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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η πτυχιακή εργασία μας εξετάζει τα νέο μεταναστευτικά ρεuμaτa προς

στην Ελλάδα κοι ειδικότερα στο νησί της Άνδρου. Επιχειρεί καταρχάς να

αναδείξει, με την ανάλuση των δεδαμένων της τελεuτoIας απογραφής (200 Ι J το

προφίλ των αλλαδαπών της Άνδροu (με τον διαχωρισμό τοuς σε τρεΙς μεγάλες

ομάδες αναλόγως της χώρας προέλωσής τους), να το συγκρίνει με αυτό των

Ελλήνων κατοίκων του νησlοΙ> κοι να προσμετρήσει τις πρώτες άμεσες

επιmώσεις από την εγκατάσταση των αλλοδαπών στην δομή ΤΟI) πληθυσμού

του νησιού. Εν aUVEXEio, επικεντρώνεται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών

των απασχολοί>μενων αλλοδαπών στην Άνδρο με την διεξαγωγή έρευνας

πεδίου με την χρήση ερωτηματολόγιου, σuλλέΥοντaς KOI αναλύοντας τις

απαντήσεις των ερωτωμένων σε μια σειρά από θέματα που άmοντal των

κοινωνιολογικών δομών KOI γιο τα οποίο η απογραφή πληθuσμοu προφανώς

δε σuλλέγει δεδομένο. Στόχας της εργασΙας εΙναl αφενός να πραβλέψει τυχόν

αλλαγές στα πραφίλ των αλλοδαπών από το 200 1 μέχρι σήμερα (προβλέψεις

οι αποΙες θα επιβεβαιωθοuν ή όχι από την ανάλuση της απαγραφής rou 2011 J

και αφετέροι> να εξετάσει κατά πόσο οι αλλοδαποί στην Άνδρο έχοuν

ενσωματωθεί στην Άνδριώτικη κοινωνία. Το νησί της Άνδροι> και σuγκεκρlμένα

ο Δ. Άνδροι> όποι> έγινε η επιτόπια έρωνα επιλέχτηκαν για αρκετοuς λόγοuς.

Καταρχάς ο ερεuνητής διέμενε για 18 χρόνια στο δήμο, γεγονός ποι> έκανε την

έρωνα εuκολότερη αφενός γιατί ο ερεuνητής γνώριζε το νησί και αφετέροι>

γιατί γνώριζε ανθρώποuς να τον βοηθήσοuν. Η μελέτη σε μία σuμπαγή

ενότητα, όπως είναι τα νησιά, είναι ωκολότερη, ειδικά στην επιτόπια ερεuνά

αποφεuγονταl πολλά προβλήματα όπως για παράδειγμα κάποιοι ποι>

εργάζονται σε έναν δήμο να δlαμένοuν σε άλλο. Τέλος το νησί της Άνδροι>

επιλέχτηκε γιατί παροuσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Όπως θα δοuμε στην

ιστορική αναδρομή τοι> νησιοΙ> το νησί στο παρελθόν εποικίστηκε από

Άρβανίτες. Η εποίκηση σε σuνδuασμό με την ενετοκρατία χώρισε το νησί σε

τρία 'φuλετικά' μέρη. Ο διαχωρισμός εν μέρει ισχuει μέχρι σήμερα και το

γεγονός αuτό κάνει θελκτική τη μελέτη στο νησί.



Η δομή της εργασίας

Όσο αφορά τη δομή της εργασίας αρχικά (πρώτο κεφάλοιο) θέΤOUΜε τις

βασικές έννοιες και ορισμούς (αλλοδαποί/μετανάστευση) και εν συνεχεία

γίνεται μια σύντομη αναφορά στα μεταναστευτικά ρεuμaτa από και προς την

χώρα μας KOI εκτίθενται συνοmlκά δεδομένα για τοuς απογρaφέΥτες

αλλοδαποuς στην Ελλάδα. Στο διότφο κε.φάλαιο επικεντρωνόμαστε στην

Άνδρο. Μετά από μια σuvτομη αναδρομή στον παρελθόν του νησιοί> και στον

εποικισμό του οπό τους Αρβανίτες, εξετάζουμε, με βάση τα στοιχεία της

τελευταίας απογραφής τα δημογραφικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά

χαρακτηριστικά των αλλοδαπών κοι τα συγιφίνουμε με αυτά των Ελλήνων.

Εξετάζοντας τις ομοιότητες KOI τις διαφορές Ελλήνων-αλλοδαπών (αλλά και τις

διαφορές των αλλοδαπών ανάλογα με τη χώρα προέλωσης τοuς) η εργασΙα

μας στοχεί>ει να αναδείξει το προφίλ των οικονομικών μεταναστών στην Άνδρο

και επιχειρούμε να προσμετρήσει την επΙδραση των αλλοδαπών στον

πληθυσμό του νησιοU. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύουμε τα δεδομένα των

απαντήσεων που συλλέξαμε με βάση ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε

από ένα τμήμα των παρευρισκομένων οικονομικών μεταναστών στον δήμο

Άνδροu το 2009. Με το ερωτηματολόγιο aurQ σuλλέξαμε κuρIως πληροφορίες

για μια σειρά θεμάτων που άπτονται των κοινωνιολογικών δομών. Τέλος, στο

τελευταίο κεφάλαιο εκθέτουμε τα βασικά συμπεράσματα της εργασΙας μας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

1.1 Έννοιες και ορισμοί

Για να σαφηνιστούν όσο θα ακολουθήσουν, στο σημείο αυτό συνοπτικά

αναφέρονται ορισμένες δια κρίσεις μεταξύ διaφορετικων κατηγοριών

αλλοδαπών (εξαιρουμένων των υπηκόων της ΕΕ καθώς δεν χρειάζονται

κάποια αποσαφήνιση) σι οποίοι διαμένουν και εργάζονται σήμερα στην

Ελλάδα':

• Μετανάστες: Είναι υπήκοοι κρατών εκτός ΕΕ που έχουν εισέλθει νόμιμα ή

παράνομα (λαθρομετανάστες) στην Ελλάδα με σκοπό την εγκατάσταση KOI

την ανεί>ρεση προσωρινής ή μόνιμης εργασίας.

• Εθνο1lΚΟ; Έλληνες: Ανήκουν εν μέρει στην κατηγορία "μετανάστης"

εφόσον είναι ελληνικής καταγωγής και ασπάζονται το Ορθόδοξο Χριστιανικό

δόγμα. Μια σημαντική ομάδα εθνΟTlκών Ελλήνων μεταναστών, ΟΙ

Βορειοηπειρωτες, είναι Αλβανοί υπήκοοι, κυρίως από τη νότιο Αλβανία (βόρειο

Ήπειρο), αλλά αυτοπροσδιορίζονται (κοι αναγνωρίζονται από το ελληνικό

κράτος) ως Έλληνες από εθνοτική και πολιτισμική άποψη.

• Αιτούντες άαυλο: Είναι υπήκοοι κρατών εκτός ΕΕ που εισέρχονται στην

Ελλάδα νόμιμα ή παράνομα ζητώντας να αποκτήσουν την ιδιότητα του

πρόσφυγα επειδή φοβοί>ντal ότι θα διωχθοί>ν στην χώρα προέλευσής τους

εξαιτίας της φυλετικής τους ταυτότητας ή πολιτικών κοι θρησκευτικών

πεποιθήσεων.

• Πρόσφυγες: Είναι αλλοδαποί πσυ αποκτοί>ν την ιδιότητα του πολιτικού

πρόσφυγα οπό το ελληνικό κράτος ή από την ελληνική αντιπροσωπεία της

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πράσφυγες. Στην Ελλάδα απά τις 29.573

αιτήσεις και προσφυγές ασί>λου που εξετάστηκαν το 2008. το προσφυγικό

καθεστώς αναγνωρίστηΚΕ σε μόλις 14 περιπτώσεις κατά την πρωτοβάθμια

1 Περισσότερες πληροφορίες σrην ισroσελίδο

http://www.migrontsingreece,org/files/RESOURC Ε_57 .pdf
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διαδlκααία και αε 344 κατά τη δευτεραβάθμια εξέτααη. !Μαϊλή Ε .. Ριζααπάατης

της KUΡlαKή 21 loίJνη 2009 σελ. 17j

• Παλιννοστούντες: Είναι uπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ ΟΙ οποίοι κατάγονται

από την Ελλάδα ή περιοχές εκτός των συνόρων τou ελ/ηvικοι) κράτους που

είχαν άλλοτε δεχθεί την επίδραση TQL) ελληνlκοί> πολιτισμοU. Η πλειοψηφία των

ατόμων που ανήκουν σε auτή την κατηγορία αισθάνονται ότι lxouv

"επιστρέψει" στην "πατρική γη" και είναι Πόντιοι ή Ρωσσοπόντιοl. δηλαδή

μετανάστες οπό την περιοχή του Πόντου στη νότιο ακτή της Μaί:ιρης

Θάλασσας μέχρι τις πρωην Σοβιετικές δημοκρατίες. Οι Πόντιοι αποκτοί>ν την

ελληνική υπηκαότηταφθάνονταςστην Ελλάδα.

• Επαναπατρ,σθέντιc: Είναι Έλληνες μετανάστες ΟΙ οποίοι επιστρέφουν

οικειοθελώς στην Ελλάδα μετά από μια περίοδο μόνιμης εγκατάστασης στο

εξωτερικό. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας μπαρεί να είναι Έλληνες πολίτες ή να

έχουν αποκτήσει την υπηκοότητα της χώρας που τους φιλοξένησε. Τα παιδιά

των Ελλήνων μεταναστων ανήκουν στην κατηγορία αυτή.

Η μετανάστευση δεν είναι μια διαδικασία εuκολο να οριστεί καθως

επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες. Σί:ιμφωνα με τον Eisenstodt ως

μετανάστευση ορίζουμε τη φυσική μετάβαση ατόμων και ομάδων από μία

κοινωνία σε κάποια άλλη, σί:ιμφωνα με τον Souvy μετανάστευση θεωροuμε

κάθε γεωγραφική μετακίνηση μεγάλου αριθμοί:ι ατόμων ενω σί:ιμφωνα με τους

Castles και Kosock τη μεταφορά ανθρώπινου κι εργατικοί> δυναμικοί> από μία

περιαχή σε κάποια άλλη IΧλέταας και άλλαl. 2005). Οι λόγοι που μπορεί να

ΠΡOKαλtσoυν το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι πολλοί μεν, εξαρτώνται

δε από τις συνθήκες που επικρατοί:ιν στον τόπο διαμονής ή στο τόπο

απαδημίας κάθε φαρά.

Η μετανάστευση μπορεί να χαρακτηριστεί από διάφορους επιθετικοί:ις

προσδιορισμοUς. Ανάλογα τον προσδιορισμό μποροί:ιμε να διαχωρίσουμε τη

μετανάστευση σε κάποια βασικά ειδή. Τα βασικά είδη μετaνόστεuσης που

χρησιμοποιοuνται είναι τα εξής2:

2 περισσότερες πληροφορίες στην ιστoσελlδα WW'N .apadimos.com
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• Ατο ικ' . Ο αδlκή: όπου στην πρώτη περίmωση μεμονωμένα άτομα ή

στη δεί>τερη ομάδες ατόμων εγκαταλείπουν τον τόπο τους και εγκαθΙστανται

σε κάποιον άλλο.

• Εσωτερική ή Εξωτερική όπου η μετανάστευση γίνεται μέσα στα σί>νορα

ενός κράτους ή εκτός αυτών.

• Εκούσια ή Αναγκαστική όπου ο μετανάστης παΙρνει την τί>χη στα χέρια

του και μεταναστεί>ει με σκοπό να βελτιωθοί>ν οι συνθήκες διαβΙωσής του ή

όπου λόγω των πολιτικών, θρησκευτικών ή άλλων διώξεων αναγκάζεται να

μεταναστεί>σει.

• προσωρινή ή Μόνιυη όταν η μετανάστευση γίνεται σε ορισμένο χρονικό

διάστημα, ανάλογα με τον χρόνο που απαιτεΙται για την διευθέτηση των

υποθέσεων, καθώς υπάρχει πάντα η πρόθεση της επανόδου. Όταν η

μετανάστευση είναι αδί>νατον να καθοριστεΙ χρονικά ή rivaI αβέβαιης διάρκειας

και δεν υπάρχει πρόθεση επανόδου από τον μετανάστη, τότε θεωρεΙται μόνιμη.

Σχετικά, η ((Εθνική Στατιστική ΥπηρεσΙα» της χώρας ορiζει σαν προσωρινή την

μετανάστευση σε μια χώρα του εξωτερικοί> για παραμονή μικρότερη από ένα

έτος ή την αναχώρηση λόγω ναυτολόγησης και σαν μόνιμη την μετάβαση σε

μια ξένη χώρα για εγκατάσταση που διαρκεί πάνω από ένα έτος.

• Ηπειοωτική ή Υπερπόντια ή διαφορετικά Ενδοηπειρωτική ή Διηπειρωτική

ανάλογα στον πρώτο και παλιότερο διαχωρισμό, με το αν στην μετακΙνηση

από χώρα σε χώρα. παρεμβόλλεται ή όχι θόλασσα lσυνήθως αν η χώρα της

μετανάστευσης ανήκει σε άλλη ήπειρο). Σήμερα, yiVεTOI πιο επιλεκτική διάκριση

με το δεί>τερο διαχωρισμό ανάμεσα στις μεταναστεί>σεις και διατηρείται πιο

έντονη η εικόνα της ενότητας ή της ασυνέχειας της γεωγραφικής περιοχής

όπου κινείται συνήθως ο μετανάστης.
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1.2 Τα αίτια της μετανάστεοσης

Τα αίτια της μετανάστεοσης είναι πολUμορφα. Οι άνθρωποι

μεταναστεuουν αναζητώντας καλuτερες συνθήκες διαβίωσης. Ειδικότερα

μεταναστεuουν για οι κονομιΚΟUς, κοινωνlκοuς, πολιτικοuς, θρησκευτικοuς και

πολιτιστικοuς λόγους.

Τα βασικά κίνητρα που ωθοuν τους ανθρώπους στη μετανάστευση δεν

έχουν αλλάξει στο πέρασμα των αιώνων. Ως πρώτοι μετανάστες μπορεί να

θεωρηθοuν μερικοί από τους πρώτους κάτοικους του πλανήτη.

Μετακινήθηκαν για να βρουν τροφή, για να επιβιώσουν. Αργότερα, από την

αρχαιότητα ακόμα, λειτοuργησαν και άλλα κίνητρα για τις μετακινήσεις τους

όπως, η θρησκευτική καταδίωξη, η πολιτική καταπίεση, οι οικονομικές

δυσκολίες και η επιθυμία ν' αποφuγουν τις κυρώσεις κάποιου νόμου.

Προσπαθώντας να συνοψίσουμε μποροuμε να ποuμε ότι τα βασικά αίτια

που οδηγοuν τον άνθρωπο στη μετανάστευση ήταν και είναι τα παρακάτω 3;

• Το ΠεριΒάλλον, καθώς η γεωγραφική θέση ήταν πάντα η κυριότερη

αιτία κατοίκησης ή όχι ενός τόπου έτσι έγινε και η αιτία μετοίκησης σε άλλον. Η

παραμονή πολλών ανθρώπων σε εδάφη που δεν μποροuν να προσφέρουν

σε όλους τα προς το ζην αναγκάζουν κάποιους από αυτοuς να μετοικήσουν.

Από την άλλη η ευφορία κάποιων περιοχών έχει μαγνητίσει πολλοuς που

αναζήτησαν στη γη τους περισσότερες ευκαιρίες.

• Οι Πληθυσμιακές π,έσεις ταυτόχρονα με την περιορισμένη έκταση γης

(όπως για παράδειγμα σε νησιά ή οάσεις) έχει αναγκάσει πολλοuς να

εγκαταλείψουν την εκάστοτε περιοχή.

• Ο, Φυσlκές καταστροφές. Ηφαίστεια, ξηρασία, παγετός, πλημμuρες,

πυρκαγιές, σεισμοί, τυφώνες έχουν καταστρέψει στο πέρασμα του χρόνου

γόνιμες περιοχές, ακόμα και ολόκληρες εκτάσεις και έχουν αναγκάσει τους

πληγθέντες να μετοικήσουν.

3 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.apodimos.com
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• Η Θ σκι:υτικ' καταδ;ωΕn. Από τις διωξεις των Χριστιανων από τους

Ρωμαίους μέχρι το ΟλΟκαUτωμα του τρίτου ράιχ και ακόμα και σήμερα ένα

μεγάλο πλήθος ανθρωπων μεταναστεUεl για να διατηρήσει τη θρησκευτική του

ελευθερία.

• Τα ΠολΙTlκά K;vnrpa. Οι μεταναστεUσεlς λόγο πολlτικων κινήτρων

συναντωνταl συχνά ακόμη στην εποχή μας αλλά δεν είναι νεότερες των

μετακινήσεων λόγο θρησκευτικων καταδιωξεων. Από τους ηττημένους τρωες

που μετανάστες υπό τον Αινία ίδρυσαν τη ρωμη μέχρι τους Έλληνες στο Παρίσl

ή όπου αλλοι) κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας του

Παπαδόπουλου.

• Τα Εργασιακά α;Τια. Όπου η έλλειψη εργασίας σΙ ένα τόπο αναγκάζει

ΠΟλλΟUς να αναζητήσουν τόπους με περισσότερες ευκαιρίες για ανεUρεση

εργασίας.

• Τα Οικονομικά Ο;Τια. Οι υψηλότερες αμοιβές στις χωρες του

αναπτυγμένου κόσμου είναι η KUP�Q αιτία μετανάστευσης της εποχής μας.

• Άλλοι KoιvωνΙKO; λόγοι. Όπως οικογενειακοί για παράδειγμα μΠΟΡΟUν

να γίνουν αίτια μετανάστευσης.

Πέρα από τα παραπάνω αίτια που αναλUθηκαν και αΠΟτελΟUν συνήθως

λόγους για εξωτερική μετανάστευση υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία

ΟδηγΟUν σε εσωτερική μετανάστευση και πιο συγκεκριμένα στην αστυφιλία. Για

αυτά αρκεί μια ονομαστική αναφορά και όχι περαιτέρω ανάλυση καθως η

εσωτερική μετανάστευση δεν αποτελεί αντικείμενο της εργασίας. Τα κυριότερα

είναι: η β,αμηχαν,κή ή εμπορική ανάπτuξη μιας χώρας, οι μέθοδοι καλλιέργειας,

η εποχιακή ανεργία. ο μαγνητισμός των μεγάλων πόλεων και δει των

μητροπόλεων καθως και άλλα.

Όσο αφορά τη μελέτη της μετανάστευσης είναι αναπόφευκτο

οποιοσδήποτε μελετητής να μην προβεί σε συγκρίσεις. Για να γίνουν οι

συγκρίσεις και να ΠΡΟΚUΨΟυν αποτελέσματα ΧρησlμΟΠΟIΟUνταl τρία μοντέλα

εξέτασης του φαινομένου της μετανάστευσης. Αυτά είναι:

• Γραμμικό μοντίλο: Όπου ακολουθείται και μελετάται η πορεία του

μετανάστη

• Συ κλ;νον οντίλο: Όπου είναι και το συνηθέστερο μοντέλο σUγκρlσης.

Η σταθερά για τη μελέτη και τη σUγκρlση είναι ο τόπος φιλοξενίας. Αυτό είναι
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ποu θα χρησιμοποιήσοuμε και αργότερα για να σuγκρίνοuμε ομάδες

μεταναστών ποu έχοuν μετοικήσει στην Ελλάδα .

• Αποκλίνον Υοντίλο: Το τελεuταίo αuτό μοντέλο είναι το αντίστροφο Tou

σuγκλίνοντος μοντέλοu. Σταθερά είναι ο τόπος ποu οι μετανάστες αφήνοuν

πίσω. Θα το χρησιμοποιούσαμε αν αντικείμενο της σύγκρισης ήταν οι Έλληνες

μετανάστες ποu πέρασαν τον Ατλαντικό με αuτούς ποu για παράδειγμα

έφυγαν για τη Γερμανία (Green. 2004: 43-50)

1.3 Τα μετανασΤΙUΤΙKά ρεόμστα από και προς την Ελλάδα, σ6ντομη ιστορική

αναδραμή

Το τέλος της πρώτης δεκαετίας TOU 21°U αιώνα βρίσκει την Ελλάδα να

ολοκληρώνει ένα μακρόχρονο δημογραφικό κUκλο. Έχει πλέον ολοκληρώσει τη

δημογραφική μετάβασή της και δεν διαφέρει, με τις περισσότερες ανεmuγμένες

χώρες TOU crUYXPOvOU κόσμοu. Σuγκεκριμένα έχει προσδόκιμο ζωής 79,66 έτη

[ClA World FocIbook εκτ. 2009) που είναι και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

έχει γονιμότητα ι .37 παιδιά ανά γυναίκα (ClA WorId Foctbook εκτ. 20091. στα

ίδια επίπεδα δηλαδή με τις περισσότερες ωρωπαϊκές χώρες και γηράσκει με

δείκτη γήρανσης (ο δείκτης γήρανσης είναι πόσοι ηλικιωμένοι 65+ αντιστοιχούν

σε 100 παιδιά ο- Ι 5) 114,3 (200 Ι) με μέσο όρο Ε.Ε 98 για την ίδια χρονιά [για το

2009 η εκτίμηση του world foctbook της ClA για την Ελλάδα είναι 134,52). Εδώ

πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει τον τρίτο μεγαλύτερο δείκτη γήρανσης

μετά τις lταλία και Ισπανία και παροuσιάζει αύξησή TOU από το 1981 96,6%,

μετά από Ισπανία [163,3%), Πορτογαλία [126%), καllταλία (112,1%). Τέλος πριν

την ιστορική αναδρομή στη μεταναστωτική ιστορία της Ελλάδας ένα άλλο

στατιστικό στοιχείο ποu πρέπει να σημειωθεί γιατί έχει το μερίδιο Tou σε αuτή

είναι ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από άνιση γεωγραφική κατανομή

πληθuσμού. Αναλuτικά η Αττική ενώ καταλαμβάνει το 3% της σuνολικής

έκτασης της χώρας φιλοξενεί το 35% [3,8 εκατομμύρια ανθρώπους από τα

σuνολικά 11 εκατομμύρια κατά την απογραφή Tou 200 Ι) Tou πληθuσμού της,

όταν το 1940 φιλοξενούσε μόλις το Ι 6%.
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Η ιστορΙα Tou τόποu ouTou σuνδέεται με τη μετανάστεuση από τοuς

πρώτοuς αιώνες ποu κατοικήθηκε. Αρχικά ο Έλληνας άπλωνε τις ρΙζες TOU ως

άποικος και από το 19° αιώνα και τη σί>σταση TOU Ελληνικοί> κράτοuς ως

μετανάστης.

