκε από τη λαϊκή φαντασία, λαµβάνοντας 
δύο κυρίαρχες µορφές. Στην πρώτη της µορφή, η «δύση» παρουσιάστηκε ως η γη της 
επαγγελίας, ένας κόσµος ελευθερίας, πλούτου και ευτυχίας, στον οποίο οι άνθρωποι 
θα είχαν πρόσβαση, αν υπερνικούσαν τις κακουχίες που µάστιζαν την 
καθηµερινότητά τους. Στη δεύτερη, η «δύση» έλαβε τη µορφή ενός εκτός των 
συνόρων µεσσία, που αποτελούσε µια εξέχουσα οντότητα και η έλευσή του θα 
προσέφερε ελευθερία, δικαιοσύνη και αγαθά σε όλους τους Αλβανούς πολίτες 
(Lubonja, 2016). Κατά τη δεκαετία του 1970 και του 1980, ελάχιστοι Αλβανοί είχαν 
ταξιδέψει στο εξωτερικό. Όσοι διέµεναν σε παράκτιες περιοχές είχαν πρόσβαση σε 
ιταλικά τηλεοπτικά κανάλια και κατ’ επέκταση σε έναν φαντασιακό ηδονιστικό 
κόσµο, που έσφυζε από αφθονία και απολαύσεις (Mai, 2004: 7, 20 υποσηµείωση 1). Η 
µεγάλη επίδραση του διαδεδοµένου ονείρου της «δύσης» διαφάνηκε στη µαζική 
προσέλευση εκατοντάδων χιλιάδων Αλβανών στις ξένες πρεσβείες των Τιράνων κατά 
τη δεκαετία του 1990. Η αίτηση πολιτικού ασύλου, που κατέστη εφικτή µετά την 
κατάρρευση του κοµµουνιστικού καθεστώτος και την επανεµφάνιση της 
παραδοσιακής πρακτικής του «kurbet», σηµατοδότησε την πρώτη συνάντηση του 
µύθου της «δύσης» µε την πραγµατικότητα (Lubonja, 2016). 

Οι Αλβανοί συνοµιλητές µου, ανατρέχοντας στις µεταναστευτικές τους µνήµες, 
αναφέρουν ότι, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πριν µεταναστεύσουν στην 
Ελλάδα, η τελευταία γινόταν αντιληπτή ως τµήµα της «δύσης». Ο Θάνος, 45 χρονών 
από το Φιέρι θυµάται: 

Λέµε δεν ξέραµε τι γίνεται έξω από ‘µας, τότε µε το Χότζα αλλά, την αλήθεια το 
ξέραµε [..] Όσοι ήτανε πάνω (βόρεια Αλβανία) από Ελµπασάν και πάνω πιάνανε 
κανάλια και από Ιταλία και από Σερβία. Εµείς κάτω (νότια Αλβανία) βλέπαµε 
ετ1, ετ2, (ελληνικά κανάλια) rai1, rai2 (ιταλικά κανάλια) και ξέραµε τι 
γίνεται στη δύση […] Εγώ έβλεπα οι άνθρωποι στη Ελλάδα είχανε όλοι µια 
δουλειά. Υπήρχανε πολλές δουλειές για όλους, ένας ήτανε σε τράπεζα, άλλο σε 
µαγαζί δικό του και βγάζανε το ψωµί για την οικογένεια. Πήγαινε στο γλέντι 
µετά, πηγαίνανε διακοπές σε νησί µετά και εµείς δουλεύαµε όλη µέρα και δεν 
είχαµε ψωµί να φάµε όχι να πάµε γύρω να κάνουµε τη ζωή τη καλή. 