Από τις δεί>τερο μισό λοιπόν TOU 19°u αιώνα οι Έλληνες μεταναστεί>οuν

προς τα βαλκανικά αστικά κέντρα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας (κυρίως τη

Ροuμανiα), την Κωνσταντινοί>πολη, τη Μικρά ΑσΙα την Αίγuπτο και ακόμα τη

Νότιο Αφρική. Τα τέλη όμως TOU 19°u αιώνα η OUTOKpaTOpia πλήττεται σuνεχώς,

χάνει τα εδάφη της και τα κέντρα της παί>οuν να είναι θελκτικά για τον Έλληνα.

Έτσι το μαζικό ρεί>μα φuγής ποu πραγματοποιείται τότε έχει ως προορισμό την

Αμερική των ευκαιριών. Από το 1888 ως τα 1919 η Ελλάδα των 2,5

εκατομμuρίων χάνει στο πλέον αισιόδοξο σενάριο το 15-20% Tou πληθuσμοί>

της. Με καταμετρημένες 347,5 χιλιάδες εξόδαυς 114% του τότε πληθυσμού της

Ελλ) εκ των οποΙων το 96% KαΤΕUθί>νθηKε προς τις ΗΠΑ η Ελλάδα χάνει αuτή

την περίοδο το ζωτικότερο κομμάτι της καθώς η μετανάστεuση είναι επιλεκτική.

Εννιά στοuς δέκα μετανάστες της περιόδοu εΙναι άντρες 15-44 ετών και

προέρχονται κuρίως από περιοχές της Πελοποννήσοu, των Κuκλάδων και

άλλων νησιών. Στις 19 Maiou Tou 1921 στις ΗΠΑ ένας νέος μετανασΤΕUΤΙKός

νόμος θέτει εθνικά επιτρεπόμενα όρια, περιορΙζοντας τη μετανάστεuση στο 3%

κάθε εθνότητας ποu ζοί>σε στην Αμερική από το 1910. Έτσι ανακόπτεται το

μαζικό ρεί>μα ποu εΙχε ξεκινήσει από τα τέλη TOU 19°u αιώνα.

Το 1922 η Ελλάδα γνώρισε τη λέξη επαναπατρισμός. Οι μαζικοί

επαναπατρισμοΙ των Ελλήνων δεν ήταν θεληματικές επιλογές αλλά έμμεσοι ή

άμεσοι εξαναγκασμοΙ εξαιτίας κuρiως πολιτικών γεγονότων. Πολιτικά γεγονότα

βάλοuν την Ελλάδα όλο τον 200 αιώνα. Τα πολιτικά γεγονότα ξεκΙνησαν ελέω

βαλκανικών πολέμων το 1912, σuνεχιστήκαν με την σuμμέτοχη της Ελλάδας

στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με το πλεuρό των σuμμάχων και κατέληξαν

στη Μικρασιατική εκστρατεία το 1919. Η ήττα Tou 1922 με την καταστροφή της

Σμί>ρνης δημιοί>ργησε το πρώτο μεγάλο ρεί>μα επαναπατρισμοί>. Από τη

δuτική Μικρά ΑσΙα, τον Πόντο και την Καππαδοκία εκδιώχθηκαν 1.4

εκατομμί>ρια Έλληνες.
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Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου διακόmεταl η εξωτερική μετανάστευση

ενώ ακολοuθεί δεύτερη περίοδος μαζικής φuγής 11945-1977) με 1,3

μεταναστευτικές εξόδους ήτοι (<μόνιμους μετανάστες» ενώ η καθαρή

μετανάστευση της περιόδου αφορά περΙπου 650.000 άτομα.

Οι μετανάστες των μεταπολεμικών ετών πραγματοποιούν, αρχικά και

μέχρι το 1955 περίπου, αυτό που ονομάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο υπερπόντια

μετανάστευση. Κατευθύνονται κυρίως προς τις ΗΠΑ αλλά και προς τον

Καναδά και την Αυστραλία. ΕπΙσης υπάρχει μια άλλη κατηγορία μεταναστών,

πολύ μικρότερου μεγέθους συγκριτικά με την πρώτη, των πρώτων

μεταπολεμικών ετών. Αυτή απαρτίζεται από παιδιά κουμουνιστών ή και ακόμα

οικογένειες ολόκληρες που κατέφυγαν στη Λαϊκή ΔημοκρατΙα της ΓερμανΙας

και σε άλλες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες κατά τον εμφύλιο πόλεμο (1946

1949) αλλά και μετά τη λήξη αuτού.

Μετά το 1955 η Δυτική Γερμανία άρχισε να καλεί για τα εργοστάσια της

δυναμικό από το εξωτερικό, με το όρο ((φιλοξενούμενοι εργάτες» (Gastarbeiter)

και προς τα εκεΙ κατευθύνθηκε ένα μεγάλο ρεύμα από την Ελλάδα. Μετά από

την εξέλιξη αuτή η Δuτική ΓερμανΙα απορροφά το 85% της ΕUρωπαϊKής

μετανάστευσης.

Οι έξοδοι της περιόδοu (27.000 ετησίως) με δύο σlχμές την τετραετίσ 1962

1965 (με ετήσιο σριθμό 108.000) κσl τη διετία 1969-1970 (με ετήσιο σριθμό

92.000), αφσιρούν το 1/3 rou ετήσιοu φuσlκού lσοζuγiοu (+80.000), ενώ η

εισροή ομογενών μετριάζει κάπως τις αρνητικές επιδράσεις της μαζικής φυγής.

Συγκεκριμένα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πραγματοποιήθηκαν

ανάλογες αναγκαστικές μετακινήσεις Ελλήνων με αυτές του Ι 922. Τη δεκαετΙα

του 1950 ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη 350 χιλιάδες, το 1952 με την

πτώση του Φαρούκ 300 χιλιάδες από την ΑΙγυπτο. Οι Έλληνες που εΙχαν

καταφύγει στις πρώην Σοβιετικές Χώρες μετά τη φlλελευθεροποΙηση των

καθεστώτωνεπέλεξαν το δρόμο της επιστροφήςκατά το τελευταΙοτέταρτο του

20°<.) αιώνα.
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Η επιλεκτικότητα της εξωτερικής μετανάαΤΕUαης της περιόδου 1945-1977

είναι πολλαπλή. Το 65% των μεταναστών ήταν άνδρες, το 60% άγαμοι και το

80% στις πιο παραγωγικές ηλικίες 15-44 ετών με μέσο όρο τα 27 έτη. Το 45%

ήταν μη ενεργοί και το 80% αυτών οπό αγροτικές κοι ημlοστlκές περιοχές. Το

τελευταίο σε συνδυασμό με την ασΤUφιλία οδήγησε στην ερήμωση και την

καταστροφή της ελληνικής υπαίθρου.

Την πρώτη υποπερίοδο 11945-1955) οι τόποι εξαγωγής μεταναστών ήταν

η Πελοπόννησος, η Ήπειρος κοι τα νησιά, ενώ ότον άρχισαν τα ενδό

ευρωπαϊκά ταξίδια ο συγκεκριμένος χάρτης άλλαξε ριζικά. Η Μακεδονία έγινε ο

καταρχήν εξαγωγέας ανθρωπίνου δυναμΙKOιJ και σε μικρότερο βαθμό η

Θεσσαλία, η Ήπειρος, τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους κοι η Θράκη.

Συνολικά από το 1821 ως το 1970 αε διάατημα 150 χρόνων δηλαδή

1.800.000 μετανάστες έφυγαν από την Ελλάδα. Από αυτοι)ς μόλις το 28% της

συνολικής μετανάστευσης πραγματοποιήθηκε μέχρι τον ΔείJτερo Παγκόσμιο

Πόλεμο 11821-1940) ενώ το 72% από το τέλος του πολέμου και μετά και

ιδιαίτερα το διάατημα Ι 955- Ι 970.

Η έξοδος ανακόπτεται προσωρινά στις αρχές του 70' για να συνεχιστεί με

ηπιότερους ΡUθμΟUς μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80'. Ταυτόχροναοπό το

μέαα της δεκαετίας του 70' αρχίζει το αντίστροφο ρεόμα. Αρχίζει δηλαδή η

μαζική παλιννόστηση των μεταναστών της προηγοί:ιμενης περιόδου. Εκτιμάται

ότι 630 χιλιάδες άτομα επέστρεψαν μεταξίJ 1971 κοι 1985 και επέλεξαν ως τόπο

διαμονής τους τα δί:ιο μεγάλα οστικά κέντρα επί το πλείστον (70%1 ενισχιJoντoς

το πρόβλημα της άνιαης γεωγραφικής κατανομής. Η παλιννόατηαη

συνεχίστηκε και την περίοδο 1985-1991 με Ι 60 χιλιάδες παλιννοστοί>ντες πάντα

κατ' εκτίμηση.

Η δεκαετία του 80' είναι μια μεταβατική περίοδος καθώς συνυπάρχει

περιορισμένη μετανάσΤΕUση από την Ελλάδα και κυρίως από τη Θράκη. με την

παλιννόστηση όπως προαναφέρθηκε (τόσο οπό τους μετανάστες των

προηΥοί:ιμενων περιόδων όσο και των ομογενών προσφί>γων από τις χώρες
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ΤΟι) uπαρκτοu σοσιαλισμοu) καθώς και με την είσοδο ξένων μεταναστών

εργαζομένων κuρίως από ασlατικές και αφρlκανlκές χώρες.

Τέλος στην ιστορική αuτή αναδρομή τα τελωταία χρόνια από το 1990

μέχρι σήμερα η παλιννόστηση και τα ρεύματα εξόδοι) aTOVOUV και σταματοuν

εντελώς στην OUaia (αν εξαιρεθούν ίσως οι βορειοηπειρώτες, οι οποίοι

σύμφωνα με τα στοιχεία τοι) αλβανικού κράτοuς είναι 58 χιλιάδες, ενώ

σύμφωνα με αριθμαύς βαρειαηπειρωτικών συλ/όγων 300 με 500 χιλιάδες). ενώ

εντατικοποιοuνταl τα ρεuματα εισόδοι) με την κατάρρωση ΤΟι) uπαρκτού

σοσιαλισμοί> και τις σuνεχείς κρίσεις στην Αλβανία ποι) οδήγησαν χιλιάδες

Αλβαναύς μετανάστες στην Ελ/άδα (όπως και αμαγενείς βαρειαηπειρώτες).

Πριν το επόμενο κεφάλαιο ποι) θα περιγράφει την τωρινή κατάσταση

στην Ελλάδα εκτενέστερα θα ήταν χρήσιμο εδώ να αναφερθοuν κάποιες

επιπτώσεις και σuμπεράσματα (τα σημαντικότερα περιληπτικά καθώς από

μόνα τοuς τα σuμπεράσματα και οι επιmώσεις θα μπορούσαν να είναι

αντικείμενα πτuχιακής εργασίας Ι από την αναδρομή στην μεταναστωτική

ισταρία της Ελ/άδας.

Πρώτα απ' όλα τα μαζικά ρεύματα φuγής έλuσαν πρόσκαιρα το οξύ

πρόβλημα ανεργίας και uποαπασχόλησης ποι) έπληττε τη μεταπολεμική

Ελλάδα. Επίσης οι μετανάστες με την αποστολή εμβασμάτων στις οικογένειες

πίσω σuνέβαλαν θετικά στην αύξηση των σuναλλαγματικών αποθεμάτων και

στη βελτίωση ταυ ισαζυγίαυ πληρωμών.

Οι αρνητικές σuνέπεlες από την έξοδο ήταν η αποστέρηση τοι)

ζωτικότεροι) κομματιοί> τοι) πληθuσμού από τις αγροτικές και ημlαστικές

περιαχές παυ αδήγησε σε δημαγραφική συρρίκνωση. Επίσης αρνητικό της

εξόδοι) ήταν οι δuσκολίες ποι) αντιμετώπισαν οι Έλληνες της διασποράς σε

αλ/όγλωσσες χώρες με όλες τις δυσκαλίες της πρασαρμαγής σε τέταlα

περιβάλ/αντα.
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Το ισοζύγιο των θετικών και αρνητικών συνεπειών δεν γίνεται να

ξεκαθαριστεί. Είναι υποκειμενικό θέμα και ο καθένας μπορεί να δώσει

διαφορετικό συντελεστη βαρύτητας στην κάθε συνέπεια.

Όσο αφορά τις συνέπειες από τη παλιννόστηση το αρνητικό εντοπίζεται

στο ότι κοινωνία και αγορά εργασίας δεν ηταν προετοιμασμένες να δεχτούν

τόσο πληθυσμό και στα θετικά συγκαταλέγεται ότι πρόσφυγες προερχόμενοι

από ανεmυγμένα περιβάλλοντα συνέβαλαν στην ανάΠΤUξη της χώρας

(Κοτζαμάνης και άλλοι. 2006: Ι-51.

1.4. Τα πρόσφατα μεταναστεUΤικά ρεόματα προς την Ελλάδα. βασικά

δεδομένα

Μετά την mώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στις αρχές του 1990 η

Ελλάδα ήταν ένας απά τοuς πόλοuς έλξης για τοuς εκατοντάδες χιλιάδες

πρώην ανατολικούς πολίτες που θα έψαχναν περισσότερες ευκαιρίες στη

δυτικη «ανεπτυγμένη)) Ευρώπη. Το μεγάλο ρεύμα παράνομης. κυρίως.

μετανάστευσης που δημιουργήθηκε προκάλεσε στην Ελλάδα δυσκολίες σε

πολλούς τομείς. Από την άσκηση μεταναστευτικης πολιτικης μέχρι και στη

συλλογη στοιχείων για τους μετανάστες.

Μετά από χρόνιες παράνομες εισόδους αλλά ακόμα και παράνομες

απελάσεις η Ελλάδα καθuστερημένα έθεσε σε εφαρμογή το 1997 το

πρόγραμμα νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών. Η λεγόμενη λευκή

κάρτα διάρκειας 6 μηνών δόθηκε σε όλοuς τοuς uποψηφiοuς. 327 χιλιάδες ταν

αριθμό. και έτσι αποκτηθηκε η δυνατότητα για μία πρώτη μέτρηση του

φαινομένου. Τη λευκη, ακολούθησε η πράσινη κάρτα διάρκειας 1-3 ετών ι που

όμως (χώρια των γραφειοκρατικών προβλημάτων TIOU δημΙOUΡγήθηKανl

προαπαιτούσε πολλά πιστοποιητικά και ο αριθμός των αιτήσεων (228 χιλιάδες)

δεν ενδείκνυται για συμπεράσματα. Το 2001 ένας νέος μεταναστευτικός νόμος

συνοδεύτηκε από 368 χιλιάδες αιτήσεις για νομιμοποίηση εκ των οποίων 220

χιλιάδες έγιναν δεκτές.
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Σίψφωνα με την απογραφη TOu Mapτiou rou 200 Ι, διέμεναν στην Ελλάδα

περίποu 11 εκατομμuρια άνθρωποι (10.964.020) από τοuς οποίοuς 762.191

ηταν αλλοδαποί (οι έχοντες διπλη uπηκοότητα, ελληνικη και οποιαδηποτε

άλλης χώρας. απογράφονται ωςΈλληνεςl. Σε αuτοuς περιλαμβάνονταν 46.869

πολίτες από άλλες χώρες μέλη της Εuρωπαϊκής Ένωαης (πριν την διεUρuναη).

Από τοuς 762.191 αλλοδαποUς. 415.552 ήταν άνδρες ενώ 346.639

γuναίκες 154,5%- 45,5%) ενώ το 73% προερχόταν από πρώην σοσιαλιστικές

δημοκρατίες (των βαλκανικών σuμπερlλαμβανομένων) και το 13% από τις

πλέον ανεπτuγμένες χώρες. Το 54% εργαζόταν και το 59% δηλωνε διάρκεια

παραμονης στη χώρα μικρότερη των 5 ετών. Ο αριθμός των αλλοδαπών

αντιστοιχοί>σε στο 7% rou πληθuσμού της χώρας, εκτιμησεις σημερα κάνοuν

λόγο για 9-10%. Οι μισοί αuτών βρισκόταν στην Αττικη ενώ δεύτερη σε

σuγκέντρωση ηταν η Μακεδονία (48,6% και 13,1% αντίστοιχα). Οι uπόλοιπες

περιφέρεlς παροuσίαζαν μικρότερες αναλογίες. Ειδικότερα, το 1/4 αUΤών

κατανέμεται σε πέντε περιφέρειες, (Πελοπόννησος, κρητη, Στερεά Ελλάδα,

Δuτικη Ελλάδα και Οεσσαλία των οποίων η σuμμετοχη κuμαινόταν από 4,0%

μέχρι 6.3%). το 3.7% στο Ν. Αιγαίο. από 2.0% μέχρι 2.6% κuμαινόταν η

σuμμετοχη σε Ανατολικη Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρο και Ιόνια Νησιά, ενώ στο

Β. Αιγαίο και την Δuτικη Μακεδονία βρισκόταν αντίστοιχα το 1,3% και το 1,2%

αuτών.

Πολύ μεγαλί>τερη από την μέση σuμμετοχη των μεταναστών στον

πληθuσμό είχαν οι περιφέρειες των Ιονίων Νησων, rou Ν. AIyaiou και της

Αττικης, (9,1%, 9,3% και 9,8% αντίστοιχα), ενώ λίγο μεγαλί>τερη από την μέση

είχε και η περιφέρεια Πελοποννήσοu (7.5%).

Ο πληθuσμός των αλλοδαπών εντασσόταν στην σuντριππκη rou

πλειοψηφία (περίποu 80%) στο ηλικιακό φάσμα των 15-64 ετών. ήταν δηλαδή

εν δuνάμεl οικονομικά ενεργός πληθuσμός, Σί>μφωνα με τα στοιχεία της

απογραφής. 90% των αλλοδαπών εργαζόταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας

και μόνο 6.5% αuτόαπασxoλoί>ταν. nEpinou 25% των αλλοδαπών

απασχολοuταν στις οικοδομές. 20% στις λεγόμενες άλλες uπηρεσίες. σuνήθως
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δηλαδή σε οικιακές εργασίες, φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών, 17.5% στον

αγροτικό τομέα και λίγο περισσότερο από το 15% σε τουριστικές και εμπορικές

υπηρεσίες. Το ποσοστό εγκατάστασης στην Ελλάδα για λόγους εργασίας

ήταν 54%. Ακολα"θησε ως δωτερας σημαντικότερας λόγος εγκατάστασης η

οικογενειακή επανένωση (100.000 άτομα περίπου). Τρίτος σημαντικότερος

λόγος ο επαναπατρισμός και η παλιννόστηση, τον οποίο δήλωσαν

περισσότεροι από 50.000 απογραφέντες.

Από τους 762.191 καταγραμμένους αλλοδαπούς περισσότεροι από τους

μισο"ς (438.036, 57% rau σuνόλαu) ήταν Αλβαναί παλίτες. Οι περισσότεροι

από αuτα"ς (54%) δήλωσαν ότι ήρθαν στην Ελλάδα για να εργαστο"ν,

περίποu 70.000 (15%) ήρθαν στη χώρα για οικογενειακή επανένωση και

περισσότεροι από 10.000 (2.3%) ως παλιννοστούντες. Περίπου 1/3 των

Αλβανών εργαζόταν στον κατασκευαστικότομέα και 20% στον αγροτικό.

Δε"τερη πολuπληθέστερη αμάδα (με πολ" μεγάλη διαφαρά από την

πρώτη), είναι οι Βούλγαροι με 35.104 καταγραμμένους το 2001 από τους

οποίους η μεγάλη πλειοψηφία (περισσότερα από 27.000 άτομα) δήλωσαν ότι

εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα για λόγους εργασίας. Ένα τρίτο των

Βούλγαρων πολιτών εργαζόταν στον αγροτικό τομέα ενώ άλλο ένα τρίτο

περίπου (29%) στις οικιακές και άλλες υπηρεσίες.

Μετά τη Βοuλγαρία ακαλα"θησαν κατά σειρά μεγέθους οι έξης

εθνικότητες: Γεωργία, Ρουμανία (με περίπου 20.000 άτομα η καθεμία), Ρωσική

Ομασπονδία (17.535), Ουκρανία. Πακιστάν και lνδία (με λίγο περισσότεραυς

από 10.000 εγγεγραμμένους η καθεμία). Επίσης μεταξ" των νέων κρατών

μελών της Ε.Ε. (μετά το 2004) ΟΙ Κ"πριοl αποτελα"σαν την μεγαλ"τερη ομάδα

(17.426) ακολουθο"μενοl από τως Πολωνο"ς (12.831).

Μεταξύ των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών που ανήκουν στην Ε.Ε.,

σημειώναυμε τους Γερμανο"ς και Βρετανο"ς με 11.806 και 13.196 άτομα

αντίστοιχα. Μεταξύ των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών που δεν είναι μέλη

της Ε.Ε, οι πολίτες των ΗΠΑ αποτελο"ν τη μεγαλί>τερη ομάδα με 18.140 περίποu

άτομα. Είναι βεβαίως πιθανό κάποιοι από τους Αμερικανούς ή Γερμανούς
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πολίτες να είναι ελληνικής καταγωγής. Είναι είτε μετανάατες πρώτης γενεάς

ποι.) επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά την συνταξιοδότηση τους είτε απόγονοι

Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία ή τις ΗΠΑ που επέστρεψαν στην χώρα είτε

μόνοι τοuς είτε με την οικογένεια τοuς (γονείς. αδέλφια).

Γενικές εκτιμήσεις uπολογίζοuν τον αριθμό των μεταναστών πάνω οπό

1.000.000 αήμερα. Μάλιστα σε επί μέροuς περιοχές η σuγκέντρωση τοuς

φτάνει το 25%. Δυστuxώς τα oroIxria πάντα είναι ελλιπή για το θέμα όπως και η

πληροφόρηση ποu δίνοuν οι κρατικοί φορείς σε uπηρεσίες (όπως το

IvaTITOUTO ΜεταναστεUΤικής Πολιτικής απ' όπου προέρχονται τα περισσότερα

νούμερα και ΟΙ εκτιμήσεις της ενότητας) που ασχολοuvτοι με το θέμα. Ακόμα

και η απογραφή TQU 2001 ποu ήταν μια φιλότιμη προσπάθεια να

κοτογρaφοuv και ΟΙ μη νόμιμοι μετανάστες. uπολογίζετal ότι δεν κατάφερε να

εγγράψει κάποu Ι 00 χιλιάδες (Κοτζαμάνης και άλλοι. 2006: 6-13.) .

1.5 Η μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα

Ο επίσημος στόχος της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής είναι ο

περιορισμός της μετανάστωσης. Η άσκηση όμως της μεταναστωτικής

πολιτικής δεν συνάδει με το στόχο της. Αν πραγματικά επιθuμούσε το κράτος

να περιορίσει τη μετaνάστωση τότε θα aaKOUat μια ενεργητική πολιτική και όχι

την πολιτική του laissez faire που tivaI και το μεγαλuτερο μέσο παθητικής

πολιτικής. Τα τελευταία είκοσι χρόνια που προέκυψε η μετανάστευση η

μεταναστευτική πολιτική είναι παθητική. Δεν έδρασε αλλά αντέδρασε σε

καταστάσεις που είχαν ήδη παγιωθεi, δεν κυνήγησε τα οφέλη που προσφέρει

το εργατικό δυναμικό στην αγορά εργασίας, αλλά κυνήγησε τους μετανάστες,

δεν είδε μια λιJση. μέσω μετανάστωσης-αφομοίωσης. στο δημογραφικό

πρόβλημα της χώρας αλλά καλλιέργησε την ξενοφΟβία και το ρατσισμό. τέλος

κλείνει την πόρτα στα παιδιά της δεύτερης γενιάς μεταναστών, που μένουν

παιδία χωρίς πατρίδα. Η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται μια ενεργητική

μεταναστευτική πολιτική η οποία να διαχειριστεί την μετανάστευση, ανοίγοντας
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δρόμους για την ένταξη των αλλοδαπών που κατοικοί>ν ήδη στη χώρα αλλά

και για τη νόμιμη έλευση νέων μεταναστών.

Η ελληνική μεταναστευτική πολιτική δυστυχώς δεν μπορεί να πάρει μια

καλύτερη κατεί>θυνση ακολουθώντας τις επιταγές της ευρωπαϊκής ένωσης.

Όλοι μαζί οι ευρωπαίοι ηγέτες κλείνουν την πόρτα στην μετανάστευση

προσπαθώντας να χτίσουν έναν ευρώ-Κλοιό γί>ρω από τα σύνορα της ΕΕ.

Βέβαια σε επί μέρους θέματα μπορεί να παραδειγματιστεί και να ακολουθήσει

τακτικές μεμονωμένων κρατών. Όπως μία πρώτη κίνηση θα μπορούσε να

ήταν το δικαίωμα ψήφου σε τοπικές εκλογές. όπου ακολουθώντας το

παράδειγμα των Ολλανδία. Ιρλανδία. Δανία. Βέλγιο. Αυστρία. Ισπανία.

ΠορτογολΙα (που έχει δώσει δικαίωμα ψήφου και στις εθνικές εκλογές Ι και

Σουηδία (από το 1975!!1J θα μποροί>σε να έχει παραχωρήσει σε ξένους που δεν

προέρχονται από χώρες της ΕΕ.

Τέλος σε αυτό το κεφάλαιο και πριν τις (στατισπκές- ιστορικές κλπΙ

αναφορές στην Ανδρο ίσως βρίσκει τη θέση της μια γενική σί>γκριση των δύο

μεγόλων ομάδων αλλοδαπών που θα μας απασχολήσουν αργότερα. Η μία

είναι η ομάδα των Αλβανών μεταναστών και η άλλη είναι οι αλλοδαποί από τις

ανεmυγμένες χώρες.

Οι δυο αυτές ομάδες έχουν σημαντικές διαφορές. Η πρώτη ήρθε στην

Ελλάδα να εργασθεί και να ψάξει για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Η

δεύτερη ήρθε επί το πλείστον να απολαί>σει τους καρπούς της εργασίας της.

Μεγάλο μέρος της δΕUτερης ομάδας αφορά αυνταξιούχους οι οποΙοl με τις

συντάξεις τους και τα αποθέματα τους ήρθαν να ζήσουν στη χώρα μας για

δί>ο ουσιαστικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι με τα χρήματα που έχουν.

στην Ελλάδα αναβαθμίζεται το βιοτικό τους επίπεδο (η Ελλάδα είναι πλέον μια

'ακριβή' χώρα αλλά παραμένει 'φθηνότερη' από πολλές ανεmυγμένες

χώρεςΙ. ο δεύτερος είναι σχετικός με την γεωμορφολογία και το κλίμα του

τόπου. Μεγάλο μέρος λοιπόν των αλλοδαπών από τις ανεπτυγμένες χώρες

μετοικεί στην Ελλάδα και κυρίως στα ελληνικά νησιά. για να απολαί>σει τις

συνθήκες του μεσογειακού κλίματος και τις ελληνικές θάλασσες με λιγότερα

έξοδα από όσα θα είχαν στη χώρα τους ως μόνιμοι κάτοικοι. Από τις
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περιγραφές των δίJo ομάδων ΠΡOKίJπτει και μια δείJτερη διαφορά η οποία

αφορά την ηλικιακή δομή των Μο ομάδων (οι μεν επί το πλείστον εργαζόμενοι,

οι δε σuνταξlοίJχοl), καθώς οι πρώτη είναι εμφανώς νεότερη της δείJτερης.

γπάρχοuν όμως και άλλες διαφορές, τις οποίες θα δoίJμε αναλuτικότερα

αργότερα, Επίσης διαφορετικός είναι ο τρόπος ζωής τοuς και η αντιμετώπιση

από τον ντόπιο πληθuσμό, Η πρώτη ομάδα αντιμετωπίζει το ρατσισμό

πολλών, η δείJτερη κανενός, Η πρώτη ομάδα δημlOίJργησε «κοινότητες)}, η

δείJτερη όχι Κοινό τοuς είναι ότι είναι ξένοι μεταξίJ τοuς σε ένα ξένο τόπο και γι'

αuτσ και αντικείμενο μιας τέτοιας εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ20

2,1 Άνδρος

Η Άνδρος είναι το βορειότερο νησί των Κuκλάδων. Με έκταση 379,7

τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι το δείJτερo μεγαλίJτερo μετά τη Νάξο και το μήκος

των ακτών της είναι 176 χιλιόμετρα. Η απόσταση από το λιμάνι της Ραφήνας

είναι 37 νaUTlKQ μίλια όπαΙ) τα σuμβΟTlκ6 εμπορικά πλοία τη δlQvύοuν σε 2

ώρες, Βρίσκεται νότια της EίJβoιας, από την οποία χωρίζεται με τον πορθμό TOU

Καφηρέα ή Κάβο Ντ' όρο (πλάτος 7 ναuτικά μίλια) και βόρεια της Τήνοu με την

οποία χωρίζεται από το Στενό (μήκοuς 0,8 ναuτικών μιλίωνl, Έχει μέγιστο μήκος

39 χιλιόμετρα και μέγιστο πλάτος 16,7 χιλιόμετρα'.

ΠρωτείJοuσα Tou νησιoίJ είναι η Άνδρος ή Χώρα. Διοικητικά χωρίζεται σε

τρεις δήμοuς (το μόνο ΚUκλαδΟνήσl), Τον δήμο Άνδροu, το δήμο γδρoίJσας

και το δήμο Kopeiou, Από άποψη πληθuσμοίJ βρίσκεται στην πέμmη θέση

μετά τις ΣίJρo, Νάξο, Θήρα και Πάρο με 10.009 κατοίκοuς (πραγματικός

πληθuσμός) κατά την απογραφή Tou 200 Ι, ενώ στην απογραφή Tou 1991 ο

•
hlt . \NINW ί e.ar/n w d t ilas ?Newl =ΟΟΟ(()()ΟΟΟΟΟ2576.ΕΙ NwcID=OOO 00000015.

ει γιο περισσότερες πληροφορίες
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πληθuσμός rou νησιοί> ήταν 8.781 κάτοικοι. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι η

εικόνα των νησιών των Κuκλάδων κατά την απογραφή δεν είναι και η

πραγματική εικόνα. Ο πληθuσμός των νησιών είναι ιδιαίτερα ΕUμετάβλητoς. Αν

για παράδειγμα η απαγραφή του Μαρτίαυ μας δείχνει Ι Ο χιλιάδες κατοίκαυς

τότε κατά τον lανοuάριο auroi δεν πρέπει να ξεπερνούν rou 8 ενώ κατά το

μήνα Άύγοuστο λόγο καλοκαιρινών διακοπών OUTOi μπορεί να φτάνοuν τοuς

50 ή και παραπάνω.

Το νησί έχει πλούσια ιστορία. Κατοικήθηκε πριν από το 3000 Π.Χ. Πρώτος

κάτοικος και βασιλιάς θεωρείται ο Άνδρος ποu έδωσε και το όνομα rou στο

νησί. Οι περίοδοι τις αρχαιότητας ποu ακολούθησαν άφησαν στην Άνδρο

σποuδαία κληρονομιά. Πλοί>σια αρχαιολογικά μοuσεία ποu μαζί με αuτά της

αί>γχρανης τέχνης έχαυν καταατήσει την Άνδρα μάνιμη παλιτιστική

πρωτεύοuσα των Κuκλάδων. Η Βuζανπνή περίοδος ποu ακολούθησε άφησε

στο νησί τοuλάχιστον πέντε {πέντε εξακριβωμένοι αλλά και τοιχώματα γί>ρω

από άλλοuςl ναούς από το Ι Ι ο αιώνα και μετά.

Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης το Ι 204 από τοuς

σταuροφόροuς η Άνδρος έπεσε στην KUPIaPXia των Ενετών. Στην περίοδο της

Ενετοκρατίας ανήκει και ο εποικισμός των Άρβανιτών ποu θα απασχολήσοuν

επόμενο κομμάτι της εργασίας, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν κuρίως στο βόρειο

τμήμα της Άνδροu. Ενετικός πίνακας rou 1470 αναφέρει πως η Άνδρος

κατοικείται από 2000 ανθρώποuς, ενώ τοuρκική αναφορά rou 1567 μιλά για

Ι 800 κατοικίες Ρωμιών και Αρβανιτών, καθώς και για 50-60 σπίτια Φράγκων.

Η τοuρκική κατάκτηση της Άνδροu έγινε το Ι 566, ενώ κατά τη διάρκεια της

τοuρκοκρατίας η Άνδρος γνώρισε σποuδαία άνθηση στη ναuτιλία της ποu τη

συνεχίζει μέχρι σήμερα.

Η Άνδρος σuμμετείχε ενεργά στην επανάσταση rou 1821. Άξίζει να

αναφερθεί άτι 37 Ανδριώτες ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Στις 10 Μα10υ

Ι 82 Ι. α Θεόφιλος Καίρης ί>ψωσε στο νησί το λάβαρο της Επανάστασης κι έτσι

άρχισε μια νέα περίοδος για την Άνδρο. Η Άνδρος ενσωματώθηκε στο

νεοσύστατο Ελληνικό κράτος το 1829, μαζί με τα uπόλοιπα νησιά.

19



Το 1923 έως το 1927 η Άνδρος <iXE το δείπερο λιμάνι σε νηολογησεις μετά

τον Πειραιά. Όμως η Άνδρος είχε μεγάλες απώλειες κατά τη διάρκεια τω Β'

Παγκοσμίου Πολέμου. Η άρνηση των Ιταλών να παραδοθοί>ν στους

ΓερμανΟUς το 1943 οδηγησε σε βΟμβαρδισμΟUς και σε μεγάλες απώλειες στην

Άνδρο.

Οι κάτοικοι της Άνδρου αν και κατά καιρούς είχαν μεταναστεύσει γιο να

κερδίσουν ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο. λόγω της aνεπτuγμένης ναυτιλίας κοι

τις λuσεις που αυτη προσέφερε. ΟΙ έξοδοι ήταν λιγότεροι από άλλα μέρη της

Ελλάδας. Είχαν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια

και άλλα κοσμοπολίτικο κέντρα. Άργότερα πολλοί μετέβησαν σε Πειρaιά κοι

Αθηνα. Απά τις αρχές του 200υ αιώνα σημειώθηκε μετανάστευση στις ΗΠΑ και

τον Καναδά.

Τα κτίσματα στην Άνδρο δεν υπακούουν στους TUπlκοuς κανόνες της

αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής. καθώς στο νησί συνυπάρχουν τόσο

παραδοσιακά όσο και νεοκλασικά κτίσματα. Ειδικά στην παλαιά χώρα

δεσπόζουν τα παλιά αρχοντικά σπίτια (Η ιστορία της Άνδρου είναι σuνθεση

από 5 ιστοσελίδες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία).

2.2 Η ιδιαιτερότητες τοι> πληθuσμοu της Άνδροu: η εγκατάσταση των

αρβανlτών στο νησί

Πότε ακριβώς εγκαταστάθηκαν Άλβανοi στην Άνδρο δεν γνωρίζουμε. Ο

Δημητριος Π. Πασχάλης στο βιβλiο του «η ιστορία της νησου Άνδρου»

αναφέρει ότι δεν έγινε η εποίκηση πριν το 1425. Σίγουρο είναι (Γιοχάλας. 2000:

13) ότι εκεί ήταν στις αρχές του 16°u αιώνα καθώς υπάρχει αναφορά ότι στις 24

Σεπτέμβρη του 1510 TOUpKOI επιτέθηκαν στο χωριά Αμάλοχος I"Molaca") των

Αλβανών της Άνδρου. Η εγκατάσταση αυτή των Αλβανών στην Άνδρο

τοποθετείται στα τελευταία χρόνια διακυβέρνησηςτου νησιοι:> από τον Pietro

Zeno (1384-1427). τον ικανότερο και ενεργητικότερο από όλους τους
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Φράγκους ηγεμόνες της Ανδρου και ο οποίος επανειλημμένως είχε

χρησιμοποιηθεί σε διπλωματικές αποστολές της Βενετίας.

Το 1402 οι Βενετοί που κατείχαν την Εί>βοια και τις Κυκλάδες κάνουν

προκήρυξη καλώντας Αλβανοί>ς ή και άλλο γένος, να εγκατασταθούν σε

διάστημα μέχρι δι)α ετών στην Εί>βοισ. Στους επήλυδες, που θα ήταν

απαλλαγμένοι από κάθε εμπράγματη και προσωπική αγγαρεία. οι Βένετοι θα

παραχωρούσαν ακαλλιέργητες δημόσιες εκτάσεις, κατάλληλες όμως για

καλλιέργεια τις οποίες θα μπορούσαν οι Αλβανοί να κληροδοτήσουν στους

απογόνους τους, εφόσον είχαν. Ήταν όμως και αυτοί υποχρεωμένοι να μην

εγκαταλείψουν την Εί>βοια χωρίς την άδεια των βενετικών αρχών. Επίσης κάθε

αλβανική οικογένεια ήταν υποχρεωμένη να διατηρεί τόσα άλογα όσους άντρες

περιελάμβανε και όλοι μαζί να υπερασπίζονται το νησί από κάθε κίνδυνο και

επιβολή.

Γνωρίζουμε ότι τότε εγκαταστάθηκαν στην Εύβοια Αλβανοί από τη

Λιβαδειά και τη Θεσσαλία. Με τον τρόπο αυτό οι Βενετοί εξασφάλιζαν τη

στρατιωτική άμυνα της Εύβοιας και ταυτόχρονα κάλυmαν πληθυσμιακά κενά

της περιοχής με την παρουσία πληθυσμού βιολογικά ακμαίου, κατάλληλου και

για καλλιέργεια της γης.

Η κατανομή του αλβανικού πληθυσμοί> από τις βενετικές αρχές έγινε σε

περιοχές της Νοτίου Εί>βοισς δηλσδή σπά το σημερινό Αλιβέρι μέχρι τσ

λεγόμενα χωριά του Καβοντόρου, οπότε από την Κάρυστο θα μπορούσαν να

περάσουν και να εγκατασταθοί>ν στη Βόρειο Άνδρο. Εάν λάβει κανείς υπόψη

του ότι την περίοδο εκείνη ηγεμών της Άνδρου ήταν ο Pietro Zeno (Πέτρο

Ανδρέα Ζένο κατά τον ΠασχάληΙ, που έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως στη Βενετία,

της οποίας είχε πλήρως ασπασθεί την εξωτερική πολιτική, είναι φυσικό να

δεχτοί>με ότι για τους ίδιους λόγους που οι Βενετοί επεδίωξαν την εγκατάσταση

των Αλβανών στην Εύβοια, για τους ίδιους λόγους θα πραγματοποιήθηκε και

η εγκατάσταση τους στην Άνδρο. Δεν είναι σίγουρο εάν και πότε ο Zeno

διατύπωσε δημόσια πρόσκληση για εγκατάσταση Αλβανών στη Β. Άνδρο (κάτι

τέτοιο ισχυρίζεται ότι έγινε ο ΠασχάληςΙ. Είναι όμως βέβαιο ότι χωρίς την άδεια
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του ηγεμόνα του νησιοί> κανείς δεν θα μποροuσε να εγκατασταθεί από μόνος

του σ' αυτό και μάλιστα μαζικά.

Ενδεχομένως ο αριθμός των τριακοσίων αλβανικων οικογενειών από την

επικράτεια του Ατζαγιόλl που προστέθηκε στους ήδη εγκατεστημένους

προγενέστερσ Αλβσνοuς της Νοτίου Εuβοισς να δημιοuργησε ένα

πληθυσμιακό πλεόνασμα, το οποίο οι Βενετοί διευκόλυναν να απορροφηθεί

από την Ανδρο. Πέρα από την εγκατάσταση από την Εύβοια, εάν

πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση Αλβανών από την Αττική δεν είναι γνωστό.

Δεν μπορεί πάντως να αποκλειστεί τέτοιο ενδεχόμενο.

Με την εγκατάσταση των Αλβανών εξασφαλιζόταν η ενίσχυση του

πληθυσμοί> στο νησί και η καλλιέργεια ανεκμετάλλευτων εκτάσεων γης, ενώ

ταυτόχρονα ολοκληρωνόταν και από την απέναντι πλευρά του Καφηρέα ο

έλεγχος και η επιτήρηση των στενών του Καβοντόρου για τον εντοπισμό

πειρατών που δημιουργούσαν προβλήματα τόσο στα ταξιδεuοντα πλοία όσο

και στην ευΡUτερη παράκτια περιοχή.

Τους δύο βασικούς πυρήνες της πρωτοεγκατάστασης των Αλβανων

στην Ανδρο αποτέλεσαν τα σημερινά χωριά του Αμολόχου και της Άρνης,

στην οποία δημιουργήθηκαν 4-5 μlκροοικισμοί. Τα δύο αυτά βασικά σημεία

προσφερόταν για τη δημιουργία χωριού, γιατί είχαν άφθονο νερό, διέθεταν

εκτάσεις κατάλληλες για καλλιέργεια. δεν ήταν ορατά από τη θάλασσα και

συνεπώς δεν θα γινόταν εuκολα αντιληπτά από πειρατές, είχαν όμως σχετικά

εuκολη και γρήγορη πρόσβαση σης ακτές.

Με βάση τις ελληνικές ονομασίες των αλβανικών οικισμών, και τα

ελληνικά τοπωνύμια της ευρύτερης περιοχής, όπου εγκαταστάθηκαν οι

Αλβανοί στο νησί, τοπωνύμια που επιβίωσαν και μέσω της ελληνικής γλώσσας

και της αρβανίτικης, πρέπει να δεχτούμε ότι οι περιοχές εκείνες ήταν εν μέρει

κατοικημένες από ·Ελληνες. Η εγκατόσταση των Αλβανων δηλαδή ενίσχυσε

προΟπάρχοντες μικροοικισμούς Ελλήνων, τους οποίους σιγά σιγά, λόγω και

της αριθμητικής υπεροχής, συγχωνευσαν και αφομοίωσαν οι επήλυδες. Αυτό
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φαίνεται και από την παρουσία στα χωριά αυτά ελληνικών, ανδριακών

επωνUμων.

Το Σεπτέμβρη του 1510 επιτέθηκε ο τουρκικός στόλος εναντίον της

Άμολόχου όπως προαναφέρθηκε και είχε ως συνέπεια μέρος του αλβανlκοί>

πληθυσμοί> να εγκαταλείψει λίγο αργότερα το νησί. Το 1521 εμφανίζονται

Αλβανοί της Άνδρου στη Σικελία.

Όπως αναφέραμε οι δuο πρώτοι οικισμοί των Άλβανών στην Άνδρο ήταν

τα χωριά Άμόλοχος και Άρνη. Ο Άμόλοχος αναφέρεται ως χωριό των

Άλβανών ήδη το 1510 και η Άρνη το 1576. Προξενεί εντί>πωση ότι ακόμη και

σήμερα τα χωριά αυτά δεν αποτελούν συγκροτημένους οlκισμοuς με μια

βασική πλατεία, όπου συνήθως υπάρχει η εκκλησία. το καφενείο. και ένα δuο

μlκροκαταστήματα για μια στοιχειώδη διακίνηση προϊόντων. Τα σπίτια στον

Αμόλοχο είναι αραιά. Μάλιστα η Άρνη δεν αποτέλεσε παρά το σuνολο 4-5

μlκροοικισμών. Στα κτήματα τους αρχικά έφτιαχναν καλύβες όπου έμεναν κατά

την περίοδο του θερισμοί> και αλωνίσματος ή συγκομιδής. Οι καλύβες

αντικαταστάθηκαν από πέτρινα "κονάκια". Με αυτόν τον τρόπο

δημιουργήθηκαν σιγά σιγά μόνιμοι οικισμοί που σήμερα όμως οι περισσότεροι

είναι εγκαταλεlμμένοl. Ακόμα και σήμερα στη βόρεια Άνδρο υπάρχουν περί τα

χίλια ιιαρβανίτικά» σπίτια ενώ σε κάποια χωριά έχουν μείνει αρβανίτικα

ιδιώματα.

Οι Πδες αναφέρονται το 1600 απ' όπου ίσως δημιουργήθηκε το Βιτάλι. Το

Μπατσί και το Άπροβάτου δημιουργήθηκαν από την Άρνη και την Κατάκοιλο

κατά τους μεταεπαναστατικούς χρόνους. Η Βουρκωτή αναφέρεται το 1566 και

μάλλον προήλθε από την Άρνη.

Οι Τούρκοι αντικατέστησαν τους Φράγκους το 1566 στην κατοχή της

Άνδρου (στην ουσία το 1537) και έγιναν ο κοινός εχθρός Ελλήνων και

Άλβανών. Αυτοί βοήθησαν χωρίς να το θέλουν στη βαθμιαία αλλά

αποφασιστική εσωτερική καμπή που θα οδηγήσει τους Αλβανούς στην

ταuτιση του ψυχισμού τους με τους Έλληνες. Χρειάστηκε να περάσοuν από

τότε εκατό και πλέον χρόνια για να yivOUV οι Αλβανοί Αρβανίτες, με τη

23



σημερινή έννοιο της λέξης, δηλοδή να μεταβληθοuν σε μια αρβανιτόφωνη

ελληνική ψυχή.

Για να φτάσοuμε, να έχουμε την Ανδρο χωρισμένη σε 3 διαφορετικά

«φυλετικά» μέρη, Την Αρβανίτικη Άνδρο (προς την πλευρά της Ραφήνας

ιδιαίτερα στο Γαuριοl. Την Βενετσιάνικη Άνδρο δηλαδή την περιοχή της Χώρας,

ΚΟΙ τέλος τα Ορεινά χωριά, πιστά στην τοπική ΑνδριώTlκη διάλεκτο (Ολες ΟΙ

παραπάνω πληροφορίες γιο ΤQuς Αρβανίτες και τα Αρβανίτικο χωριά της

Άνδρου προέρχονται από: Γιοχάλας, 2000: 13-26 και Πασχάλης, 1995: 149-1621.

Σύμφωνα με το Δημήτρη Λιθοξόο και πιο συγκεκριμένα «Τα χωριά των

Αρβανιτών στη Νότια Ελλάδα(1879-190Ψ»: Ο υπολογισμός του αρβανίτικου

πληθυσμοι:, της Ελλάδας στο τέλη του 190υ και στις αρχές 200υ αιώνα, τότε

δηλαδή που η αρβανίτικη γλώσσα ήτον σε καθημερινή χρήση (σUμφωνα με

όλες τις αξιόπιστες μαρτυρίες της εποχής), στηρίζεται στο άθροισμα του

πληθuσμοu 41 Ο αρβανίτικων χωριών.