Η παρακολούθηση ελληνικών τηλεοπτικών εκποµπών, κατά τη διάρκεια του 
κοµµουνισµού, συµβάλλει στην φαντασιακή κατασκευή της Ελλάδας ως µιας 
«δυτικής» χώρας, µε πολλές εργασιακές ευκαιρίες. Στην αντίληψη των Αλβανών, η 
απόκτηση µιας εργασίας αρκεί για την εξασφάλιση όχι µόνο των µέσων διαβίωσης 
της οικογένειάς τους αλλά και ελεύθερου χρόνου για διασκέδαση και αναψυχή. 
Μετά την κατάρρευση του κοµµουνιστικού καθεστώτος, στηριζόµενοι στους ήδη 
διαµορφωµένους από την Αλβανία δεσµούς αλληλοβοήθειας και αµοιβαιότητας µε 
συγγενειακά και φιλικά τους πρόσωπα («γνωστοί»), τα οποία διέµεναν σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας, οι Αλβανοί κατορθώνουν τόσο να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
ένα ευρύ φάσµα εργασιών (γεωργικών, οικοδοµικών, οικιακών κτλ.), τις οποίες 
εννοιολογούν µε τον όρο «εποχικά» όσο και να παραµείνουν µετακινούµενοι στο 
εσωτερικό της χώρας. Η αποδοχή πολλαπλών εργασιών κρίνεται επιτακτικής 
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«ανάγκης», καθώς στην πράξη δεν υπήρχε µια και µοναδική εργασία στην Ελλάδα, 
που θα εξασφάλιζε τα µέσα διαβίωσης των ίδιων αλλά και της οικογένειάς τους, που 
ακόµα τότε διαβιούσε στην Αλβανία.  

Το 1998, οι περισσότεροι εκ των συνοµιλητών µου εγκαταθίστανται στην 
Κορινθία και, µέσω του προγράµµατος οικογενειακής επανένωσης, επανενώνονται 
µε τις Αλβανίδες συζύγους και τα παιδιά τους. Όπως αναφέρει ο Σταύρος, 42 χρονών 
από το Φιέρι, που διαβιεί µαζί µε την σύζυγό του την Άννα, 38 χρονών από το Φιέρι 
και τα δύο παιδιά τους στο χωριό Βρύση: 

Εδώ η Κορινθία είναι λίγο διαφορετική, γιατί και πιο πολλές δουλειές βρίσκουµε, 
κάθε εποχή έχει τις δουλειές του […] Τώρα το καλοκαίρι ας πούµε ξέρεις είναι η 
σουλτανίνα εδώ, το σταφύλι και µε αυτό κάτι κάνουµε και εµείς και οι Έλληνες 
εδώ µε αυτό βαστιούνται. Είναι τα βερίκοκα. Είναι οι εποχές που είναι το βερίκοκο, 
το σταφύλι, το χειµώνα ελιές, πορτοκάλια και τέτοια είναι η εποχή που βρίσκεις, 
κάτι βρίσκεις εδώ στην Κορινθία εποχικά. 

Η δυνατότητα εύρεσης εργασίας στον γεωργικό τοµέα (καλλιέργεια εσπεριδοειδών, 
εποχικών φρούτων, συγκοµιδή ελαιοκάρπου) της Κορινθίας καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου αποτελεί το βασικότερο κίνητρο εγκατάστασης και εργασίας των 
Αλβανών µεταναστών στην περιοχή. Οι εργασίες, κυρίως αγροτικές, αποδίδονται µε 
αναφορά στην εποχή ως «εποχικά». Τη δεκαετία του 2010, η οικονοµική δυσχέρεια 
(«κρίση») στην Κορινθία που γίνεται αντιληπτή από την σκοπιά των Αλβανών ως 
αδυναµία εξασφάλισης επαρκών µεροκάµατων στο τοπικό εργασιακό πλαίσιο, 
αφενός διευρύνει την έννοια των «εποχικών» εργασιών, αφετέρου µετασχηµατίζει 
τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά. Ρωτώντας τον Μιχάλη, 45 χρονών από τον Αυλώνα, 
τον Μάιο του 2015, πού εργάζεται, εκείνος αποκρίνεται: 