Το σuνολο των Αρβανιτών της χώρας ανερχόταν το 1879 σε 176.120

άτομα κοι το 1907 σε 236.707. ΟΙ αριθμοί αυτοί. ως ποσοστό επί τοις εκατό τοl)

σuνόλου ΤΟI) πληθuσμοu της Ελλάδας, ήταν 10,65 % και 9% οντίστοιχα. Στον

αριθμό των Αρβανlτών δεν υπολογίζονται όσοι ζούσαν σε αστικά κέντρα. ΟΙ

επίσημες πληροφορίες της Στατιστικής γπηρεσίας για τον πληθυσμό των

Αρβανιτών ήταν 58.916 ή 3,56 %για το 1879 και 50.975 ή Ι ,94% για το 1907.

Από τα 410 αρβανίτικα χωριά στο σuνολο της χώρας τα 17 βρίσκονται

στη Ανδρο και το 1907 αριθμούσαν 5.227 κaτοίκοuς. Σuγκεκριμένα κατά

αλφαβητική σειρά και με τον πληθυσμό τους κατά την απογραφή του 1879 και

του 1907:

5 Αναλυτικό στην ιστοσελίδα: hIIp:IIwww.freewebs.com/onomalarνanites.htm
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ΧΩΡΙΑ 1979 1907
Άνιος Πέ'!!Qς 193 160
Α ό~OςΙA μόλο o~ 357 214
Απ '00 Άνω Απ '01,) 763 593

ν 371 308
Βα lδl 340 205
Βπόλl 353 221
8 ..~ 400 420
ΓαόPlO 430 442
ηδις 236 157
KaλUΒΌαι 327 216
Κα,όκοιλος 638 456
ΛιβόδΙΙα (Άνιος Συμεών} 130 90
Mal<D01'άY,oλo 681 444
ΜπαλαΙοι 679 334
Μπα,σι 318 451
Πάνω Γαόοιο (Άνω Γαόοι01 502 242
Φιλός (Επόνω Φελλός) 487 274

ΣΥΝΟΛΟ 7.205 5.227

ή: httΡ:/IΙίthοksοu.net/οrνοnites.html,ιδίαε.πε.ξεργασίαΠηγ

Πίνακας 1: Τα αρβανίιικα χωριό 'ης Άνδρου και ο πληθυομός 'ους κα,ό ,ο 1979 και ,ο

1907.

Η εκτενής αναφορά στους Αρβανίτες έγινε γιατί όπως είπαμε στην αρχή η

Ανδρος παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι εμφανές ακόμη και σήμερα

ότι το νησί είναι τρία διαφορετικά μέρη Ιδεν είναι τυχαία η διοικητική διαίρεση σε

τρεις δήμους). Το βόρειο κομμάτι που είχε εποικιστεί κάποτε από τους

Αρβανίτες, η περιοχή της Χώρας με το βενετσιάνικο κάστρο και τα αρχοντικά,

και τα χωριά της ορεινής Ανδρου (κυρίως στο νότο) παρουσιάζουν

διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι κάτοικοι τους διαφορετικά στοιχεία

ταυτότητας. Μέχρι πριν κάποια χρόνια ήταν πιθανό να ακούσεις σε κάποιο

χωριό του Δήμου γδρούσας κάποιον ηλικιωμένο να θυμάται τα Αρβανίτικα

από τότε που ακόμα τα μιλούσαν και είναι πιθανό ακόμα και σήμερα να έχουν

διατηρηθεί στην τοπική διάλεκτο ψήγματα αρβανίτικων λέξεων. Είναι σημαντικό

να αποσυνδεθούν οι Αρβανίτες που κατοικούν στο νησί 500 χρόνια με τους

Αλβανούς που μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια. Οι Αλβανοί δεν επέλεξαν

να μεταναστεύσουν στην Άνδρο επειδή υπάρχουν στο νησί απόγονοι

Αλβανικών φύλων. Τα αλβανικά σαν γλώσσα δεν είναι ίδια με τα αρβανίτικα

που ομιλιόντουσαν κάποτε στην Ανδρο. Επίσης το 59% των Αλβανών που

ήταν στην Ανδρο το 2001 ήταν εγκατεστημένοι στο μη αρβανίτικο κομμάτι της.

Τα ορεινά χωριά κυρίως του Δήμου Κορθίου μιλάνε την τοπική ανδριώτικη

διάλεκτο ακόμα και σήμερα. Η περιοχή της Χώρας είναι πιο αριστοκρατική, οι

περισσότεροι εφοπλιστές του νησιού κατάγονται από εκεί, τα αρχοντικά
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δεσπόζουν στην παλιά πόλη μαζί με το βενετσιάνικο κάστρο, η Χώρα συνεχίζει

την παράδοση στη ναυτιλία Ιλειτουργεί ναυτικό λuκειο και πολλοί νέοι γίνονται

καπετάνιοι). Όλα αυτά κάνουν και σήμερα τον ντόπιο πληθυσμό του Δήμου

Άνδρου να νιώθει ξεχωριστός, η κοινωνία είναι πιο 'κλειστή' και λιγότερο

φιλόξενη. Τα παραπάνω είναι μερικές από τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμοι)

της Άνδρου που KQelaTOUV το νησί διαφορετικό από όλα τα άλλα στις

Κuκλάδες.

ο χάρτης που ακολουθεί δείχνει τη διοικητική διαίρεση της Άνδρου

Ιφαίνονταl όλα τα διοικητικά διαμερίσματα και οι τρεις δήμοι) και τους

κυριότερους οικισμοUς. Φαίνεται και η τοποθεσία των περισσότερων

Αρβανίτικων χωριών Ικάποια δεν υπάρχουν και κάποια έχουν συνενωθεί με

άλλα), όλα τοποθετημένα στο βόρειο κομμάτι του νησlοU. Ο χάρτης σε αυτό το

σημείο είναι το καλuτερο πέρασμα για τη μετάβαση από την ιστορική

αναδρομή στην ανάλυση του σήμερα και συγκεκριμένα στην ανάλυση της

απογραφής του 2001 που ακολουθεί.
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2.3 Το δημογραφικό προφίλ των αλλοδαπών στην Άνδρο

Κατά την απογραφή του 2001 οπογράφησαν 9.285 κάτοικοι στο νησί εκ

των οποίων ΟΙ 946 ήταν αλλοδαποί. Δηλαδή ο ένας στους δέκα κατοίκους της

Άνδρου εν έτει 2001 είναι αλλοδαπός. Η πλειοψηφία των αλλοδαπών ήταν

αλβανικής υπηκοότητας με 670 και ποσοστό 71 % στο σύνολο των

αλλοδαπών. Οι υπηκοότητες αναλυτικά έχουν ως εξής:

Πίνοκος 2: Υπηκοόιηιις ανά ομάδα προέλευσης και ποσοσιά 0'0 σύνολο'ης κόθε ομάδας.

Υπηκοότηιις Σύνολο %

Αυστραλία 9 4.76%

AuσTpio 2 1,06%

Γαλλία 2 1.06%

Γερμανία 10 5.29%

Ελβετία 2 1.06%

Ηνωμένες nολιτείες 106 56.08%

Ηνωμένο Βασίλειο 38 20.11%

Ιτσλίο 2 1.06%

Καναδάς 12 6.35%

Κuπρος Ι 0.53%

Ολλανδία 5 2,65%

ΟμόδοΑ' 189 100,00%

Αλβανία 670 97.67%

Βοuλγαρίa 11 1.60%

Γιουγιωσλαβίο 1 0,15%

Ρουμανία 4 0.58%

Ομάδα Β' 686 100.00%

Αίγumος 2 2.82%

Βραζιλία 1 1.41%

Ινδία 8 11,27%

Ιορδανία 5 7.04%

Σι>ρία 1 1.41%

TOUpKia 1 1,41%

Ομόδο Γι 18 25,35%

Γεωργία 7 9,86%

Μολδαβία 12 16,90%

Οuκρανία 22 30,99%

Πολωνία 8 11,27%

Ρώσικη Ομοσπονδία 4 5,63%

Ομόδο Γ2 53 74.65%

Ιόνολο αλλοδαπών 9..
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Πηγή: ΕΙΎΕ, απογραφή πληθυσμού 200 ι (ιδία (πεξεργασία)

Οι αλλοδαποί στο νησί μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες

σύμφωνα με τη χώρα προέλευσης τοuς. Η πρώτη ομάδα αφορά τοuς

προερχάμενοuς από τις ανεmuγμένες χώρες. η δεύτερη τοuς προερχόμενοuς

από τα Βαλκάνια και τέλος η τρίτη αφορά τους προερχόμενους από τις

υπόλοιπες χώρες, ομάδα που μπορεί να χωριστεί σε δύο μικρότερες υπό

ομάδες, τους προερχόμενους από τις πρώην σοσιαλιστικές εκτός των

Βαλκανικών χώρες (Γ2 στον πίνακα 2) και τους προερχόμενους από τις

uπόλοιπες χώρες. Η πρώτη ομάδα αριθμούσε 189 άτομα στο νησί 120%). η

δεύτερη πού ήταν και η πολuπληθέστερη 686 άτομα δηλαδή το 72.5% των

αλλοδαπών 198% αuτών ήταν αλβανικής καταγωγής). η τρίτη 71 (Γι 18 άτομα

και Γ2 53 άτομα, συνολικά το 7,5% των αλλοδαπών).

Μια σημείωση που πρέπει να γίνει εδώ και αφορά τις υπηκοότητες είναι

ότι ποσοστό των Αμερικανών, των Γερμανών, των Αυστραλών και των

Καναδών είναι πιθανό να είναι Έλληνες δεύτερης ή τρίτης γενιάς που δεν έχουν

ελληνική υπηκοότητα (όσοι έχουν διπλή υπηκοότητα απογράφονται ως

Έλληνες). Αυτό τονίζεται εδώ διότι είναι γεγονός ότι στο νησί υπάρχουν

ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες πολλοί ΕλληνοαμερlκανοΙ Ελληνοκαναδοί

Κ.Ο.Κ ποσοστό των οποίων ίσως έχει απογραφηθεί ως αλλοδαπός

πληθuσμός.

Παράδοξη και άρα άξια αναφοράς είναι η παρουσία των Πολωνών. Οι 8

Πολωνοί που φαίνονται στον πίνακα 2 είναι πολύ μικρός αριθμός που ακόμα

και αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του 2001 απέχει πολύ από την

εικόνα της δεκαετίας του 2000 κατά την οποία οι Πολωνοί έφτασαν πιθανά τον

αριθμό των 30-50. Δuστuχώς αuτή η εξέλιξη δεν μπορεί να απoτuπωθεί κάποu

καθώς μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης ο αλλοδαπός πληθuσμός

του νησιού έχει μειωθεί στο 1/3 τουλάχιστον. Έτσι η επερχόμενη απογραφή του

2011 δεν θα αποτυπώσει τη μεταβολή του πληθυσμού των Πολωνών από το

2001 ως το 2008.
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Οι αλλοδαποί ΠΟι) απογράφηκαν το 2001 στην Άνδρο έχοuν έντονες

διαφορές στις πληθuσμιακές δομές και στην αναλογiα φ"λων με τοuς Έλληνες

και επηρεάζοuν τα σuνολικά δημογραφικά χαρακτηριστικά ΤΟι) πληθuσμοί> ΤΟι)

νησιο" (Σχήμα 1). Η πληθuσμιακή ΠUΡαμiδα των Ελλήνων παροuσιάζει τάσεις

γήρανσης. σuρρ;κνωση της βάσης και ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στα

δί>ο φί>λα. Η πληθuσμιακή πuραμίδα ΤΟι) σuνόλοu των αλλοδαπων είναι

εξαιρετικά νεανική, παροuσιάζει ανισοκατανομή στα δί>ο φί>λα με τοuς άνδρες

να είναι πολί> περισσότεροι και να παροuσιάζοuν σuσσωρεuση στις

παραγωγικές ηλικίες. Σuγκρίνοντας την πuραμίδα των Ελλήνων με αuτή τοι)

σuνόλοu των κατοίκων βλέποuμε πως αuτή επηρεάζεται από τοuς

αλλοδαποί>ς. Το σχήμα κωνοι) ΠΟι) είχε η πuραμίδα των Ελλήνων αλλοιωνεταl

και φαρδαίνει σης ηλικίες 20-39 και ιδιαίτερα στοuς άνδρες.
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Σχήμα 1

πηγή: ΕΣΥΕ. απογραφή πληθοομοίι 2001 (ιδία επεξφγασlα)
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Οι πυραμΙδες των αλλοδαπών διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με

την ομάδο προέλευαης (Σχήμα 2). Η πυραμίδα των προερχόμενων οπό τις

ανεmυγμένες χώρες παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση. για τους άνδρες στις

ηλικΙες από 50 ως 79 ενώ οι γυναΙκες εΙναι μοιρασμένες μεταξύ 20 και 69.

ΕπΙσης το ποσοστό των αλλοδαπών της Α' ομάδας κάτω από 19 ετών εΙναι

μόλις 11 %. Αυτό φανερώνει ότι οι αλλοδαποί της Α' ομάδας είναι κυρΙως

συνταξιούχοι που ήρθαν στην Ελλάδα και ειδικά στην Άνδρο για τους λόγους

που αναφέραμε στο τέλος του 1°u κεφαλαίοu. Οι αλλοδαποΙ της Α' εΙναι το

20% των αλλοδαπών του νησιού. 25,9% αυτών κατοικεΙ στο Δ. Ανδρου, 30.2%

στο Δ. ΚορθΙου και 43,9% στο Δ. γδρούσας. Αποτελούν το 12.2% των

αλλοδαπών του Δ. Ανδρου. 20.2% του Δ. γδροί>αος κοι 42.5% του Δ. Κορθίου.

Είναι λίγοι οι αλλοδαποΙ από την Α' ομάδα χωρών στο Δ. Ανδρου σε αντίθεση

με το Δ. ΚορθΙου. Αυτό μπορεΙ να εξηγηθεΙ από το γεγονός ότι στο Δ. Κορθίου

υπάρχουν ορκετοί Έλληνες Β' κ Γ' γενιάς κυρίως οπό τις Η ΠΑ Ι εμπειρική

παρατήρησηΙ. ΕπΙσης στο Δ. Ανδρου οι περισσότεροι αλλοδαποΙ είναι από τις

άλλες ομάδες χωρών λόγω του ότι υπάρχει εργασία. Στο Δ. ΚορθΙου εργασία

υπάρχει κυρίως εποχιακή που αφορά τον πρωτογενή τομέα.

Οι αλλοδαποί της Β' ομάδας εΙναι εκ διαμέτρου διαφορετικοΙ από αυτούς

της Α' ομάδας όπως είναι φυσικό. Δεν υπάρχει κανένας άνω των 70 ετών. ενώ

στις ηλικΙες 50-69 εΙναι μόλις το 3% του πληθυσμού τους. Ένα άλλο σημεΙο που

χρήζει προσοχής εΙναι ότι το 97.7% των αλλοδαπών της Β' ομάδας εΙναι

ΑλβανοΙ υπήκοοΙ. ΟΙ άντρες εΙναι πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες και σης

παραγωγικές ηλικίες 2Q.49 είναι το 69% του πληθυαμοί>. 61.5% των ανδρών

είναι μεταξύ των ηλικιών 20-40. Στις Ιδιες ηλικίες ανήκει το 51,5% των γυναικών

της Β' Ομάδος. Αποτελοί>ν το 83.6% των ολλοδαπών του Δ. Ανδρου. το 50.7%

του Δ. Κορθίου κοι το 68.8% του Δ. γδροί>αος.

Την Γ' ομάδα την απαρτΙζουν μόλις 71 άτομα και γι' αυτό το λόγο η

ηλικιακή πυραμίδα τους δεν προσφέρεται για πολλά και ασφαλή

συμπεράσματα. Μπορούμε σΙγουρα να παρατηρήσουμε ότι οι γυναίκες είναι

περισσότερες. αυτό συμβαίνει πιθανά γιατί πρόκειται για γυναίκες οικιακές
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βοηθούς ποι) σε κάποιες περιmώσεις μένοuν μόνιμα σε σπiτια εφοπλιστών και

τα σuντηρούν τοuς μη καλοκαιρινούς μήνες ποι) λείποuν οι ιδιοκτήτες. Η

σχεδόν ολική σ"γκέντρωση στις ηλικίες 20-59 (92%) δείχνει ότι πρόκειται για

αλλοδαπούς ποι) βρίσκονται στην Άνδρο για δοuλειά (όπως άλλωστε και οι

αλλοδαποί της Β' ομάδας). 24% δlαμένο"ν στο Δ. Άνδρο". 13% στο Δ. Κορθίο"

και 63% στο Δ. γδρούσας. Το τελεuταίο μεγάλο ποσοστό οφείλεται στο ότι στο

Δ. γδρούσας εiναl το λιμάνι TOU νησιού και ποσοστό των αλλοδαπών της Γ'

ομάδας μπορεi να εiναι πλανόδιοι πωλητές ποι) δοuλεύοuν εκεi. Άποτελούν το

4,2% των αλλοδαπών τοι) Δ. Άνδροu, το 6,7% τοι) Δ. Κορθίοι) και το 11% τοι) Δ.

γδρο"σας.

Σύνολο αAλoδαnών ΣύνοΑο νησιού
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Σχήμα 2
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Πηγή: ΕΙΥΕ. οπογραφή πληθuσμoι> 2001 (ιδία επεξεργασία)
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Παρατηρώντας τις πuραμίδες TOU σuνολlκοu πληθuσμοu για τοuς 3
δήμοuς (Σχήμα 3) βλέποuμε ότι η πuραμίδα TOU Δ. Koρeiou είναι σαφώς πιο

γερασμένηαπό τις αλλες και στον αντίποδα η πuραμίδαTOU Δ. γδροuσας είναι

η νεανlκότερη. Η πuραμίδα τοι) Δ. Άνδροι) είναι σε μία μέση κατασταση και

λαμβάνοντας uπόψη το εδικό βάρος TOU μεγάλοu αUTού δήμοu στον

σuνολlκό πληθuσμό τοι) νησιοu, η πuραμίδα τοι) είναι σχεδόν ταuτόσημη με

αuτήν τοι) σuνολlκοuπληθuσμοuτης Άνδροu.
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Σχήμα 3

πηγή: EIVE, απογραφή πληθυομο& 2001 (lδlα επεξεργασίσ)
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Τα iδια ισχuοuν και για τις ηλικιακές πuραμiδες των Ελλήνων ΠΟι)

ακολο\)θο"ν (Σχήμα 4). Α\)τό πο\) διαφέρει σε σχέση με τις προηγο"μενες <ivaI

ότι οι πuραμίδες των Ελλήνων έχοuν σαφώς μικρότερη βάση από αuτές ΤΟι)

σuνολικοu πληθuσμοU. Εδώ φαiνεται και η σuμβολή των αλλοδαπών στο

δημογραφικό προφiλ το\) πληθ\)σμο" το\) νησιο". Ο Δ. KOpeiO\) επηρεόζεται

λιγότερο από τη σuμβολή των αλλοδαπών, YIari μεγάλο ποσοστό τοuς EivaI

από την ομάδα Α' ΠΟι) παροuσιάζει και αuτή τάσεις γήρανσης μεγαλuτερη

από τοuς 'Ελληνες. Ο Δ. γδροuσας επηρεάζεται περισσότερο και ο Δ. Άνδροι)

παροuσιάζει πάλι μια μέση τάση ΠΟι) μοιάζει με αUΤή ΤΟι) νησιοU.
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Σχήμα 4

25,0 20.0 15,0 10,0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25,0

Πηγή: ΕΙ γΕ, απογραφή πληθοομου 2001 (ιδία επεξεργασία)
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Τέλος παρατηρώντας τις πuραμίδες των αλλοδαπών (Σχήμα 5) βλέποuμε

διαφορετικά δεδομένα aτoν κάθε δήμο. Η πuραμίδα rou Δ. Ανδροu μοιάζει πάλι

αρκετά με αυτή του νησιού αλλά είναι ακόμα πιο νεανική καθώς τα ποσοστά

στις ηλικίες πάνω από 50 είναι αρκετά μικρότερα οπό τα συνολικό. Εμφανώς

μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά στις ηλικίες 30-39. Ο Δ. Κορθίου έχει μια εντελώς

ανομοιογενή πuραμίδα. Ακμή ατοuς άνδρες παροuαιάζει aτις ηλικίες 20-29

καθώς εκεί συγκεντρώνονται ΟΙ περισσότεροι αλλοδαποί της Β ι ομάδας στο Δ.

Κορθίου. Σης πιο πάνω ηλικίες παρουσιάζει ύφεση μέχρι την ηλικία των 60 που

παρουσιάζει μια δεί>τερη μεγάλη συγκέντρωση λόγω των αλλοδαπών της Α'

ομάδας. Αντίστοιχη είναι η διάταξη κοι στις γυναίκες με μικρότερα όμως

ποσοστά. Στο Δ. γ6ροί>σας παρουσιάζεται ακμή στις ηλικίες 20-29 κοι

αταδιακή μείωση στις πιο μεγάλες ηλικίες. Οσο αφορά τη βάση ο Δ. Kopeiou

έχει τη μικρότερη ενώ των άλλων δίJo δήμων είναι παρόμοιες.

Σ{ιllOAoαλλo6ι:mώνl"voAo vηoιoι)

.Γιιναί~ες 8Ανδρες

80.

11)..19

6O~'

50·!)9....,
30·39

20·29

10·19

ο·,

25,0 20,0 15,0 10,0 5.0 0.0 5.0 10,0 15,0 20,0 15,0

Σ(ιvoλoιUλoδan:ώνΔ.lCορθ{ο...

• ΓυΝCΙίKις .λνδρες

Σ(ΙIlOAιι~ών Δ. "νδραιι

.Γuναi.ιcις .Άνδρες

80.

70-79-,
50-59

40-49

30-39

20·2!J

10·19

ο·, ι...,====

15,0 20.0 15,0 10,0 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 10,0 25.0

Σ(ιvoλoallo6aπ.ών Δ. Υδρο(ιοας

.ruιοιι!κες .Άνδρες

80'

70-79

60·69

50-59....,
,.."
10-29

10-19

ο·,

80'

70-79

60·69

50-59..~,
30-39

20-29

10·19

ο·,

25,0 20,0 15.0 10.0 5,0 0,0 5,0 10.0 15,0 20,0 25,0 25,0 20.0 15.0 10.0 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 10,0 15,0

Σχήμα 5

Πηγή: ΕΙ ΥΕ, απογραφή πληθοομοί:ι 2001 (ιδίο επεξεργασίο}
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Στον nlvaKa 3 βλέπουμε τι % των κατοίκων απoτελoιJν οι Έλληνες, οι

αλλοδαποί (και οι τρεις ομάδες χωριστά) καθώς και τι ποσοστό των

αλλοδαπών είναι η κάθε ομάδα. Τα ποσοστά έχουν ήδη αναφερθεί στην

ανάλυση των πυραμίδων, Βλέπουμε ότι στο Δ. Άνδρου οι αλλοδαποί από τη Β'

ομάδα είναι το μεγαΜτερο μέρος των αλλοδαπών του Δήμου 183,58%1. Στο Δ.

Κορθίου είναι συγκριτικά πολλοί οι αλλοδαποί από την Α' ομάδα και στο Δ,

γδρούσας είναι το 63.4% των αλλοδαπών της Γ' ομάδας Ιπροφανώς επειδή

μεγάλο μέρος τους είναι πλανόδιοι πωλητές και στο Δ. YδρoιJσας είναι το

λιμάνι και το τουριστικότερο μέρος του νησlOιJ)

Πίνακας 3: Σuσταση πληθuσμοu των κατοίκων (Ελληνις· αλλοδαποί) καθώς και σuσταση ,ων

αλλοδαπών (ομάδις Α'. β' και Γ') σι απόλu,ις ιιμές αλλά και τιμές ιπί τις αα,ό στοuς 3

καποδιστριοκοί>ς δήμοuς κοι στο νησί στην απογραφή ,ou 2001

-
Δ.Άνδοο" Σuνολο Έλληνες Αλλοδαποί α.άδα λ' α.άδα 8' α.άδα r

Σόνολο 4.027 3.625 402 49 336 17

% ιπί ,ων Κατοίκων 100 90.02 9.98 1.22 8,34 0,42
%ιπί ,ων

Αλλοδαπών - - 100 12.19 83.58 4,23

Δ. KOoθΙΑU Σόνολο 'EMnvcc Αλλοδαποί αuάδα λ' α.άδα 8' α.άδα r

Σuνολο 2.201 2.067 134 57 68 9

% ιπί 'ων Κα,οίκων 100 93.91 6,09 2,59 3,09 0,41
%ιπί ,ων

Αλλοδαπών - - 100 42,54 50,74 6.72

Δ.ΥδΡΟόσας Σόνολο Έλληνες Αλλοδαποί α.άδολ' α.άδα 8' Ο.άδα r

Σuνολο 3.057 2.647 410 83 282 45

% ιπί ,ων Κα,οίκων 100 86.59 13,41 2.72 9.22 1.47
%ιπl,ων

Αλλοδαπών - - 100 20.24 68.78 10.98

Σόνολο νησιού Σuνολο Έλληνες Αλλοδαποί ΟuάδαΑ' Οuάδα β' Οuάδα Γ

Σύνολο 9.285 8.339 946 189 686 71

% ιπί ,ων Κατοίκων 100 89,81 10.19 2,04 7.39 0.76
%ιπί 'ων

Αλλοδαπών - - 100 19.98 72.52 7.50

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή πληθοομοί> 2001 (ιδία επεξεργασία)

Ο πίνακας 4 μας βοηθάει να δoιJμε την κατανομή του πληθυσμού σε

μεγάλες ηλικιακές ομάδες. Από αυτές προκύπτει ο δείκτης γήρανσης

[ΡΙ>65)/ΡIΟ-14I'10Ο] όπου μπορούμε να δούμε καλύτερα πόσο οι αλλοδαποί

επηρεάζουν το συνολικό δημογραφικό προφίλ του νησιoιJ. Επίσης στον
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πίνακα φαίνεται και η μέση ηλικία που έχει προκί>ψει από την κατανομή

πληθυσμοί:ι ανά πενταετίες. Ο πίνακας επιβεβαιώνει αυτό που είχε φανεί από

τις πυραμίδες, ότι στο Δ. Κορθίου η μέση ηλικία δεν επηρεάζεται από τους

αλλοδαποί:ις ενώ στο σί:ινολο του νησιοί:ι η μέση ηλικία του συνόλου είναι

μικρότερη 1,5 χρόνο από αυτή των Ελλήνων (l,8 στο Δ. Άνδρου, 0,7 στο Δ.

Κορθίου και 1,7 στο Δ. γδροί>σας). Επίσης φαίνεται αυτό που προαναφέρθηκε

για τη γήρανση του πληθυσμοί>. Ο Δ, Κορθίου έχει δείκτη γήρανσης 246,74, ο

Δ, Άνδρου 194,53, ο Δ. γδροί>σας μόλις 149,39 και στο σί>νολο του νησιοί> ο

δείκτης διαμορφώνεται στο 190,43. Σημαντικό είναι να επαναληφθεί ότι ο

δείκτης γήρανσης σημαίνει πόσοι ηλικιωμένοι 65+ αντιστοιχοί>ν σε 100 παιδιά

0-15 και να επισημανθεί ότι στον πίνακα βλέπουμε ότι σε 100 παιδιά Β' ομάδας

αντιστοιχοί>ν 2 ηλικιωμένοι 11,531 Β' ομάδας.

Πίνακας 4: Καιανομή ανό μιγόλις ηλικιακές oμόδtς ιοι,) σuνολlκοu πληΘUσμOί> ιων Ελλήνων

και ιων αλλοδαπών (απόλuιις "μίς και %) σιοuς 3 KαπoδισιρlαKOUς: δήμοuς και σιο νησί

cnην απογραφή ιοι,) 2001

Δ. Άνδoou Σόνολο Ι ~ν", ΔlαφοΟΟ- Αλλοδαποί ΟμόδαΑ' Ομόδα .' Ομόδα Γ

Σόνολο 4.027 3.625 - 402 49 336 17

0·14 530 455 - 75 5 68 2

15·64 2.466 2.155 - 311 30 266 15

65+ 1.031 1.015 - 16 14 2 Ο

0·'41%1 13.16 12,55 -0,61 18,66 10,20 20,24 11,76

'5·64/%1 61,24 59,45 -1,79 77,36 61,22 79,17 88,24

65+1%1 25,60 28,00 2,40 3,98 28,57 0,60 0,00
Διίκτης

Γήαανσηc 194,53 223.08 28,55 21,33 280,00 2,94 0,00

Μίση ηλικία 44,96 46,73 1,77 29.02 46,99 26,09 35,15

Δ. ΚοοΑίοΙ,) Σόνολο Ι 'ΕλληνιC' Διαφοαά- Αλλοδαποί ΟμόδαΑ' Ομόδα .' Ομόδα Γ

Σόνολο 2.201 2.067 - 134 57 68 9

0·'4 261 248 - 13 2 11 Ο

15·64 1.296 1.192 - 104 39 57 8

65+ 644 627 . 17 16 Ο Ι

0·141%1 11.86 12.00 0.14 9,70 3,51 16,18 0,00

15·641%1 58.88 57,67 -1.21 77,61 68,42 83,82 88,89

65+ 1%1 29.26 30,33 1,07 12,69 28,07 0,00 ","
Διίκιης

Γήρανσης 246,74 252,82 6,08 130,77 800,00 0,00

Μίση ηλικία 46,65 47,31 0,66 36,42 49,43 24,34 45,28
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Δ.Υδρούσας Σύνολο 'Eλ/nνις Διαφορά- Αλλοδαnοi Ομάδα Α' Ομάδο Β' Ομάδα r

Σύνολο 3.057 2.647 - 410 83 282 45

0-14 411 352 - 59 7 52 Ο

15·64 2.032 1.693 - 339 64 230 45

65+ 614 602 - 12 12 Ο Ο

0-14 ('r.) 13,44 13.30 -0.15 14.39 8.43 18,44 0.00

15·64 I'r.l 66,47 63.96 -2.51 82.68 77.11 81.56 100.00

65+ I'r.l 20.09 22.74 2.66 2.93 14,46 0.00 0.00
Δdκιης

Γή""νσης 149.39 171.02 21,63 20.34 171,43 0.00 -
Mwn ηλικία 42.27 43.96 1.70 31.32 44,91 26.90 33.94

Σόνολο νηaιoό Σύνολο Ι 'Eλλnνιι=- ΔΙOIΩόΩά- Aλλoδonoi ΟuάδαΑ' Οuόδο Ι' Οuάδα r

Σύνολο 9.285 8.339 - 946 189 686 71

0-14 1.202 1.055 - 147 14 131 2

15-64 5.794 5.040 - 754 133 553 68

65+ 2.289 2.244 - 45 42 2 1

0·14('r.) 12.95 12.65 -0.29 15.54 7,41 19,10 2.82

15-64 I'r.l 62.40 60,44 -1.96 79.70 70.37 80.61 95,77

65+ I'r.' 24,65 26.91 2.26 4,76 22.22 0.29 1,41

~::,ης
r ανοηι=- 190,43 212,70 22.27 30.61 300.00 1.53 50

Μtοη ηλικία 44,47 46.00 1,52 31.06 46,81 26.25 35.67

πηγή: εrγE, απογραφή πληθuσμOό 2001 (ιδία επεξεργασlα}

* Η στήλη διαφορά μας δείχνει τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν οι

αλλοδαποί. ΟΙ απόλυτες τιμές μένουν ασυμπλήρωτες σκόπιμα καθώς τιμή θα

ήταν ο αριθμός των αλλοδαπών με αρνητικό πρόσημο. Βλέπουμε ότι αν δεν

uπήρχαν αλλοδαποί ο πληθuαμός rou νησlOίJ θα ήταν 2 χρόνια γηραιότερος

(1.52) ενώ στα 100 παιδιά θα αντισΤOIXOίJσαν 22 ηλικιωμένοι περισσότεροι

(22,27j Ένα επίσης σημείο του πίνακα που μένει ασυμπλήρωτο είναι ο δείκτης

γήρανσης της τρίτης ομάδας σε δίJo δήμοuς. Ασuμπλήρωτο μένει γιατί δεν

μπορεί να οριστεί δείκτης γήρανσης καθώς στον τύπο ορισμού του ο

παρονομαστής (0-14) είναι μηδέν.

Στον τελευταίο πίνακα για τα δημογραφικά (πίνακας 5) εξετάζουμε την

αναλογία φύλων (πόσες γυναίκες αντιστοιχούν σε Ι 00 άνδρες) που προκύπτει

(Ρ γuναlκών/Ρ Ανδρών]ΊΟΟ. Οι άνδρες σε όλοuς τοuς δήμοuς rou νησlOίJ και

συνεπώς στο σύνολο είναι περισσότεροι Στο Δ. Κορθίου οι Ελληνίδες είναι
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περισσότερες από τοuς Έλληνες Tou Δήμοu. Γενικά όμως μπορεί να ειπωθεί ότι

οι αλλοδαποί είναι επί το πλείστον άνδρες και μlκραίνοuν την αναλογία

γυναικών/ανδρών στο νησΙ. Στην ομάδα Ά' βλέπουμε διαφοροποιήσεις

ανάλογα το δήμο. 113.04 η αναλογία φuλων στο Δ. Άνδρου. 72.73 στο Δ.

Κορθίου. 102,44 στο Δ. γδροuσας και τέλος 94,85 σε όλο το νησί. Στην ομάδα

Β' η αναλογΙα εΙναι πoΛU μικρότερη όπως εΙδαμε και στις πυραμίδες. 54,13 στο

Δ. Άνδρου, 25,93 στο Δ. Κορθίου. 61,14 στο Δ. γδροuσας και 53,47 στο

σUνολο. Η Γ' ομάδα παρουσιάζει μεγάλες διαφορές που όμως παρά το μικρό

μέγεθος της μποροuν να εξηγηθεί. Στους δήμους Άνδρου και ΚορθΙου η

αναλογία είναι 240.00 και 200.00 αντίστοιχα αφού πρόκειται για γuναίκες ποu

δοuλεύοuν σε σπίτια, ενώ στο Δ. γδρούσας η αναλογία είναι 95,65 αφού

έχοuμε πολλούς πλανόδιοuς πωλητές λόγω λιμανιού όπως είδαμε πιο πάνω.

Στο σύνολο η αναλογία είναι 129,03. Η διαφορά μας δείχνει όπως και στον

παραπάνω πίνακα τι θα γινόταν αν δεν uπήρχαν οι αλλοδαποί. Σκόπιμα πάλι

μένοuν οι τιμές ασuμπλήρωτες στις απόλuτες τιμές, ενώ στην αναλογία φύλων

η διαφορά ερμηνεύεται ως εξής: για παράδειγμα στο σύνολο TOU νησιού η

διαφορά φαίνεται να είναι 3,90. Πρακτικά αuτό σημαίνει ότι αν δεν uπήρχαν

αλλοδαποί στο νησί για τους εκατό άνδρες θα είχαμε τέσσερις 13.91

παραπάνω γuναίκες.

ΠiναKας 5: Καιανομή 101> σl>νολlκοu πληθl>ομοu, lων Ελλήνων και lων αλλοδαπών ανό φολο

και αναλογΙα φολων σιοl>ς ιρας καποδισιριακοος δήμοl>ς και σιο σονολο 101> νησιοο σιην

απογραφή 101> 2001

Δ.Άνδροο Σονολο Άνδoεc: Γl>ναlιας ΆνδQcς (%) '"να"'~Ι%' AναλoνlαΘι)λων
Σονολο

καιolκων 4.027 2.063 1.964 51.23 48,77 95.20

Ιονολο Ελλήνων 3.625 1.817 1.808 50,12 49,88 99,50

Διαφορό· . . . -1,11 1,1 Ι 4.30
Σονολο

Αλλοδαπών 402 246 156 61.19 38,81 63,41

Ομάδα Α' 49 23 26 46,94 53.06 113,04

Ομάδα 8' 336 218 118 64,88 35,12 54.13

Ομάδα r 17 5 12 29,41 70.59 240,00
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Δ. Koρθiou Σύνολο a.νδρις Γυνoίκι~ I'νδΡcς (", Γυνoiκες ("') AvoλoyiaIDUΛΩν

Σόνολο

κατοίκων 2.201 1.105 1.096 .10,20 49.80 99,19

Σόνολο Ελλήνων 2,067 1.015 1.052 49,10 .10.90 103.65

Δι • - - - -1,10 1,10 4.46
Σύνολο

Αλλοδοπών 134 90 44 67.16 32.84 48.89

Ομό60Α' 57 33 24 57,89 42,11 72,73

Ομό60 Ι· 68 54 14 79.41 20,59 25,93

Ομό60Γ 9 3 6 33.33 66,67 200.00

Δ,ν ΣιiνOλo I'νδΩtt Γυναlιαr I'νδΩtt "'" Γ• ......,"'" Aνaλoνίol
.

Σόνολο

κατοίκων 3.057 1.638 1.4 Ι 9 53.58 46,42 86.63

Σόνολο Ελλήνων 2.647 1.399 1.248 52.85 47,15 89,21
Δια_ • - - - -0,73 0,73 2.58
Σόνολο

Αλλοδαπών 410 239 171 58.29 41.71 71,55

Ομό60Α' 83 41 42 49,40 .10,60 102,44

Ομόδα Ι' 282 175 107 62.06 37.94 61,14

Ομό60 Γ 45 23 22 51,11 48.89 95,65

Σύνολο νnαιoU Σύνολο I'νδΩtt Γυνolιαr I'νδΩtt '''' ΓuνaΙ..., '''' λνaλoνίoιDUλων
Σόνολο

κο,οίιcων 9.285 4.806 4.479 51,76 48,24 93,20

Σόνολο Ελλήνων 8,339 4.231 4.108 50,74 49,26 97,09

AtolΩδOδ • - - - -Ι ,02 1.02 3.90
Σόνολο

Αλλοδαπών 946 575 371 60.78 39,22 64,52

ΟuόδαΑ' 189 97 92 51.32 48,68 94,85

Ομόδα Ι' 686 447 239 65.16 34,84 53,47

Ομόδα Γ 71 31 40 43,66 56,34 129,03

πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή πληθοομού 2001 (ιδία επεξεργασία)

• Η διαφορά εξηγείται παραπάνω
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2.4 Το εκπαιδει>τ,κό προφίλ των αλλοδαπών στην Άνδρο

Για την εκπαίδευση έχουμε τις εξής κλίμακες. σύμφωνα πάντο με την εrYE.

1.

2.

3.

4.

5.
ΕκπΙσης

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Παιδιά κάτω των 6 ετών

Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου

Κάτοχοι Μάστερ

Πτυχιοί>χοι Ανωτάτων Σχολών

nτu)Qoux01 ΤΕΙ. ΚΑΤΕ. ΚΑΤΕΕ. Ανωτέρων Σχολών. Εκκλησιοσηκής

nΤU)QOUX01 Mετoδεuτεραβόθμloς EKΠOίδΕUσης

Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδωσης

Απόφοιτοι ΤεχνlκoU ΕπαγγελμαηκoU Λυκείου

Απόφοιτοι Τε'f::'/ικών ΕπαγΥελμΟΤ1κών Σχολών

Απόφοιτοι 3τaξίου Γυμνασίου

Απόφοιτοι ΔημΟTlκοί>

Φοιτοuν στο Δημοτικό

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή KOI ανάγνωση

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

Για διωκόλυνση στην εργασία χρησιμοποιήθηκαν άλλες κατηγορίες που

σχημοηοτήκaν μετά από περαιτέρω ομαδοποίηση. Συγκεκριμένα ΟΙ ομάδες 2. 3.

4 ενοποιήθηκαν στους Πτuχιοuχοuς Ανωτάτων Σχολών, Μάστερ και

Διδακτορικοί>. οι 5. 6 σε ΠΤUΧIΟUΧΟUς Mετoδεuτερoβόθμloς. ΤΕΙ. ΚΑΤΕ. Κ.Ο.Κ. οι 7.

8. 9 σε Απόφοιτους ΤΕΛ, ΤΕΙ και Μέσης εκπaίδεοοης και ΟΙ 13. Ι 4 σε αυτούς

που εγκοτέλειψαν το Δημοηκό κοι είτε γνωρϊζουν γραφή και ανάγνωση είτε δε

γνωρίζουν. Στην ενότητα δεν συμπεριλαμβάνονται το παιδιά κάτω των 6 ετών.

Στον πίνακα 6 δίδονται τα απόλυτα νούμερο και τα ποσοστά των

Ελλήνων KOI των αλλοδαπών ανά επίπεδο εκπaίδεuσης. Το ότι ΟΙ αλλοδαπα

41



προέρχονται από διαφορετικές χώρες με διαφορετικά εκπαιδευτικά προφίλ

περιορίζει τα συμπεράσματα που μποροί>ν να βγουν από τον παρακάτω

πίνακα. Για παράδειγμα μελετώντας τα ποσοστά της πρώτης κατηγορίας

(Πτυχιοί>χοl Ανωτάτων Σχολών, Μάστερ και Διδακτορικοί» δεν μποροί>με να

ποί>με αυθαίρετα ότι οι αλλοδαποί της Άνδρου έχουν υψηλότερο επίπεδο

εκπαίδευσης από τους Έλληνες. Όπως θα φανεί στον επόμενο πίνακα το

ποσοστό αυτό των αλλοδαπών οφείλεται κυρίως στους αλλοδαπούς της Α'

ομάδας. Το ποσοστό των αλλοδαπών επίσης στη δεύτερη κατηγορία

(Πτυχιοί>χοl Μεταδευτεροβάθμιας. ΤΕΙ. ΚΑΤΕjοφεiλεταl κατά πολί> ατους

αλλοδαποί>ς της Α' ομάδας.

Πίνακας 6: Επίπεδο εκπαίδtuσης Ελλήνων και Αλλοδαπών κοτά την onΟΥραφή τοΙ) 2001 σε

οπόλuτες πμΙς και ποσοστιαία.

Επίπεδο o<naiδιuonc." ~λλην'" " Αλλοδαποί "nTUXIOUXOl Ανωτάτων Ιχολών. Μάστερ και

ΔιδακτορικoU 350 4.40 42 4,78

nTUXIOUxOI Μιτοδιuτεροβόθμιας, τει ΚΑτε,

κ.ο.Κ 428 5.39 39 4,44

Απόφοιτοι ΤΕΑ. τει και Μέσης εκπαiδεuσης 1.551 19,51 220 25.03

ΑπόφοπOl 3τοξίοΙ) ruuνooiou 815 10.25 167 19

ΑπόΦοπOl Δηυοτικοό 3.610 45,42 310 35,26

Eγκατtλttψσν το Δημοπκό και ή Υνωρίζοuν

νοοφή και ονάννωσπ ή δε ννωοiΖοuν 788 9,91 46 5.23

Φοιτοόν 010 Δημοπκό 407 5.12 55 6,26

7.949 100,00 879 100.00

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή πληθοσμοί> 2001 {ιδία επεξεργασία}

Στο πίνακα 7 φαίνονται όσα προαναφέρθηκαν. Τα υψηλά ποσοστά στις

δί>ο πρώτες εκπαιδευτικές κατηγορίες οφείλονται αποκλειστικά στους

αλλοδαποί>ς της Α' και Γ' ομάδας. Αυτά αυμβαiνει για δί>ο λόγους. Αφενός οι

αλλοδαποί αυτών των ομάδων προέρχονται από χώρες με ποιοτικά

εκπαιδευτικά αυστήματα (οι αλλοδαποi της Γ' ομάδας με υψηλό επiπεδο

εκπαίδευσης προέρχονται κυρίως από τις πρώην σοβιετικές χώρες) αφετέρου

όμως ,ival και η ηλικιακή δομή τους. που μελετήσαμε προηγουμένως. που

τους επιτρέπει να έχουν λάβει υψηλή εκπαίδευση. Οι αλλοδαποί της Β' ομάδας
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έχουν μέση ηλικία 26 και όπως είναι προφανές μπορεί απλό να μην έχουν

προλόβεl να σπουδόσουν κόποιοl από αυτούς. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ξανό

ότι οι αλλοδαποί από την Γ' ομόδα είναι μόλις 71 και έτσι τα ποσοστό τους

λόγο των μικρών απολύτων αριθμών μπορεί να γίνουν παραπλανητικό. Οι

Απόφοιτοι ΤΕΛ. ΤΕΣ και Μέσης εκπαίδευσης είναι σχεδόν το γ., της κόθε ομόδας

ενώ απόφοιτοι 3τόξιου γυμνασίου είναι επί το πλείστον αλλοδαποί της Β'

ομόδας. ΟΙ απόφοιτοι δημοτικού κυμαίνονται στα ίδια ποσοστό στις δύο

μεγόλες ομόδες. ενώ ένο σχεδόν 8% Tou πληθuσμού της Β' ομόδας φοιτό στο

δημοτικό (είχαμε δει πόσο νεανική είναι η Β' ομόδαl.

ΠiνOKOς 7: Επίπεδο εκποίδωσης Αλλοδοπών (σuνoλlKά κοι ονά ομάδο) κοιά ιην οπογροφή

ιοο 2001 σε οπόλυιες πμες κοι ποσοσιιοίο.

Επίπεδο tκποίδι:uσnc Αλλοδοποί " Οuόδα Α' " Οuόδο 8' " Οuόδα r "nroXIOUXOI Ανωιόιων Σχολών.