Εποχικά στο κωράφι µε ελιές, πορτοκάλια, κλαδέµατα […] βαψίµατα σε σπίτια, 
ξεκ(χ)ορτάρισµα σε κήπο, κωράφι. Έκανα πέρυσι δύο µεροκάµατα και Αθήνα 
πλακατζής, µπετατζής έκανα µετά σε Κόρινθο, πολλά έκανα. Τώρα µε τη κρίση 
πάω σε πολλά κωριά όπου βγει η δουλειά. Δεν είναι ότι δουλεύω µόνο εδώ (χωριό 
Βρύση) στο κωράφι. Θα µου βγει η δουλειά σε δύο κωριά πιο πέρα και τρεις και 
στη Κόρινθο όπου βγει. Θα πάω, θα τρέξω, γιατί άµα δεν πας, δεν µπορείς να 
βγάλεις το µήνα, δεν µπορείς να ζήσεις. Από ‘δω θα πάµε και στη Γκούρα (χωριό 
στην Κορινθία) ας πούµε, θα πάµε και Αθήνα, όπου βγει το µεροκάµατο (Και 
πώς ξέρεις σε ποιές περιοχές έχει δουλειά; Τον ρωτάω) Με γνωριµίες 
(Έλληνες εργοδότες) που ‘χω (ε)γώ; […] Με ξέρουν όλοι, όλο το κωριό (το 
τονίζει) και εγώ τους ξέρω και µας εξυπηρετούνε και µε δουλειά και µε όλα και 
εµείς το ίδιο.  

Τα «εποχικά» τη δεκαετία του 2010 συνδέονται µε την εργασιακή κινητικότητα των 
Αλβανών µεταναστών σε διάφορα χωριά της Κορίνθου, στην πόλη της Κορίνθου 
αλλά και της Αθήνας, η οποία συνοδεύεται µε την ανάληψη ποικίλων εργασιών: 
αγροτικών (µάζεµα ελιών, πορτοκαλιών), οικιακών (βάψιµο οικιακών χώρων) και 
οικοδοµικών. Η διαφορά της νέας εργασιακής κινητικότητας σε σχέση µε εκείνη της 
δεκαετίας του 1990 έγκειται στο γεγονός ότι δεν οργανώνεται πλέον µέσω οµοεθνών 
συγγενών και «φίλων» που διαµένουν στην Κορινθία, τους οποίους αποκαλούν 
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«γνωστούς», αλλά µέσω Ελλήνων εργοδοτών µε τους οποίους οι Αλβανοί µετανάστες 
έχουν αναπτύξει σχέσεις και τους οποίους αποκαλούν «γνωριµίες». 

Οι «γνωριµίες» µε τους Έλληνες εργοδότες αποκτώνται µέσω της µακρόχρονης 
παρουσίας, διαβίωσης και ανάληψης ποικίλων εργασιών στην Κορινθία, όµως δεν 
σταµατούν εδώ. Επεκτείνονται περαιτέρω, γιατί τόσο οι εργοδότες όσο και οι 
µετανάστες πολλές φορές δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους 
υποχρεώσεις, µε αποτέλεσµα εκείνες να αποπληρώνονται είτε µε επιπλέον εργασία 
είτε µε οποιαδήποτε άλλη µορφή «βοήθειας».2 Οι Αλβανοί συνοµιλητές µου 
εγγράφουν την πολιτισµική πρακτική της δικτύωσης που εφαρµόζουν στην Αλβανία 
και στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, η «ανιδιοτελής» παροχή «βοήθειας» σε µη 
συγγενείς και µη «φίλους», που κατασκευάζει νέες κοινωνικές σχέσεις 
«εµπιστοσύνης» στη µετασοσιαλιστική Αλβανία, συγκροτώντας καινούριες, εν 
δυνάµει επωφελείς διόδους αµοιβαιότητας και αρωγής (Prato, 2010: 145, 148), 
εντοπίζεται και στην Κορινθία, προσφέρεται δε από τους Αλβανούς µετανάστες 
στους Έλληνες εργοδότες. Ειδικότερα, οι Αλβανοί µετανάστες που αναλαµβάνουν 
όλες τις εργασίες (γεωργικές, οικοδοµικές κτλ.) ζητούν χαµηλότερη αµοιβή από 
εκείνη που ίσχυε το 2009 και ορισµένες φορές παρέχουν εργασία χωρίς αντάλλαγµα 
στο πλαίσιο διευκολύνσεων (π.χ. µεταφορά, (εκ)φόρτωση καφασιών, εργασία πέραν 
του συµφωνηθέντος ωραρίου κλπ.). Από την πλευρά τους, οι Έλληνες εργοδότες 
αναθέτουν όλες τις δικές τους εργασίες στους Αλβανούς µετανάστες και παράλληλα 
τους αποδίδουν τον τίτλο του «έµπιστου» εργαζόµενου. Αυτός ο τίτλος συµβάλλει 
στην αύξηση του «συµβολικού κεφαλαίου» (Bourdieu, 1986: 249-251) των Αλβανών 
στην Κορινθία, δηλαδή στη δηµιουργία εργασιακής φήµης («ονόµατος»). Αυτή η 
φήµη µετακινείται δια στόµατος των Ελλήνων εργοδοτών σε άλλους γνωστούς τους 
εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές είτε εντός είτε εκτός 
(π.χ. Αθήνα, Πάτρα) της Κορινθίας, εξασφαλίζοντας στους Αλβανούς µετανάστες 
περισσότερες ευκαιρίες κινητικότητας και συνεπώς εργασίας.  