Μάστεο κοι Διδοκιοοικοό 42 4.78 19 10,44 15 2.40 8 11.27
nroXIOUXOI Μειοδωιφοβόθμιος.
ΤΕΙ, ΚΑΤΕ, Κ.Ο.Κ 39 4,44 20 10.99 11 1.76 8 11.27
Απόφοιιοι ΤΕΙ\, ΤΕΣ κοι Μίσης

εκποlδεuσnc 220 25.03 48 26.37 149 23.80 23 32.39

ΑπόΦΟlιοι3roEiou ruuvaσίou 167 19,00 20 10.99 137 21,88 10 14.08

ΑπόΦΟlιοι ΔnυoΙΙKoύ 310 35.26 62 34.07 230 36.74 18 25.35
EyKαιtλtιψoν ιο Δημοιικό και ή

γνωρίζουν γροφή κοl ονόγνωση

Ι ~ δε ννωοίιOUν 46 5.23 9 4,94 35 5.59 2 2.82

Φοιιοόν σιο Δπυοιικό 55 6.26 4 2.20 49 7.83 2 2.82

879 100.00 182 100.00 626 100.00 71 100,00

Πηγή: ΕΣγε. απογραφή πληθuσμοu 2001 (ιδία επεξεργασία)
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2.4. Το εργασιακό προφίλ των αλλοδαπών στην Άνδρο

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθοί>με με τον δυνητικά οικονομικό ενεργό

πληθυσμό Ι 15 - 65 ετών). Στον πίνακα 8 που ακολουθεi βλέπουμε τον

πληθυσμό του νησιοί> Ι Ι 5-651 χωρισμένο κατορχήν σε δUΟ μεγόλες

κατηγορίες, τους οικονομικό ενεργοιΥς και τοι>ς μη οικονομικά ενεργοί>ς. Οι

οικονομικό ενεργοί χωρίζονται σε τρείς υποομάδες Ιαπασχολούμενοl, άνεργοι

κοι τους νέοι άνεργοι). Από την ποσοστιαίο κατανομή των απασχολούμενων

ανέργων προκumοuν κοι ΟΙ δείκτης απασχόλησης Ιαπασχολούμενοl!

οικονομικό ενεργούς· 1001 και ανεργίας (σί>νολο ανέργων /οlκονομlκά

ενεργούς* 100). Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ΟΙ αλλοδαποί είναι ΟΙ

περισσότεροι οικονομικό ενεργοί με ποσοστό 66,98% στο σί>νολο του νησιού

κοι παρεμφερή ποσοστά στους τρεις δήμους. Αυτοί που εκτοξεί>ουν τα

ποσοστά των αλλοδαπών είναι λιγότερο η ομάδα ΓΙ Ιλόγο μικρού δυναμικούl

αλλά κυρίως η ομάδα Β'. Οι αλλοδαποί εκτός του ότι EivaI οι περισσότεροι

οικονομικά ενεργοί έχουν και υψηλότερο δείκτη απασχόλησης και χαμηλότερο

ανεργίας. Ο δεiκτης απασχόλησης τους στο σύνολο του νησιού φτάνει το

92.48 όταν των Ελλήνων είναι 87.19. Και το υψηλό ταυ δεiκτη απασχόλησης

των αλλοδαπών οφείλεται στην Β' και Γ' ομάδα, καθώς τα επi μέρους ποσοστά

τους tivaI 94.22 και 95,56. Εδώ ενδιαφέρον έχει να δοuμε τις διαφορές που

είδαμε πριν στα δημογραφικό, δηλαδή πόσο χαμηλότερα θα ήταν τα ποσοστό

και οι δεiκτες αν δεν υπήρχαν αλλοδαποί στο νησί. Για το Δ. Άνδρου οικονομικά

ενεργός πληθυσμός θα ήταν 2.4% μικρότερος και ο δείκτης ανεργίας 1,01

μεγαλuτερος (δεν αναφέρεται ο δεiκτης απασχόλησης σκόπιμα καθώς είναι

συμπληρωματικός του δεiκτη ανεργiας, για παρόδειγμα στη συγκεκριμένη

περimωση θα ήταν 1.01 μικρότερος!. Για το Δ. Kopeiou οι οικονομικό ενεργοί

θα ήταν 1.49% λιγότεροι και ο δεiκτης ανεργίας 0,84 μικρότερος. Αυτή η

"ανωμαλiα·· προκumει επειδή όπως είδαμε στα δημογραφικό ο Δ. Κορθίου έχει

μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών Α' ομάδας που έχουν μεγαλύτερο δεiκτη

ανεργίας από τους ·Ελληνες. Ο Δ. γδροuσας θα είχε 2.69% λιγότερους

οικονομικό ενεργούς και 0,87 μεγαλύτερο δείκτη ανεργiας.
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ΠiναKας 8: Οικονομικό ινιργός (απασχολοόμενοl, άνεργοι, νιοι άνεργοι) KOI μη οικονομικό

ινιργός πληθuομός γιο ,ο σόνολο ,ων κα,οίκων (15-64) αλλά και ανό Έλληνες-αλλοδαπούς

και ομάδες αλλοδαπών, καθώς και πoαoorιαία αύα,αοη ,οuς.

Δ~μoς Άνδρou Σύνολο Έλληνες Αλλοδαποί ΟllάδαΑ' Ουόδα 8' Οllάδα r

15·64 2.466 2155 311 30 266 15

Oικoνouικό r:νmνόι: 1.326 1.107 219 17 190 12
Μη οικονομικό

EVmvoί 1.140 1.048 92 13 76 3
Οικονομικό ενεργός

" 53,77 51,37 70.42 56,67 71.43 80,00
Μη οικονομικά

EVmvol'" 46,23 48,63 29,58 43,33 28,57 20,00

Aπαoyoλooυr:νoι 1.174 965 209 14 183 12

Λνmνoι 92 88 4 Ι 3 Ο

ΝΙΟΙ όνωνοι 60 54 6 2 4 Ο

ΑπαΟΥολΟΟυενοι .,. 88,54 87,17 95.43 82.35 96,32 100,00

Άνωνοι " 6,94 7,95 1.83 5,88 1.58 0,00

ΝΙΟΙ όνmvol .,. 4,52 4.88 2,74 11,76 2,11 0,00

Σύνολο ανίανων .,. 11.46 12.83 4,57 17,64 3,69 0,00

Δ~μoς Κοαθίou Σύνολο Έλληνες Αλλοδοποί Ομάδα Α' Ομάδα 8' Ομάδα r

15-64 1.296 1.192 104 39 57 8

Oικoνouικά ενmνόι: 750 672 78 23 51 4
Μη οικονομικά

ενmνoί 546 520 26 16 6 4
Οικονομικά ενιρΥός

" 57,87 56,38 75,00 58,97 89.47 50,00
Μη οικονομικά

EVU'6VOi .,. 42,13 43,62 25,00 41,03 10,53 50,00

AπαoYoλooυr:νoι 679 614 65 17 44 4

Λνmνoι 39 35 4 2 2 Ο

Ntoι άνιονοι 32 23 9 4 5 Ο

ΑπαΟΥολΟΟυενοι .,. 90,53 91,37 83,33 73,91 86,27 100,00

ΛνΙΡΥΟΙ% 5,20 5,21 5,13 8,70 3,92 0,00

Nto. άνmνoι .,. 4,27 3.42 11,54 17,39 9,80 0,00

Σύνολο aνωνων% 9.47 8,63 16,67 26,09 13,72 0,00

Δ~μoς Yδaoόαoς Σύνολο ~λλnνες Αλλοδαποί Ομάδα Α' Ομάδα 8' Ομάδα r

15-64 2.032 1.693 339 64 230 45

Οlκονουικά ενEDνόc: 973 765 208 22 157 29
Μη οικονομικά

ενtovoί 1.059 928 131 42 73 16
Οικονομικά ενφγός

" 47.88 45.19 61.36 34,38 68,26 64.44
Μη οικονομικά

εYwvoί .,. 52,12 54.81 38,64 65,62 31,74 35,56

ΑπαονολΟΟυενοl 832 639 193 18 148 27

ΆνΙΡΥΟI 98 87 11 4 61- ..2-
Ntoι άνΙΡΥΟΙ 43 39 4 Ο 3 Ι

ΑπασχολΟΟμενοι % 85,51 83,53 92.79 81.82 94,27 93,10
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~OνOI% 10.07 11.37 5,29 18,18 3.82 3.45

Νίοl άνωvol % 4.42 5,10 1,92 0.00 1.91 3.45

Σόνολο ανφΥων % 14.49 16.47 7.21 18.18 5.73 6,90

Σόνολο νησιοό Σόνολο Έλλnνe.r Aλλoδonol ΟυάδαΑ' Ουάδα β' ομάδα Γ'

15-64 5.794 5.040 754 133 553 68

Οικovouικόι:νωνό<: 3.049 2.544 505 62 398 45
Μη οικονομικά

ι:νωνοί 2.745 2.496 249 71 155 23
Οικονομικά ι:νφΥ6ς

" 52,62 50.48 66.98 46,62 71.97 66,18
Μη οικονομικά

ενεανο! " 47,38 49,52 33.02 53.38 28.03 33.82

Anocnιoλoόuwoι 2.685 2.218 467 49 375 43

λνεανοι 229 210 19 7 11 1

ΝΙΟΙ άνεανσι 135 116 19 6 12 1

An oόUI:VOΙ % 88.06 87.19 92,48 79,03 94,22 95,56

ΆνtoYOl% 7,51 8.25 3,76 11,29 2,76 2.22

ΝΙΟΙ άνεανσι " 4,43 4,56 3.76 9.68 3.02 2.22

Σόνολο ανtoνων % 11.94 12.81 7.52 20,97 5,78 4,44

Πηγή: ΕΣγε. απογραφή πληθuσμοu 2001 (ιδία επεξεργασία)

Στον επόμενο πίνακα (πίνακας 9) βλέποuμε τι % αποτελούν οι Έλληνες και

τι οι αλλοδαποί των οικονομικά ενεργών, των απασχολοuμενων και των

ανέργων. Επίσης βλέποuμε τι % αποτελεί η κάθε ομάδα αλλοδαπών στο

σύνολο των αλλοδαπών. Φαίνεταl ότι στο νησί ενώ οι αλλοδαποί είναι το

17,39% των απασχολούμενων είναι μόλις το 8,30% των ανέργων και το 14,07%

των νέων ανέργων, Παράλληλα βλέποuμε ότι η ομάδα Β' είναι το 80,30% των

απασχολούμενων αλλοδαπών και μόλις το 57.89% των ανέργων και το

63.16% των νέων ανέργων, Έτσι διαπιστώνεται ότι οι αλλοδαποί της Β' ομάδας

εργάζονται επί το πλείστον και σuμβάλοuν θετικά στην αί>ξηση rOU δείκτη

απασχόλησης, Πρέπει όμως εδώ να γίνει μια αναφορά για να αποφεuχθούν

παρανοήσεις. Είδαμε ότι οι αλλοδαποί σuμβάλοuν στην μείωση TOU δείκτη

ανεργίας. Αuτό δεν αημαίνει όμως ότι αuμβάλαuν και ατη μείωαη της

ανεργίας. Για να μελετοί>σαμε αν σuμβάλοuν στην μείωση της ανεργίας ή όχι

θα έπρεπε να μελετηθαuν αl απαγραφές από τα 1981 nau δεν uπήρχαν

αλλαδαπαί στα νηαί. να εξετάσαUΜεπως άλλαξε η επαγγελματικήκαταναμή με

την είσοδο των αλλοδαπών και να εξετάσοuμετοuς μηχανισμούςαuτούς ποu

ενεργοποιοί>νταιόταν μεγάλος αριθμός μεταναστών μετοικεί σε μία χώρα και

αναζητεί εργααία.
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Πlνακας 9: Ιι>μμιιοχή Ελλήνων-αλλοδαπών σιοl>ς οικονομικά ενφγούς (απασχολούμενοl>ς,

άνεργοΙ>(, νιοl>ς άνιργοl>ς), σιοl>ς μη οικονομικά ινιργoUς καθώς και σl>μμιιοχή lων ομάδων

αλλοδαπών σιο σύνολο lων αλλοδαπών.

Δήμος Οικονομικά Μη οικονομικά Νίοι

ιι";δοό. 15·64 tνιρyόc::: tνtpyOI AπασyOλOύμtνOΙ Άνφγοl όνΙΡΥΟΙ

Σύνολο 2.466 1.326 1.140 1.174 92 60

>λλnν« 2.155 1.107 1.048 965 88 54

Αλλοδαπol 311 219 92 209 4 6

OUΆδαA' 30 17 13 14 1 2

ΟοΔδα .' 266 190 76 183 3 4

OUΆδα Γ 15 12 3 12 Ο Ο

Έλλην« " 87,39 83.48 91.93 82,20 95,65 90,00

" Αλλοδαπol 12,61 16.52 8,07 17,80 4,35 10,00

οοΔδαΑ" 9,65 7,76 14,13 6,70 25,00 33,33

Ουάδα 8'" 85,53 86,76 82,61 87,56 75,00 66,67

ΟοΔδα Γ" 4,82 5.48 3,26 5,74 0,00 0,00

~~,
Οικονομικά Μη οικονομικά Νιοι

Κο • 15-64 <ν<aνόc <νιονoi AπαoyoλoύυtνOI Άνtoνοl άνtoΥΟΙ

IU-Ιoλo 1.296 750 546 679 39 32

~λλnνεc 1.192 672 520 614 35 23

Αλλοδαποl 104 78 26 65 4 9

ΟοΔδα Α' 39 23 16 17 2 4

oUΌδα .' 57 51 6 44 2 5

ΟοΔδα Γ 8 4 4 4 Ο Ο

>λλnνες " 91,98 89,60 95,24 90,43 89,74 71,88

% Αλλοδαπol 8,02 10.40 4,76 9.57 10.26 28.13

ΟοΔδα Α" 37,50 29.49 61,54 26,15 50.00 44,44

ΟοΔδα.' " 54,81 65,38 23,08 67,69 50.00 55,56

ΟuΔδα Γ" 7,69 5,13 15,38 6,15 0.00 0.00

~'1
Οικονομικό Μη οικονομικό Νίοl

Υ όσας 15-64 tνιρyός tyu.voi Aπασνoλoύυtνoι Άνu.vοι άνu.vοl

Σύνολο 2,032 973 1.059 832 98 43

Έλ/ηνσc 1,693 765 928 639 87 39

Αλλοδαπol 339 208 131 193 11 4

OUΆδαA' 64 22 42 18 4 Ο

ΟοΔδα .' 230 157 73 148 6 3

OUΆδα Γ 45 29 16 27 1 1

Έλ/ηνιι-% 83.32 78.62 87,63 76,80 88,78 90,70

" Αλλοδαπol 16,68 21,38 12,37 23.20 11.22 9,30

ΟuΔδα Α" 18,88 10.58 32.06 9,33 36,36 0.00

οuΔδα.' " 67.85 75.48 55,73 76.68 54,55 75,00

ΟοΔδα Γ" 13,27 13.94 12.21 13.99 9.09 25.00
Σύνολο OΙKO~::~: Μη οικονομικά Νίο!

νησιοό 15·64 <νι ιvιOνol ΑπαΟΥολούυινοl ι Άνεονοl άνεονο!

Σύνολο 5.79' Ι 3.049 2.745 2.685 Ι 229 135
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ι--- 'Eλλnν" 5.040 2.544 2.496 2.218 210 116

Αλλοδαποl 754 505 249 467 19 19

συ_Α' 133 62 71 49 7 6

Ouiιδα Ι' 553 398 155 375 11 12

OUδδaΓ 68 45 23 43 Ι Ι

" 86.99 83,44 90.93 82,61 91,70 85.93

.,..λλλο6απol 13.01 16.56 9.07 17.39 8,30 14,07

Α" 17,64 12,28 28.51 10,49 36.84 31.58

Oιιilδα Ι' " 73,34 78.81 62.25 80,30 57.89 63.16

Ouiιδα Γ" 9.02 8,91 9,24 9,21 5.26 5,26

nηγή: ΕΣγε, απογραφή πληθuσμοu 2001 (ιδία επεξεργασία)

Στον παρακάτω πίνακα βλέποuμε την κατανομή επαγγελμάτων για τοuς

οικονομικά ενεργοί>ς κατοiκοuς TOU νησιού. Οι κατηγορΙες ποu έχοuν

προκ"ψει οπό ομαδοποίηση των κατηγοριών της ΕΣγΕ είναι οι εξής:

1. Μέλη των βοuλεuομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και

διεuθuντικά στελέχη TOU δημοσίοu και ιδιωτικού τομέα και πρόσωπα ποu

ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και σuναφή επαγγέλματα

2. Τεχνολόγοι τεχνlκοΙ βοηθοί και ασκούντες σuναφή επαγγέλματα

και uπάλληλοl γραφείοu και ασκούντες σuναφή επαγγέλματα

3. Απασχολούμενοι στην παροχή uπηρεσιών και πωλητές σε

καταστήματα και uπαίθριες αγορές

4. Εlδlκεuμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι δασοκόμοι και αλιείς

5. Εlδικεuμένοι τεχνίτες και ασκούντες σuναφή τεχνικά επαγγέλματα

και χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και

συναρμολογητές

6. AνεlδIKΕUΤOI εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες και

τέλος

7. Δε δήλωσαν επάγγελμα ή δήλωσαν ασαφώς το επάγγελμα τους

και

8. Νέοι άνεργοι

Βλέποuμε ότι το σύνολο των κατοΙκων, στο σύνολο TOU νησιού,

παροuσιάζεl μια σχετική ισοκατανομή στις ομάδες των επαγγελμάτων.

Επάγγελμα με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι εlδlκεuμένοι τεχνΙτες και

ασκοί>ντες σuναφή τεχνικά επαγγέλματα και χειριστές μηχανημάτων σταθερών

βιομηχανικών εγκαταστάσεων και σuναρμολογητές με ποσοστό 24,14%. Οι

Έλληνες παροuσιάζοuν σuναφή ποσοστά με το σύνολο των κατοΙκων όπως

είναι φuσlκό, λόγω TOU ειδικού βάροuς τοuς, σε όλες τις ομάδες εκτός από

τοuς ανειδίκεuτοuς εργάτες χειρώνακτες και μlκροεπαγγελματίες όποu

εργάζεται το 4,32% των Ελλήνων όταν σuνολικά εκεΙ εργάζεται το 9,64% rou
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πληθuσμοU. Το σuνολικό ποσοστό οφείλεται στοuς αλλοδαποός όποu

εργάζεται ως ανειδίκεuτοl εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες το

36,44%. Η άλλη μεγάλη ομάδα ποu απασχολοί>νται σε αuτή οι αλλοδαποί είναι

αuτή των ειδlKΕUμένων τεχνιτών και ασκοί>ντων σuναφή τεχνικά επαγγέλματα με

33.27%. Ενδεικτικό της επαγγελματικής δομής των αλλοδαπών είναι ότι ένα από

τα δί>ο αuτά επαγγέλματα ασκεί το 70% των αλλοδαπών. Επειδή είναι ομάδες

επαγγελμάτων ποu ασχολοί>νταl κuρίως αλλοδαποί από την Αλβανία και κατά

σuνέπεια από την ομάδα Β' τα ποσοστά της Β' ομάδας στις δί>ο αuτές ομάδες

είναι ακόμα μεγαλί>τερα. Από τοuς αλλοδαποί>ς λοιπόν της Β' ομάδας ποu

είναι οικονομικά ενεργοί και μεταξό 15-64 ασκεί ένα από τα δί>ο επαγγέλματα το

79%.
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nivOKDC' 10: Καraνοuή ιων οlκονοuικά ενιονών Vιήνων, αλλοδαπών αλλά και ιων οuάδων αλλοδαπών σι οuάδιc mαννduάrων Ιαπόλl,)rι πuicκαlποσοσr~ίLC1

Αό ΙΙν6δob ΣUΝoλo " nλnνι< " Aλλo6<mol " ,.' " Ι' " ouόδαΓ "Μέλη των βouλεοομένων

σωμάτων, ονώιερο δlOικητικό

και διευθυντικά στελέχη του

δημoσioυ KOI Ιδιωπκού ιομέα και

πρόσωπα που ασκούν

επlσrημOVlKά, κολλπεχνικά KOI
Ι συνοφπ επο . ιο 226 17,04 218 19,69 8 3,65 7 41,18 1 0.53 Ο 0.00

Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί κοl

aσKoύντες συνοφή

επaγγέλμστo KOI υπάλληλοι
γραφείου KOI οσκούντες

2 συνάΦπ επ . οτο 224 16,89 223 20.14 Ι 0,46 1 5.88 Ο 0.00 Ο 0.00
Αποσχολούμενοιστην ποροχή

υπηρεΟ1ώνKOI πωλητές οε

κατοστήματο KOI υποίθριες
3 ανοΩί:ι" 139 10,48 127 11.47 12 5.48 3 17,65 4 2.11 5 41,67

8&κευμένοl γεωργoi,

κrηνOΤρόφol, δασοκόμοι KOI
4 αΝοc 125 9.43 Ι Ι Ι 10.03 14 6.39 Ι 5.88 Ι 1 5.79 2 16,67

Ειδικευμένοι τεχνίτες και

aσKoύντες συναφή τεχνικό

επαγγtλμoτo και χειριστές

\χιχανημότων σταθερών

βιομηχανικών εγκαταστάσεων

5 κοισυναnΙJολογητέr 329 24.81 253 22,85 76 34,70 3 17,65 73 38.42 Ο 0.00

AνElδίιc:ωτoιεργότες χειρώνακτες

6 KOI UIKPOEnav~ΕΛUOTiEC 147 11.09 56 5.06 91 41,55 Ο 0.00 87 45,79 4 33.33
Δε δήλωσαν επάγγελμα ή

9 δήλωσαν οσοφώς το

9 επάννΕΛUo τουc 76 5.73 65 5.87 Ι Ι 5.02 Ο 0.00 10 5,26 Ι 8.33

9 Νέοι άνεονοl 60 4,52 54 4.88 6 2,74 2 11.76 4 2,11 Ο 0.00

1.326 100,00 1.107 100.00 219 100,00 17 100,00 190 100,00 12 100.00
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· Δή"""Κ Σόνολο " " λλλoδαnoi " """δα λ' " ""άδα Ι' " """δα Γ %
Μέλη των βouλωOμίνων

σωμάτων, ανώτερο 6ιοlκηnκό

κοι διεuθUVT1ιc:ό στελέχη του

δημοσίου ΚΟI ιδιωτικού τομία κσι

πρόσωηa ποο ασκούν

επιστημονικό. καλλιτεχνικό κοι

1 συνσφήεπο το 114 15.20 111 16.52 3 3.85 1 4.35 1 1,96 Ι 25.00-
Τεχνολόγοι τιχνικοί βοηθοί KOI

ασχούντεςσυναφή

ιπσγγίλμοτοKOI υπάλληλοι

γρaφιioυ κοι οσκούντις

2 ουνοΜεπο το 84 Ι 1.20 81 12.05 3 3.85 3 13.04 Ο 0.00 Ο 0.00
ΑποσχΟλούμενοιστην παροχή

υπηρεΟ1ώνKOI πωλητές σε

καταστήματα KOI υπαίθριες

3 ovooic 49 6.53 48 7,14 1 1.28 Ο 0.00 Ο 0.00 1 25.00
θ6ιιι::εuμtνoι γεωργοί.