3. Φαντασιακές κινητικότητες Αλβανών µεταναστών στη «δύση» τη 
δεκαετία του 2010 

 Παρότι η εργασιακή κινητικότητα των Αλβανών τόσο στην Αλβανία («kurbet») όσο 
και στην Ελλάδα (από τη δεκαετία του 1990 έως και τη δεκαετία του 2010) συνιστά 
µια διαχρονική πρακτική που υιοθέτησαν και υιοθετούν για να ανταποκριθούν στις 
επισφαλείς οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες αµφότερων των χωρών, η 
κινητικότητα των υπό µελέτη Αλβανών λαµβάνει τη δεκαετία του 2010 και µια άλλη 
µορφή. Στηριζόµενοι στις ερµηνείες της κινητικότητας των «γνωστών» τους (κυρίως 
συγγενών)3, οι οποίοι εργάζονται και διαβιούν σε διάφορες χώρες του κόσµου πλην 

 
2 Η συνηθέστερη µορφή «βοήθειας» είναι η εκτέλεση επιπρόσθετης εργασίας των Αλβανών στον 
εργοδότη –εκµισθωτή, όταν δεν δύνανται να πληρώσουν το ενοίκιο του οικιακού τους χώρου. Από την 
άλλη πλευρά, όταν οι εργοδότες δεν έχουν χρήµατα για να καταβάλλουν ακέραιο το σύνολο του µισθού 
στους Αλβανούς, είτε τους δίνουν ένα µικρό χρηµατικό ποσό και το υπόλοιπο το αποπληρώνουν σε 
είδος (κυρίως σε µπιτόνια λαδιού), είτε τους αποπληρώνουν όλο το ποσό εν καιρώ.  
3 Αντίστοιχες αναπαραστάσεις για τον τρόπο ζωής των µεταναστών στη «δύση», οι οποίες δεν 
προέρχονται από προσωπικές εµπειρίες µετανάστευσης αλλά από ερµηνείες εµπειριών µετανάστευσης 
συγγενών και φίλων µεταναστών επαναπατρισθέντων αλλά και από το δηµόσιο λόγο και τα µέσα 
µαζικής επικοινωνίας/ενηµέρωσης διατυπώνουν Τανζανοί (Salazar, 2011: 588) και Βούλγαροι 
(Manolova, 2019: 76-77). 
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της Ελλάδας, οραµατίζονται µετακινήσεις σε «δυτικά» κράτη. Αυτές οι φαντασιακές 
κινητικότητες γίνονται για τους Αλβανούς ένα πλαίσιο ανάπτυξης εννοιολογήσεων 
για το πώς το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να τους αντιµετωπίσει από τη δεκαετία του 
1990, που µετανάστευσαν στην Ελλάδα για πρώτη φορά, έως και τη δεκαετία του 
2010, σε αντίθεση µε το πώς πραγµατικά αντιµετωπίστηκαν και τι εξακολουθεί να 
συµβαίνει. 