κτηνοτρόφο!, δασοκόμοι ΚΟΙ

4 o""ΊC 216 28.80 202 30.06 14 17,95 6 26.ω 8 15.69 Ο 0.00
θδικωμένοιτεχνίιες ΚΟΙ

οσκούντεςσυνοφήΗxv!κό

επαγγέλματακοι χειρισrίς

μηχανημάτωνσταθερών

βlομηχΟΥΙκώνεγκαταστάσεων

5 και συνΟDLολονn,tc 154 20.53 139 20.68 15 19.23 4 17.39 11 21.57 Ο 0.00

Ανειδίκευτοιεργάτες χειρώνακτες

6 KOI LJIιc:nOtnov";,λI. ori(c 57 7.60 29 4.32 28 35,90 1 4.35 25 49.02 2 50.00
Δε δήλωσov επάγγελμαή

9 δήλωσαν ασαφώς το

9 επάννιλL a TQUC 44 5.87 39 5.80 5 6,41 4 17.39 Ι 1.96 Ο 0.00

9 Νέοι άνεnγοl 32 4,27 23 3,42 9 11,54 4 17.39 5 9.80 Ο 0,00

750 100.00 672 100.00 78 100.00 23 100.00 51 100.00 4 100.00
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ΔIwό< Υδ Σύνολο ,. ,.
Aλλoδonoi ,. OOOδaA' ,. Oυόδa8' ,. oooδaΓ %

Μέλη των βοuλωομένων

σωμάτων, ανώτερο δlOlκηTlκό

κοι διωΘUVΤικό στελέχη του

δημoσiou KOI lδιωΗΚΟί:ι τομέα κοι

πρόσωπο ποο aσKoύν

επιστημονικό, κολλιτεχνlκά και

Ι συναφΓι επαγγtλuaIa 102 10,48 96 12,55 6 2.88 6 27,27 Ο 0,00 Ο 0,00

Ι Tεxνo~όγOlτεχνιιc:oί.βoηθoiκοι

oσKoυvτεςσυνσφη

επαγγέλματακοι υπάλληλοι

γραφείουKOI ασιι::oUvτες

2 σuνomn rnovνtλIJQTQ 100 10.28 93 12.16 7 3,37 6 27,27 Ι 0.64 Ο 0,00
Αποσχολο6μενOl στην παροχή

υπηρεσιών κοι πωλητές σε

καταστήματα KOI υπαίθριες

3 oνODίc 136 13.98 115 15.03 21 10,10 3 13.64 13 8,28 5 17,24
Ειδικευμένοι γεωργοί.

κτηνοτρόφοι 6οσQl(όμοι κοι

4 oλιιic 151 15.52 135 17.65 16 7.69 1 4,55 13 8,28 2 6.90
Ειδικευμένοι τεχνίτες κοι

ασκούντεςσυναφή τεχνικό

επαγγέλματα κοι χειριστές

μηχανημάτωνσταθερών

βιομηχανικώνιγκaτοστόσεων

5 κaισuνaουολονnτtc 253 26,00 176 23.01 77 37,02 4 18,18 66 42.04 7 24.14

Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώναΚΤΕς

6 και μll(ι"'Ioιπo~'λΙIoτίες 90 9,25 25 3,27 65 31.25 Ο 0,00 52 33.12 13 44,83
Δε δι\λωσαν επάγγελμα ή

9 δήλωσαν ασαφώς το

9 επόννtλυa TQUC 98 10,07 86 11,24 12 5,77 2 9,09 9 5,73 Ι 3,45

9 Νέοι όνεnνοl 43 4,42 39 5,10 4 1,92 Ο 0,00 3 1,91 Ι 3,45

973 100,00 765 100,00 2ΟΒ 100,00 22 100,00 157 100,00 29 100,00
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'Σύνολο νποοού Σύνολο
,.

Aλλo6anoί
,. Oιιά6a λ' ,. 8' ,. Oιιά6aΓ,. •

Μέλη των βουλευομένων

σωμάτων. σνώτφο διοικητικό

κοι διωθυνπκό στι.λέχη του

δημοσίου ΚΟΙ ιδιωτικού τομέα 11;01

πρόσωπο ποο ασκούν

επιστημονuc::~~τtxvικό και
1 σuνσmή επα στο 442 14,50 425 16.7\ 17 3.37 14 22.58 2 0.50 1 2,22

Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και

οσκούντες συναφή

επoγγtλμoτσ κοι υπάλληλοι

γραφείου και ασκούντες

2 σuνoφι1 επα τα 408 13.38 397 15.61 11 2.18 10 16.13 Ι 0.25 Ο 0.00
λπασxoλoUμαoιστην παροχή

υπrρεOιών και πωλητές οε

καταστήματο KOI υπσίθριες

3 ονοοΙc 324 10.63 290 11,40 34 6.73 6 9.68 17 4.27 11 24.44
Ειδικευμένοι γεωργοί.

ιcrηνOΤρόφoι. δασοκόμοι και

4 oλo6c 492 16.14 448 17.61 44 8,71 8 12.90 32 8.04 4 8.89

Ειδικευμένοι τεχνrrες κοι

ασκούντες συναφή τεχνικό

επαγγέλματα 1(01 χειριστές

μηχανημάτωνσταθερών

5 .Jιιoυη'ι'OVIKών ενκaτοστόσεων 736 24,14 568 22.33 168 33.27 11 17.74 150 37.69 7 15.56

Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες

6 κοι υικοοεπσ τίει: 294 9.64 110 4,32 184 36.44 1 1,6\ 164 41.2\ 19 42.22
Δε δήλωσαν επάγγελμα ή

9 δήλωσαν ασαφώς το

9 [πάν "r.λuα του, 218 7.15 190 7.47 28 5.54 6 9,68 20 5.03 2 4,44

9 Νέοι όνεονοl 135 4.43 116 4.56 19 3,76 6 9.68 12 3.02 1 2.22

3.049 100,00 2.544 100.00 505 100,00 62 100.00 398 100.00 45 100.00

Πηγή: εrYE, απογροφή πληθuσμοu 2001 (ιδία επεξεργασία)
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Στον επόμενο πίνακα (πίνακας 11) βλέποuμε τι % των εργαζομένων στην

κάθε ομάδα επαγγέλματος είναι Έλληνες και τι αλλοδαποί (όπως και τι % των

αλλαδαπών ,ivol η κάθε ομάδα). Ενδιαφέρον έχει η δομή των Μα ομάδων

επαγγελμάτων ποι.> ασκοί>ν κuρίως οι αλλοδαποί. Το 22,83% λοιπόν των

εlδlKΕUόμενων τεχνιτών είναι αλλοδαποί ενώ από τοuς ανειδίκεuτοuς εργάτες. το

62.59% το αποτελοί>ν αλλοδαποί. Αuτό το τεράστιο πραγματικά ποσοστό

οφείλεται κuρίως στις KατασKΕUές και στην ανάλuση των κλάδων θα φανεί

καλότερα. Από τοuς αλλοδαποός στις 2 κατηγορίες. το 89% είναι από τη Β'

ομάδα. Στις 2 πρώτες κατηγορίες Ιανώτερα διοικητικά και διεuθuντικά στελέχη

τοι.> δημοσίοι.> και ιδιωτικοί> τομέα και πρόσωπα ΠΟι.> ασκοί>ν επιστημονικά.

καλλιτεχνικά και σuναφή επαγγέλματα και uπάλληλοl γραφείοul το ποσοστό

των αλλοδαπών είναι πολό μικρό Ι3,85% και 2,70%1 και όσοι αλλοδαποί

εργάζονται εκεί είναι κατά σuντριπτική πλειοψηφία από την Α' ομάδα Ι82.35%

και 90,91%1
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lίνακας- 11: Ιuμμετοχή Ελλήνων-αλλοδαπών οπς- oμάδtς- mΟΥΥiλματων καθώς- και οuμμετοχή των ομάδων αλλοδαπών στο σύνολο των αλλοδαπών.

IAή~"νδ_ Σύνολο Αλλοδαποί ... 0 ........ 8· OuόδαΓ '" Aλλoδαnol '" ο..........·'" Ouόδα 8' '" Ouόδa Γ '"
Μέλη των βouλεuoμένων

σωμάτων,aνώτεροδιαιc:η1ΊJ(ό

και διεUΘUνΠKόστελtχη του

δημοσίουκαll6ιωπκούτομία ΚΟΙ

πρόσωποπου aσKoύν

επιστημονικό.καλλrτεχνlκόκα

Ι συναΦήεπα . το 226 218 8 7 1 Ο 96.46 3.54 87.50 12,50 0.00
Τεχνολόγοιτεχνικοί βοηθοί KOI
ασκοόντες συνοφή

επαγγέλματα KOI υπάλληλοι
γραφιiou και aσKoύντες

2 συναφήεπα 70 224 223 1 Ι Ο Ο 99.55 0,45 100.00 0.00 0.00
Αποσχολούμενοι στην ποροχή

υπηρεσιών KOI πωλητές σε

καταστήματα κοι υπαίθριες

3 avontc- 139 127 12 3 4 5 91.37 8.63 25.00 33.33 41.67
Ειδlκωμένοι γεωργοί.

κτηνοτρόφοι. δοσοκόμοι και

4 aλlεic 125 111 14 Ι 11 2 88,80 11.20 7.14 78.57 14.29
Ειδικευμένοι τεχνίτες κα

οοκοόντες συνοφή τεχνικό

επαγγέλματα και χειριστές

μηχονημάτων στοθερών

5 BloυηxaνlKών εγκατοστάσεων 329 253 76 3 73 Ο 76,90 23,10 3,95 96,05 0,00

Ανειδίκευτοι εργότες χειρώνακτες

6 και IKOOEnavvΙΛUorirc 147 56 91 Ο 87 4 38.10 61,90 0.00 95,60 4,40
Δε δήλωσον επάγγελμα ή

δήλωσαν ασοφώς το

9 επόννελυα τοιχ 76 65 11 Ο 10 ι 85.53 14.47 0,00 90,91 9.09

9 Νέοι όνεονοι 60 54 6 2 4 Ο 90.00 10,00 33,33 66,67 0.00

1,326 1.107 219 17 190 12 83.48 16,52 7.76 86,76 5,48
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IΔiIuoc Κ ΣΊWoλo Aλλo6cmoi λ' Ι' OUΆΔΣΓ " Aλλo6cmoi " λ'" OUΆΔΣΙ'" Ouάδα Γ'"
Μίλη των ~ouλtυoμέvωv

σωμάτων, aνώτερo διοικητικό

κοι δ!εUΘUvnKό σTWxΗ του

δημοσiou KOI ιδιωτικούτομέα KOI

πρόσωποπου ασκούν

εmστημΟV1κό,καλλιτεχνικόκαι

Ι σuνownεπovνtλuατα 114 111 3 Ι 1 Ι 97,37 2,63 33,33 33,33 33,33
Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί κοι

οσκούντεςσυναφή

επαγγέλματα και υπάλληλοι

γραφείου KOI οσκούντες

2 ουνοΦΓι επoννtλuaτα 84 81 3 3 Ο Ο 96.43 3,57 100.00 0,00 0,00
Απασχολούμενοι στην παροχή

υπηρεσιών και πωλητές σε

καταστήματα κοι υπαίθριες

3 Ι αγορές 49 48 Ι Ο Ο 1 97,96 2,04 0,00 0,00 100,00
Ειδικευμένοι γεωργοί.

ι::τηνοτρόφοι. δασοκόμοι ΚΟ1

4 aλJcic 216 202 14 6 8 Ο 93,52 6,48 42.86 57.14 0,00
ειδικευμένοι π:χν;πς κοι

οσιωυντες συναφή τεχνικό

επαγγέλματα κοι χειριστές

μηxoνrμότωνσταθερών

βιομηχσνικών tyιCοτοστόσεων

5 κα σuνοοοολοvnτέc 154 139 15 4 11 Ο 90,26 9.74 26.67 73,33 0,00

λνΙIδiKωτOI εργάτες χειρώνακτες

6 KOI μΙΚΩOlπαννελμσriεc 57 29 28 Ι 25 2 50,88 49.12 3,57 89,29 7.14
Δε δήλωσον επάγγελμα ή

δήλωσαν aσαφώς το

9 επό "'t: TouC 44 39 5 4 Ι Ο 88,64 11,36 80,00 20,00 0,00

~. Νέοι όνιονοl 32 23 9 4 5 Ο 7 \,88 28,13 44.44 55,56 0,00

750 672 78 23 51 4 89,60 10,40 29,49 65,38 5.13
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Υ Σύνολο Aλλoδanol λ' """δα Ι· """δα r ,; Αλλοδαπol,; λ'';
.

Ι''; OιιόδoΓ~

Μέλη των βOUλc:uoμίνων

σωμάτων. ονώτερο διοικηηκό

και διευθυντικά στcλtxη του
Ιδημοσίου κοι ι6tωτικoι:, τομία και

πρόσωπο ποο οσκούν

(Π~μoνIKό, ιι::oλλιτιχνιιr:::ό και

~ συναφή ιπα' το 102 96 6 6 Ο Ο 94.12 5.88 100.00 0.00 0.00
Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί κοι

aσιι::oUΝτες συναφή

ιπσγytλμoτo και υπάλληλοι

γραφιίou κοι aσKoύvτες

2 συνaιηήιπ <πο 100 93 7 6 Ι Ο 93.00 7.00 85.71 14.29 0.00
λπσσχολοί>μινοιστην παροχή

υπηρεσιώνKOI πωλητέςσε

κοταστήματακαι υπαίθριες

3 ονοοέc 136 115 21 3 13 5 84.56 15,44 14.29 61.90 23.81
EιδΙKιuμtνol γεωργοί.

κτηνοτρόφοΙ. δoσ()l(όμoι 1'01

4 Ι """"
151 135 16 Ι 13 2 89.40 10.60 6.25 81.25 12.50

Ι Eιδll((~ίνol '(xνίTε~ 1(01 .
aOΙΙ::O\Jvτες συνοφη ΤΙΧVIΚΩ

επαγγέλμοτο KCΙ χειριστές

μηχονημάτων στσθφών

βΙOμrιχOνΙKών ιγκοτοστόσεων

5 KOI συνοοι..oλovnrlc 253 176 77 4 66 7 69.57 30.43 5.19 85.71 9.09

Ανειδίκευτοl φγότες χιιρώνοιι::τες

6 κοι υlΙΙ::Dοεπο Πες 90 25 65 Ο 52 13 27.78 72.22 0.00 80.00 20.00
Δε δήλωσαν επάγγελμα ή

δήλωσαν οσοφώς το

9 επόννελ ο TOuι' 98 86 12 2 9 Ι 87,76 12.24 16.67 75.00 8.33

9 Νέοι άνεργοι 43 39 4 Ο 3 ι 90.70 9.30 0.00 75.00 25.00

973 765 208 22 157 29 78,62 21.38 10.58 75.48 13,94
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ωνολο νncnoό ωνολο Aλλoδcmol λ' Οιιόδσ •. ΟιιόδσΓ ,. AλλoδcmoI ,. Οιιόδσ λ'''' Οιιόδσ.·,. ΟμόδοΓ,..
Μέλη των βOuλευoμtνων

σωμάτων,ονώτερα δlΟ!κηTlκό

κοι δlεuθuVT1ιc:άστελέχη τοο

δημοσiouκαι ιδ,ωTlΚούτομίο και

πρόσωποπου aσKoύν

tπI~~~νlκά.ιc:αλλlτεχνlKάκοι
Ι συνο επoννtλυoτα 442 425 17 14 2 Ι 96.15 3.85 82.35 11.76 5.88

Τεχνολόγοι ttXVIιc:oi βοηθοί κοι

aσKoύντες συνοφή

επαγγέλματο KOI υπάλληλοι
γΡοφοou κοl oσιc:oίιντες

2 ouνόφι1 επαννέλυατο 408 397 ii 10 1 Ο 97.30 2,70 90,91 9,09 0.00
Αποσχολουμενοl στην παροχή

υπηρεσιών και πωλητές σε

καταστήματα KOI υποίθριες
3 ovnnlc 324 290 34 6 17 Jl 89,51 10,49 17,65 50.00 32.35

Ι Εlδlκωμένοl γεωργοΙ

ι Ι ιc:τηνOτρόφOI. δασοκόμοι ιc:αl
4 aλιoc 492 448 44 8 32 4 91.06 8,94 18,18 72.73 9.σΥ

EI6ιιc:ωμtνol τεχνίτες κοl

αaxoύvτες συνοφή τεxvιιc:ά

(Παγγtλμoτα κοι χειριστές

μrιxoνημότων σταθερών

βιομηχανικών εγκοταστάσεων

5 κα σuναCJιJολονητέc 736 568 168 Jl 150 7 77.17 22.83 6.55 89.29 4.17

Ανε δiιc:ευτoι εργάτες χειρώνακτες

6 '01 uιιωσιπ ritc 294 JlO 184 1 164 19 37,4~ 62.59 0.54 89.13 10.33
Δε δήλωσον επάγγελμα ή

δήλωσαν ασοφώς το

~ mό τους 218 190 28 6 20 2 87.16 12,84 21.43 71.43 7.14

9 ι ΝέΟ! άνεργοι 135 116 19 6 12 Ι 85.93 14,07 31.58 63,16 5.26

3.049 2.544 505 62 398 45 83.44 16.56 12.28 78,81 8,91

πηγή; ΕΣΥε, απογραφή πληθυσμοίι 2001 (ιδία επεξεργοσία)
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ΟΙ κλάδοι είναι επίσης από περαιτέρω ομαδοποίηση των κατηγοριών της

ΕΣγΕ. Οι κατηγαρlες είναι αι εξής:

1. Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία, αλιεία

2. Ορυχεία, λατομεία, μεταποιητικές βιομηχανίες, παροχή

ηλεκτρικοί> ρεuματος, φυσlκοί> αερίου και νεροί>

3. Κατασκευές

4. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων

οχημάτων, μοτοσυκλετών και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης,

μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες

5. Ξενοδοχεία και εστιατόρια

6. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, Διαχείριση

ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες,

δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση,

εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική μέριμνα, και ετερόδlκοι οργανισμοί και

όργανα

7. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του

κοινωνlκοί> ή ατομlκοί> χαρακτήρα και ιδιωτικά νοικοκυριά που

απασχολοuν οικιακό προσωπικό

8. Μη δυνάμενοι να Kararayouv κατά κλάδο

9. Νέοι άνεργοι

Στον πρώτο πίνακα Ιπίνακας 12} όπως και παραπάνω είναι η κατανομή

των Ελλήνων, των αλλοδαπών και των ομάδων τους στους κλάδους

επαγγελμάτων. ΟΙ Έλληνες παραυαιάζουν διασπορά σε όλες τις κατηγορίες με

μεγαλuτερους κλάδους αυτοuς του χονδρικοί> εμπορίου και των

χρηματοπιστωτικών οργανισμών με 21,42% και 18,28% αντίστοιχα. Μεγάλη

διαφοροποίηση από τα ποσοστά του συνόλου των κατοίκων όπως

αναμενόταν υπάρχει στις κατασκευές. Το ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων

είναι 11,91% ενώ του συνόλου 18,76%, ποσοστό που οφείλεται στους

αλλοδαποuς, από τους οποίους στις κατασκευές ασχολείται το 53,27%.

Μεγάλο επlσης μέρος των αλλοδαπών (12.67%) ασχολείται στην πρώτη

κατηγορία κλάδων, τη γεωργία και αλιεία αλλά αυτό το ποσοστό οφείλεται

στους αλλοδαπο"ς των δήμων Κορθίου (24,36%) και γδρο"σας (13,94%)

καθώς στο Δ. Άνδρου μόνο το 7,31% ασχολείται σε αυτόν τον κλάδο. Στο Δ.

Άνδρου που αυτό το ποσοστό είναι πιο μικρό γιγαντώνεται και άλλο το

ποσοστό συμμετοχής στις κατασκευές και φτάνει το 63,01 %. Στις κατασκευές

ασχολείται το 64,32% της ομάδας Β' .
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nivOKOC 12: Κα,ονοuή ,ων οικονοuικά ενεονών Ελλ . νων. αλλοδαπών αλλά κοι ,ων οuάδων αλλοδαπών οε κλάδοuς επαννελμά,ων (οπόλu,ες ,ιμές κοι noooo,ιoitc)

Δήυοι- Ά,νδΩΟU ιόνολο % Έλληνες % Αλλοδαποl % ΟμόδοΑ' % Ομόδο .' % Ομόδο Γ %
Γεωργία, κτηνοτροφία. θήρα, δασοκομία,

Ι αλιεία 130 9,80 114 10,30 16 7.31 Ι 5,88 13 6,84 2 16.67
OPUXtia. λατομεία. μεταποιητικές βιομηχανίες.

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. φuσικού αερίοΙ.,)

2 και νεοού 84 6,33 82 7,41 2 0,91 Ι 5,88 Ι 0,53 Ο 0.00

3 KaraaKΕUtr 257 19,38 119 10,75 138 63,01 Ο 0,00 135 71.05 3 25,00
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισKΕUή

αuτοκινήτων οχημάτων. μοτοσuκλετών και

ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης

4 uεταφοοέc, anoenKΕUcrn και επικοινωνίεc 279 21,04 265 23,94 14 6.39 3 17,65 10 5,26 Ι 8,33

5 ΞενοδΟ'J'εiα και εστιατόοια 83 6,26 78 7,05 5 2,28 Ο 0,00 Ι 0,53 4 33,33
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Διαχείριση ακίνητης περιοuσίας, εκμισθώσεις

και επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημόσια

διοίκηση και άμuνα, uποχρεωTlκή κοινωνική

ασφάλιση. εKπαίδΕUση, Uytia και κοινωνική

6 ιέοι να. και ετεοόδικοι οονανισυοί και όονανα 264 19.91 253 22,85 11 5.02 7 41,18 4 2.11 Ο 0.00

Δραστηριότητες παροχής uπηρεσιών Unip τοι.,)

κοινωνικούή ατομικού χαρακτήρακαllδιωTlκά

νοlκοκuριά ποΙ.,) απασχολούνοικιακό

7 ΠDοσωπικό 58 4,37 45 4,07 13 5,94 3 17,65 9 4,74 Ι 8.33

99 Μη δuνάι ενοl να κατατανούν κατά κλάδο 111 8,37 97 8.76 14 6.39 Ο 0,00 13 6,84 Ι 8.33

9 Νέοι άνεονοι όΟ 4,52 54 4,88 6 2,74 2 11.76 4 2,11 Ο 0,00

1.326 100,00 1.107 100,00 219 100.00 17 100,00 190 100,00 12 ,00,00
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Δή"ο< Κο08lο" Σόνολο .,. Ι ""ηyιc: .,. Aλλoδaπol .,. Ο"Δ6ο Α' .,.
OUΆ6o .'