Σε αντίθεση µε τις εµπειρίες άλλων οµοεθνών τους (βλ. Gregorič Bon, 2008: 84, 91, 
96 ·De Rapper, 2012: 329, 337 ·Παπαγεωργίου, 2011: 344 ·Pajo, 2008: 10, 149, 153, 161, 
172, 176-177) που κατόρθωσαν σε µεγάλο βαθµό να βιώσουν την εµπειρία της 
«δύσης» µετακινούµενοι από την Αλβανία στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990, οι υπό 
µελέτη Αλβανοί διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις. Η έννοια της «δύσης» 
τοποθετείται σε χώρες, όπως η Αγγλία, η Ιταλία, η Γερµανία και το Βέλγιο, όπου 
έχουν µεταναστεύσει συγγενείς τους, και κατά κύριο λόγο νοηµατοδοτείται µε 
αναφορά στη «βοήθεια» που οι µετανάστες δέχονται από τη δεκαετία του 1990 έως 
και σήµερα από τα κράτη αυτά. Αυτή η «βοήθεια» λαµβάνει τις µορφές της 
διευκόλυνσης για την έκδοση ή/και ανανέωση τόσο των δικών τους 
νοµιµοποιητικών εγγράφων4 όσο και των συζύγων και των παιδιών τους αλλά και 
των παροχών και των «δικαιωµάτων», όπως η νόµιµη απασχόληση από τους 
εκάστοτε εργοδότες (ένσηµα), η χορήγηση επιδόµατος από τον ΟΑΕΔ κτλ., που οι 
συγγενείς τους απολαµβάνουν στη εξιδανικευµένη «δύση». Τα ανωτέρω 
περιγράφονται ως στοιχειώδη «δικαιώµατα» που εντοπίζονται στην ιδεατή «δύση», 
πλην όµως, εκλείπουν στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας την θεωρούµενη σχέση της 
Ελλάδας µε την «δύση» ως εκκρεµή. Περαιτέρω, το γεγονός ότι οι Αλβανοί άντρες 
µετανάστες διαχρονικά συνδέονται από το δηµόσιο λόγο των ελληνικών Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης µε την εγκληµατικότητα (Παύλου, 2001: 135-137) συµβάλλει 
στην απόφαση των συνοµιλητών µου να µεταναστεύσουν στη «δύση». 

Συζητώντας µε τον Σταύρο, 45 χρονών από το Φιέρι στην αυλή του οικιακού του 
χώρου στο χωριό Γέφυρα και ρωτώντας τον εάν σκέφτεται πράγµατι να 
µεταναστεύσει στην Ιταλία και την Γερµανία απαντά «ο δήµος εκεί δίνει. Ένα κοµµάτι 
ψωµί; Αλλά κάτι δίνει. Όχι σαν εδώ». Και προσθέτει: 

Και πού να πας;[…] Δεν µπορώ να πάω τώρα σε άλλες κώρες στη δύση. Είναι αργά 
τώρα, έχουµε κουραστεί κιόλας πολύ, είκοσι κρόνια έχουµε τραβήξει πολλά στη 
Ελλάδα και είναι σαν να ξεκινάς από την αρχή. Εδώ µε ξέρουνε όλοι στο Κόρινθο. 
Όχι µόνο ένα αφεντικό, ο άλλος, έχω τις γνωριµίες µου εδώ […] Είναι άλλο να σε 
ξέρουνε. Εκεί ποιός ξέρει για µένα; Για τη δουλειά µου; Να πειι πώς να σου πω αα 
το ξέρω τον Σταύρο είναι καλό σε δουλειά, να πει κάτι για µένα. 

Η αφήγηση του Σταύρου σκιαγραφεί τις απόψεις των περισσότερων Αλβανών, που 
διαβιούν και εργάζονται στην Κορινθία και διαθέτουν το κατάλληλο δίκτυο 
«γνωριµιών», ώστε να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε ποικίλα 
χωρικά και χρονικά πλαίσια. Η εργασιακή φήµη («όνοµα»), η οποία αναδείχθηκε 
ανωτέρω ως εφαλτήριο των εργασιακών κινητικοτήτων των Αλβανών εµφανίζεται 

 
4 Παρόµοιες νοηµατοδοτήσεις της «δύσης» διατυπώνουν Αλβανοί δεύτερης γενιάς (14-22 ετών) που 
διαµένουν στην Αθήνα (Athanasopoulou, 2011: 324) και Αλβανοί που διαβιούν στη Δηµοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας (Neofotistos, 2008: 18, 27-31).  
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τώρα ως εµπόδιο στο συγκείµενο των φαντασιακών κινητικοτήτων στη «δύση». Η εκ 
νέου µετακίνηση σε χώρες της «δύσης» διαθλάται µέσα από τις µεταναστευτικές 
εµπειρίες στην Ελλάδα και απορρίπτεται καθώς θα αχρήστευε το δίκτυο 
«γνωριµιών», που µε κόπο όλα αυτά τα χρόνια κατασκεύασαν. Οι Αλβανοί 
µετανάστες θεωρώντας ότι η µεταναστευτική επιβίωση προϋποθέτει δίκτυα 
«γνωριµιών», µετακινούνται φαντασιακά στη «δύση», αλλά πρακτικά επιλέγουν την 
ακινησία, δηλ. την παραµονή τους στην Κορινθία. 

Στην επιλογή της ακινησίας συµβάλλουν επίσης η απροθυµία µιας νέας 
µετανάστευσης των παιδιών και των συζύγων, που «συνηθίσανε και δεν θέλουνε τώρα να 
φύγουµε», αλλά και η επέκταση της εργασιακής δραστηριοποίησής τους στον 
επιχειρηµατικό τοµέα της Κορινθίας. Ο Θάνος, 45 χρονών από το Φιέρι αναφέρει:  

 Η δύση είναι αυτό που θέλουµε και το µαγαζί είναι αυτό που έχουµε. Όποιος λέει 
ότι δεν θέλει να πάει στη δύση να ‘χει βοήθεια µε τα χαρτιά, δικαιώµατα από το 
κράτος, πράµατα λέει ψέµατα […] Εµείς δουλέψαµε σκληρά τόσα χρόνια σε ότι 
δουλειά µπορεί να βάλει το µυαλό και ότι λεφτά κάναµε το ρίξαµε εδώ (στο 
αλβανικό καφενείο) […] Οι πατριώτες έρχονται και µας στηρίζουν. Με ξέρουνε 
και από τη δουλειά οι πιο πολλοί. Κρατάµε και ‘µεις το µαγαζί µέχρι αργά αλλά 
εγώ θέλω και Έλληνες να έρθει. 

Ο Θάνος και η σύζυγός του, η Στέλλα 35 χρονών από το Φιέρι, επένδυσαν το 2017 
όσα χρήµατα διέθεταν στην αγορά ενός καφενείου στην πόλη της Κορίνθου. 
Υιοθετώντας ευέλικτα ωράρια εργασίας, προσκαλώντας αλλά και κερνώντας καφέ 
«φίλους» και συγγενείς κατάφεραν η φήµη του µαγαζιού να γίνει ευρέως γνωστή 
στους οµοεθνείς της περιοχής. Στα µελλοντικά σχέδια του Θάνου περιλαµβάνεται η 
προσέλκυση γηγενούς πληθυσµού στο καφενείο. Μπροστά στο ενδεχόµενο αυτής της 
διαπολιτισµικής συνάντησης, η έλξη της µυθώδους «δύσης», που παρέχει 
«δικαιώµατα» και «βοήθεια» στους Αλβανούς, υποχωρεί.    

Το πολιτισµικά ορισµένο περιεχόµενο της έννοιας της «δύσης» µετασχηµατίζεται 
κατά την ‘µετακίνηση’ των Αλβανών µεταναστών από το χωροχρονικό αλβανικό 
πλαίσιο στο ελληνικό. Η Ελλάδα που οι Αλβανοί οραµατίστηκαν, πριν τη δεκαετία 
του 1990, ως τµήµα της «δύσης», η Ελλάδα ως τόπος πολλαπλών ευκαιριών 
απασχόλησης αλλά και αναψυχής πλέον µετασχηµατίζεται. Η Ελλάδα του 2010 
απαιτεί µια διαρκή εργασιακή κινητικότητα που στόχο έχει την εξασφάλιση βασικών 
µέσων διαβίωσης. Από την άλλη πλευρά, η ακινησία και δυσλειτουργία του 
ελληνικού κράτους (έλλειψη νοµιµοποιητικών εγγράφων) αλλά και των φορέων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης (δήµος) και του κράτους πρόνοιας (επίδοµα από τον ΟΑΕΔ) 
είναι συνεχής και ωθεί τους Αλβανούς µετανάστες σε έναν διαρκή, διαχρονικό 
οπτασιασµό πολιτικών και κοινωνικών «δικαιωµάτων», που τοποθετούν στην 
εξιδανικευµένη «δύση». Σε αυτό συµβάλλουν, επίσης, ψηφιακές γνώσεις και 
διαδικτυακοί τρόποι πληροφόρησης (viber, skype messenger) για τον τρόπο ζωής 
και εργασίας σε «δυτικά» κράτη (Ιταλία, Γερµανία, Γαλλία) µέσω ενός πολυτοπικού 
δικτύου συγγενών που αναδεικνύει αυτούς τους «γνωστούς» από το 1990 έως σήµερα 
σε συγκροτησιακό παράγοντα των αλβανικών κινητικοτήτων προς ό,τι συνιστά κάθε 
φορά τη «δύση».  
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4. Συµπεράσµατα 

Το παρόν άρθρο επικεντρώθηκε στην εξέταση των εργασιακών και φαντασιακών 
κινητικοτήτων των Αλβανών µεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας από 
τη δεκαετία του 1990 έως και τη δεκαετία του 2010. Ανέδειξε ότι η εργασιακή 
κινητικότητα (διεθνής αλλά και εσωτερική) συνιστά µια διαχρονική πρακτική, την 
οποία υιοθετούν οι Αλβανοί για την αντιµετώπιση επισφαλών κοινωνικών και 
οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα αλλά και στην Αλβανία. Παρότι τα «εποχικά», 
δηλαδή η ανάληψη ενός ευρέος πεδίου εργασιών στην Ελλάδα (γεωργικές, 
οικοδοµικές κτλ.), συνεχίζουν από τη δεκαετία του 1990 έως και τη δεκαετία του 2010 
να οργανώνουν τις πολλαπλές κινητικότητες των Αλβανών µεταναστών εντός της 
χώρας, τη δεκαετία του 2010 η πρόσβαση στα «εποχικά» δεν επιτυγχάνεται πλέον 
µέσα από µια οµοεθνοτική δικτύωση µε βάση τη συγγένεια και τη «φιλία» (Αλβανοί 
«γνωστοί») αλλά µέσα από τη διεθνοτική δικτύωση (ελληνικές «γνωριµίες»). 

 Οι φαντασιακές κινητικότητες των Αλβανών µεταναστών στη «δύση», όµως, 
καταδεικνύουν µια συνέχεια από τη δεκαετία του 1990 έως και τη δεκαετία του 2010, 
καθώς η οµοεθνοτική δικτύωση («γνωστοί») εξακολουθεί να χρησιµοποιείται για την 
πληροφόρηση του τρόπου ζωής και εργασίας σε άλλες χώρες του κόσµου. Η µυθώδης 
«δύση», που οι Αλβανοί οραµατίζονται στην κοµµουνιστική Αλβανία αλλά και στην 
Ελλάδα του 2010, η «δύση» των «δικαιωµάτων» και της κρατικής «βοήθειας» δεν 
προσεγγίζεται ακόµα. Απαιτώντας την χρονοβόρα, εκ νέου κατασκευή ενός δικτύου 
«γνωριµιών», δηλαδή διεθνοτικών επαφών, παραµένει ένα όνειρο.  

Οι µεταναστευτικές πρακτικές των υπό εξέταση Αλβανών επιβεβαιώνουν τις 
σύγχρονες µελέτες των µεταναστευτικών κινητικοτήτων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι 
θα πρέπει να µελετάται η διαλεκτική σχέση µεταξύ της κινητικότητας και της 
ακινησίας (Hackl κ.ά., 2017: 22-23 ·Glick Schiller & Salazar, 2013: 186, 195 ·Salazar, 
2013: 21-22). Οι Αλβανοί µετανάστες επιλέγουν µια αυξηµένη κινητικότητα, 
οµοεθνοτική και διεθνοτική, στον εργασιακό τοµέα στην Ελλάδα αλλά ακινητούν 
όσων αφορά τη µυθώδη «δύση» µπροστά στο ενδεχόµενο επανα-κατασκευής νέων 
απαιτητικών, δύσκολων και αργά εξελισσόµενων διεθνοτικών δικτυώσεων.   
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