.,. Ο"άδα r .,.
Γεωργία. κτηνοτροφία. θήρα, δασοκομία,

1 αλιεία 221 29,47 202 30,06 19 24,36 6 26.09 13 25.49 Ο 0,00
Ορυχείο, λατομείο. μεταποlηTlκές βιομηχανίες,

παροχή ηλεΚΤΡlκοό ρεόμοτος. φυσlκοό αερίου

2 και νεοο(;ι 37 4,93 36 5,36 Ι 1,28 Ο 0,00 1 1,96 Ο 0,00

3 Κοτοσκει.:ιέc 110 14,67 81 12,05 29 37,18 3 13.04 26 50,98 Ο 0,00
Χονδρικό κοι λιανικό εμπόριο, επισκωή

οι:ιτοκινήτων οχημάτων, μοτοσuκλετών κοι

ειδών ατομικής κοι οικιακής χρήσης,

4 Ι utTQmOoίC, anOeriK(l)crn και εΠlκοινωνίε, 131 17,47 126 18,75 5 6,41 4 17,39 1 1,96 Ο 0,00

5 Ξενο60νεία κοι εστιατόοια 45 6,00 42 6.25 3 3.85 1 4,35 Ο 0,00 2 50,00

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Διαχείριση ακίνητης περl0uσiος, εκμισθώσεις

ΚΟΙ επlχεlρημΟΤ1κές δραστηριότητες, δημόσιο

διοίκηση κοι όμι:ινο, uποχρεωTlκή κοινωνική

ασφάλιση, εκποίδει:ιοη, ι:ιγείο και ΚΟΝωνlκή

6 ' μέριμνα, και ετερόδικοι οργανισμοί και όoνaνα 100 13,33 96 14,29 4 5,13 Ο 0,00 3 5,88 Ι 25,00

Δραστηριότητες παροχής ι:ιπηρεσlών ι:ιπέρ τοι>

κοινωνlκοό ή ατομlκοu χαρακτήρα και ιδιωΤ1κά

νοικοκuριό ποι:ι απασχολοόν οικιακό

7 προσωπικό 15 2,00 14 2,08 1 1,28 Ο 0,00 Ο 0,00 1 25,00

99 Μη δuνά ενοl να κατοτανοόν κατά κλάδο 59 7,87 52 7,74 7 8,97 5 21,74 2 3,92 Ο 0,00

9 Νέοι άνερνοι 32 4,27 23 3,42 9 11,54 4 17,39 5 9,80 Ο 0,00

750 100,00 672 100,00 78 100,00 23 100,00 51 100,00 4 100,00
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Δήυο< ΥδοoUoο< Σόvoλo 1< Έλ/ηΥΙΙ- 1< Aλλoδonol 1< Ο' ....δοΑ· 1< Ουάδα Ι' 1< Ουάδο r 1<
Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία,

1 αλιεία 162 16,65 133 17,39 29 13,94 Ι 4.55 18 11.46 10 34,48
OpuXria, λατομεία, μεταποιητικές βιομηχανίες,

παροχή ηλεκτρικοί> ρεί>μστος, φυσικού αερίου

2 και νεΩού '6 4,73 41 5.36 5 2,40 Ο 0.00 • 2,55 1 3.45

3 Κaτοσκωέc 205 21,07 103 13,46 102 49.04 Ο 0.00 95 60.51 7 24, Ι 4
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. επισκευή

αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοοuκλετών και

ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης,

• εΤΟCDQDέc, aποθ~κευσn και επικοινωνiεc 166 17.06 15' 20.13 12 5,77 5 22,73 5 3,18 2 6,90

5 Ξενοδονε.ίο και εστιοτόΩla 88 9,04 64 8,37 2. 11,54 5 22,73 15 9,55 • 13,79
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Διαχείριση ακίνητης περιοuοiος, εκμισθώσεις

κοι επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημόσιο

διοίκηση και όμuνσ, υποχρεωτική κοινωνική

ασφάλιση, εκπαίδευση, uγrio και κοινωνική

6 Ι υέοιυνα, και ετεοόδικοι οονανισυοί και όονανα 122 12,54 116 15,16 6 2,88 3 13,64 2 1.27 1 3.45

ΔΡαστηριότητεςπαροχής uπηρεσιών uπέρ ΤΟι,)

κοινωνικοι) ή ατομικούχαρακτήρα και ιδιωτικά

νοικοκuριά ΠΟι,) αnασχολοuνοικιακό

7 ποοσωπικό 21 2,16 13 1,70 8 3.85 3 13,64 3 1.91 2 6,90

99 Μη δuνάuενοι να KaTOΤOVouvκατά κλάδο 120 12,33 102 13,33 18 8,65 5 22,73 12 7.64 1 3.45

9 Νέοι άνεονοι '3 4,42 39 5,10 • 1,92 Ο 0,00 3 1,91 1 3,45

973 100,00 765 100,00 208 100,00 22 100,00 157 100,00 29 100,00
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Σύνολο νnmoό Σύνολο
,. ,.

A.U.o6cmoί
,. Ouά6α ..• ,.

Ι'
,. . r ,.

Γεωργίσ. κτηνοτροφίο. θήρα, δασοκομίσ.

1 ""'00 5]3 16.83 449 17.65 64 12.67 8 12.90 44 11.06 ]2 26.67
Ορυχείο, λοτομείο, μεταποιηπΙ«ς β!oμΗXανiες.

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. φυσικού αερίου

2 Kavrn&.'} 167 5.48 159 6.25 8 1.58 1 1.61 6 1.51 1 2.22

3 KστOσKεUΊς 572 18.76 303 11,91 269 53,27 3 4.84 256 64,32 10 22.22
Χονδρικό κα λιανικό εμπόριο. εmσKευή

αυτοκινήτων οχημάτων. μοτοσυκλετών και

ειδών aτoμικής ΚΟΙ οlι(ιοκής χρήσης,

4 UtTO<DOOtC, OΠOθΠKΕUσπ και επικοινωνίεc 576 18.89 545 21,42 31 6,14 12 19,35 16 4,02 3 6.67

5 ΞενοδοΥείο KOI εστιοτόοιο 216 7.08 ]84 7.23 32 6.34 6 9.68 16 4.02 ]0 22.22
Ενδιόμεσοl χρηματοπιστωτικοί οργονισμοί,

Διοχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις

KOI επιχειρημοτικίς δραστηριότητες. δημόσια

διοίκηση και όμυνο, υποχρεωτική κοινωνική

aσφάλιση' εκπαίδευση. υγεία KOI κοινωνική
6 μίοιυνο. ΚΟΙ (TεoOOIKOI QOvovlauoi κοι όoνaνα 486 15.94 465 18,28 2] 4.16 10 16.13 9 2.26 2 4.44

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του

κοινωνικού ή aroμnc:oύ χαρακτήρα κοι ιδιωruc:ό

νοικοκυριό ΠΟΟ οπασχολούν ΟΙΚlΟκό

7 ΠDOσωmκό 94 3.08 72 2.83 22 4.36 6 9.68 ]2 3.02 4 8.89

99 Mn ΔUveuεvoινα κοτοτανούνκατό κλό60 290 9.51 251 9.87 39 7.72 10 16.13 27 6.78 2 4.44

9 ΝΙοι όνεΩγοι 135 4.43 116 4.56 19 3.76 6 9.68 12 3.02 1 2.22

3.049 100.00 2.544 100.00 505 100.00 62 100,00 398 100.00 45 100,00

Πηγή: ΕΣΥΕ. οπογραφή πληθυσμού 2001 (ιδίο επεξεργοσίσ)
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Στη συνέχεια (πίνακας 13) εξετάζουμε τη σί>νθεση των κλάδων. Τι %

Ελλήνων και τι αλλοδαπών αποτελεi τον κάθε κλάδο καθώς και στον κάθε

κλάδο τι % των αλλοδαπών αποτελεi η κάθε ομάδα.

Η κατανομή στις κατασκευές είναι 52.97%-47,03% για Έλληνες-

Αλλοδαποί>ς. Ενώ οι Έλληνες είναι το 83,44% του οικονομικά ενεργού

πληθυσμοί>, στις κατασκευές μόλις οι μισοi εiναl'Ελληνες. Τα απόλυτα νοί>μερα

Eival ενδεικτικό, Από τους 2.544 'Ελληνες που είναι οικονομικά EVEpyoi μόλις οι

303 εργάζονται στις κατασκευές, σε αντιπαράθεση με τους αλλοδαπούς που

από τους 505 οικονομικά ενεργούς, εργάζονται οι 269 στις κατασκευές. Η Β ι

ομάδα είναι το 95,17% των αλλοδαπών στις κατασκευές. Αυτό σε συσχέτιση με

τα δημογραφικά παραπάνω μας δiνεl το προφίλ του οlκονομlκοί> μετανάστη

από την Αλβανία. Δηλαδή δεδομένου ότι το 97% των μεταναστών της Β'

ομάδας είναι Αλβανοί, δεδομένου ότι το 64,32% των οικονομικά ενεργών από

15 ως 64 ετών δουλεύει στις κατασκευές και δεδομένου ότι το 65,16% των

αλλοδαπών Β' ομάδας είναι άντρες, μποροί>με να οδηγηθοί>με στο

συμπέρασμα ότι σχεδόν όλοι οι άντρες Αλβανοi από 15 ως 64 ετών που είναι

οικονομικά EVEpyoi δουλεί>ουν στις κατασκευές.
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'οκος 13: Σuμμετοχή Ελλήνων-αλλοδαπών στοuς κλάδοuς επαγγελμάτων καθώς και ΣUμμπoXΉ των ομάδων αλλοδαπών στο ΣUνOλO των αλλοδαπών.

ΔIιuoc Άνδοοο •• OUόδα.'
Έλλην~ λλλοδσποΙ Oμ/ιδa Α'

Oμ/ιδa .' Ομάδα 'ι
Σύνολο Αλλο6σπol OυόδaA'

,
Γ " " " "Γεωργία, ,σηνoτpoφiα. θήρα, δασοκομία,

αλιεία 130 114 16 1 13 2 87.69 12.31 6.25 81.25 12,5C
Ορυχείο, λατομείο, μcιoπoιηnKές βιομηχανίες,

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φοοlκοί> αφίou

κοι νU)Oύ 84 82 2 1 1 Ο 97,62 2.38 50.00 50.00 O.OC

KoraaKwtc 257 119 138 Ο 135 3 46.30 53.70 0.00 97,83 2,11
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, tmaKtUΉ

αυτοκινήτων οχημάτων, μoτooυlCλετών 1(01
ειδών ατομικής KOI οlκιοκής χρήσης.

Ι UUQΦOOtc. o~oθnKtoon κοι (TTlκοινωνiεc 279 265 14 3 10 Ι 94,98 5.02 21,43 71,43 7,1<1

r-Ξεvoδoxάa KOI εοτlOτόOlα 83 78 5 Ο 1 4 93,98 6.02 0.00 20.00 8O.OC
Ενδιάμεσοι χρηlJCιτοmστωnκοί οργανισμοί,

Διαχείριση OKίνηrης περιουσίας, εκμισθώσεις

<αl εmχεlρημaTlκές δραστηριότητες, δημόσιο

διοίκηση ΚΟΙ άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική

ασφάλιση. εκποίδεοοη, υγείο κοι κοινωνική

.,έΡιυνα. κοι ετw6διKOΙ oovm1Ouoi κοι όργονο 264 253 11 7 4 Ο 95.83 4,17 63,64 36.36 O.OC
Δραστηριότητες ποροχής υπηρεσιών υπέρ του

κοινωνικοί> ή οτομlκού χαρακτήρα κοι lδlωTlκό

νοικοκυριό που οποσχολούν οικιοκό

ποοσωπικό 58 45 13 3 9 1 77.59 22,41 23,08 69.23 7.6';

Μη δυνάυεvol νο KOTOTΑVOOν κοτά κλόδο 1 Ι 1 97 14 Ο 13 1 87,39 12.61 0.00 92.86 7,1<1

Νέοlόνωνοl 60 54 6 2 4 Ο 90.00 10.00 33.33 66,67 O.OC

1.326 1.107 219 17 190 12 83,48 16,52 7,76 86.76 5.4<
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Δι'ιυοc Κοοθίο!.)
Έλληνες Αλλοδαποί Ομάδα Α' Ομάδα .' Ομάδα~

Σόνολο Αλλοδαποί ΟuάδαΑ' Οuάδα .' Ο"άδα r " " " "εωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία,

αλιεία 221 202 19 6 13 Ο 91,40 8.60 31.58 68,42 Ο,(χ:

Ορυχεία, λατομεία, μεταποιητικές βιομηχανίες,

παροχή ηλεκτρικοί> ρωματος, φυσlκοί> αερίου

και νεροί> 37 36 Ι Ο Ι Ο 97,30 2,70 0,00 100,00 O,OC

Κατασκευέc 110 81 29 3 26 Ο 73.64 26.36 10,34 89,66 O.OC
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή

αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοαυκλετών και

ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης,

Ι uεταmοοέc, αποθπκευση και επικοινωνίεc 131 126 5 4 Ι Ο 96,18 3,82 80,00 20,00 O.OC

Ξενoδoνεiα και εστlατόΩlα 45 42 3 Ι Ο 2 93,33 6,67 33.33 0.00 66,67

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις

και επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημόσια

διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική

ασφάλιση, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική

Ι ιJέΩIΙNα, και ετεΩόδlκοl OΩνανlσιJOί και ό('}\ιΟΥα 100 96 4 Ο 3 Ι 96,00 4.00 0,00 75,00 25,α:

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του

κοινωνlκοί> ή ατομlκοί> χαρακτήρα και ιδιωτικά

νοικοκυριά που απασχολοί>ν οικιακό

ποοσωπικό 15 14 Ι Ο Ο Ι 93,33 6,67 0.00 0.00 100,OC

Μη δυνάυενοl να καταταγοί>ν κατά κλάδο 59 52 7 5 2 Ο 88,14 11.86 71,43 28.57 O.OC

Νέοι άνεονοl 32 23 9 4 5 Ο 71,88 28,13 44,44 55,56 O.OC

750 672 78 23 51 4 89.60 10,40 29,49 65,38 5,1::
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Ι Muo<Y ouάδαλ' ouάδα.·
Έλλην« Αλλοδαποί Ομάδα λ' Ομάδα.' Ομάδα r,

Σόνολο λλλo6cmoi OuόδοΓ " " " " "Γεωργία.•σηνoτρoφio,θήρα. δασοκομία.

αλιεία 162 133 Ί'Ι 1 18 10 82,10 17.90 3.45 62.07 34.40!
OρuXείo, λατομείο, μcτoπoιηΠKές βιομηχανίες.

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. φυσικού oφioυ

KOI YfnΩι') 46 41 5 Ο 4 Ι 89.13 10.87 0.00 80.00 2Ο.α:

Κοισσκωές 205 103 102 Ο 95 7 50.24 49.76 0.00 93.14 6.&
Χονδρικόκα λιανικό εμπόριο, εmσKευή

ουτοκινήιωνοχημότων.μοιοσυκλε1ώνκοι

ειδών οτομικήςκα οικιοκήςχρήσης,

εTOΦOOtC.oπoθr'ιKtoonKOI εmκoιvωνίεc 166 154 12 5 5 2 92.77 7,23 41.67 41.67 16.6ί

ΞαάoyclaK~(σnoTόαo 88 64 24 5 15 4 72.73 27.27 20.83 6250 16.6ί

ΕνδιάμεσοιχρημaτοmστωTlΚoiopγανισμoi.

Διoxεiρισηοκίνητηςπφιouσίος,oψισθώσcις

κοι εmχεφημοΤ1κέςδρσστηριόrητες.δημόσιο

διοίκηση κοι όμυνα, υποχριωTlκήκοινωνική

οσφάλιση,ο::ποίδωση,uyria κοι κοινωνική

utoιuvo. κοι ΙΤ~;KOΙοονaνlOυoiκοι όονονο 122 116 6 3 2 1 95.08 4.92 50.00 33.33 16.6ί

ΔΡοστηριόιητες παροχής υπηρcoιών υπέρ το\)

κοινωνικού ή aτoμΙKoύχaροκιήΡο κοι ιδιωπκό

νοικοκυριό "00 σπασχολούνοικιοκό

ΠΩooωπuι::ό 21 13 8 3 3 2 61.90 38.10 37.50 37.50 25.OC

Μπ δυνό ενοl να ιc:oτoτoνoίIν ιtoτό ιc:λόδo 120 102 18 5 12 1 85.00 15.00 27.78 66.67 5.5l

Νέοι όνΙt'lνοι 43 39 4 Ο 3 1 90.70 9.30 0.00 75.00 25.OC

973 765 208 22 157 Ί'Ι 78.62 21.38 10.58 75.48 13,94
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Ο....... Α· OUΌδα Ι· ouόδaΓ
Έλλην", Aλλoδaπol Ο\ΙόδαΑ' Ο\Ιόδα ι· Oμόδa~

ΣUνoλoνnσtOO Σύνολο Αλλο6οπol 1Ιι 1Ιι 1Ιι 1Ιι

Γεωργία. κτηνοτροφία.θήρα. δασοκομία.

αλιεία 513 449 64 8 44 12 87.52 12.48 12.50 68.75 18.7~

Ορυχείο, λaτoμOO. μετaποιηπΙ«ςr>ιομηχaνίες.

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. φυσικού αερίου

κοινωα) 167 159 8 1 6 1 95.21 4.79 12,50 75.00 12.&

KarQ(JΙC:Cutc 572 303 269 3 256 10 52,97 47.03 1.12 95.17 3.7:;
Χονδρικό 1(01 λιανικό εμπόριο. εmσιι:ιuή

ooτoκrνήτων οχημάτων. μοτοσυκλετών και

οδών ατομικής ΚΟI οικιοκής χρήσης.

, ιJ(TamootC'. oπoθήκεuση κοι (πικανωνiεc 576 545 31 12 16 3 94.62 5.38 38.71 51.61 9.&

=cνoδoνoo "οι εσποτΜιο 216 184 32 6 16 10 85.19 14.8\ 18.75 50.00 31.:Ι=

Ενδιάμεσοι χρημοτοπιστωπκοί OΡyovισμoi.

Διαχείριση ακίνητης ΠΙΡιοοσίος. ΙΚμlσθώσεις

ΚΟ] εmxαρημαπιι:ές δροστηριότη"ς. δημόσια

διοίκηση ΚCΙ άμυνα. υΠΟχΡεωTlκι1 κοινωνική

aσφάλιση' (κπαίδευση. υγείa "'οι κοινωνική

, ιιiηllNO. ΚΟΙ cτfMδιKOI onνανισ oi κοι ΟΟνανa 486 465 21 10 9 2 95.68 4.32 47.62 42.86 9.5~

Δραστηριότητεςπαροχής υπηρεΟ1ών υπέρ τοο

κοινωνικού ή οτομικού χαρακτήρα κο! ιδιωτικό

γοιχοκι>ριό που οποσχολούν OIΙUOΚό

ΠD<XJωπlκό 94 72 22 6 12 4 76.6fJ 23.40 27,27 54.55 18,1Ε

Ι Mn OOνόUΙΝOI να κατατανούν κατό κλόδο 290 251 39 10 27 2 86.55 13,45 25.64 69,23 5."

Νέοι όνωνοl 135 116 19 6 12 Ι 85,93 14.07 31,58 63,16 5,2Ι

3.049 2.544 505 62 398 45 83,44 16,56 12,28 78.81 8,91

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή πληθυσμού 2001 Ιιδία επεξεργασία)
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Τέλος το τελευταίο ποu χρήζει μελέτης όσο αφορά τα επαγγελματικά είναι

η θέση στο επάγγελμα (πίναΚΕς 14 και 15). Πόσοι και ποιοι είναι δηλαδή

εργοδότες, αuτοαπασχολοuμενοι μισθωτοί, και βοηθοί σε οικογενειακή

επιχείρηση. Αuτό ποu προκuπτει από την ανάγνωση TOU πίνακα είναι ότι από

τοuς Έλληνες το 17,10% είναι εργοδότες, 25,47% αUΤΟαπασΧΟλοuμενοι, και

μόλις 47,80% μισθωτοί. Το 'μόλις' δεν αναφέρεται στο ότι το ποσοστό των

Ελλήνων μισθωτών είναι μικρό. Αναφέρεται καθαρά σε αντιπαράθεση με το

ανάλογο ποσοστό των αλλοδαπών, όποu το ποσοστό των αλλοδαπών

μισθωτών είναι 80,59%, ενώ εργοδότες είναι 2,57% και αUΤΟαπασχολοuμενοι

9,90%. Η Β' και η ΓΙ ομάδα παροuσιάζοuν ακόμα μεγαλuτερο ποσοστό

μισθωτών (85,43'70 και 88,89'70), ενώ η σύνθεση της αμάδας Α' μοιάζει με αuτή

των Ελλήνων 114,52'70 εργοδότες, 25,81'70 αuτoαπασxoλoύμενoι και 43,55'70

μισθωτοί).
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Πίνακας 14: Κατανομή των οικονομικά ενωνών ΕΝ 'νων, αλλοδαπών αλλά και των ουάδων αλλοδαπών om θέο οτο mάV"'ιλuαΙαπόλuτιcnuic και πooooyκ:ιίιc:}

Δήμος ",νδoou IQVoλo "
~.

" Aλλoδcιπoί " OUάδαλ' " Ο"Δδα Ι' " ο"Δδα r "Ι 'ονοδό'ηc 167 12,59 163 14.72 4 1,83 3 17,65 Ι 0.53 Ο 0,00

2 Auroanao'i'oλOQUΣYOC 276 20,81 256 23,13 20 9,13 5 29,41 15 7.89 Ο 0,00

3 Mκ7βω'ΔC 794 59,88 608 54,92 186 84,93 7 41,18 168 88,42 11 91,67

Ιοηθός ΟΙ

οικογενειακή

4 ιπιyιiρnση 29 2.19 26 2,35 3 1.37 Ο 0,00 2 1.05 Ι 8,33

5 Νέοι όνωνοl 60 4.52 54 4.88 6 2.74 2 11.76 4 2.11 Ο 0,00

1.326 100.00 1.107 100,00 219 100,00 17 100.00 190 100.00 12 100,00

Δήμος Κ Ιόνολο " " Αλλοδαποί " Ουάδαλ' " ουΔδα Ι' " ΟυΔδα r "] Εονοδό,ηc 123 16,40 122 18,15 Ι 1.28 1 4,35 Ο 0.00 Ο 0,00

2 AuroonaovoλoόuΣYoc 239 31.87 227 33.78 12 15.38 7 3ΟΑ3 5 9,80 Ο 0,00

3 ΜtσθωrDc- 297 39,60 246 36,61 51 65.38 10 43,48 37 72.55 4 100,00

βοηθός σι

οικογενειακή

4 ΙΠΙΥιίοηοη 59 7.87 54 8.04 5 6.41 Ι 4.35 4 7,84 Ο 0,00

5 Νέοlάνωνοl 32 4,27 23 3.42 9 11,54 4 17.39 5 9,80 Ο 0,00

750 100.00 672 100,00 78 100.00 23 100.00 51 100.00 4 100.00
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Δήμος νδροόσας Σύνολο 1< Έλληνες 1< Αλλοδοποl 1< ΟυάδοΑ' 1< Ομάδα Ι' 1< Ομάδα r ι 1<
1 Ερνοδότης 158 16,24 150 19.61 8 3,85 5 22,73 2 1,27 Ι 3,45

2 ΑurοaΠΟσΥολοΙ>uενoc: 183 18,81 165 21,57 18 8,65 4 18,18 12 7,64 2 6,90

3 Mισθωτόc: 532 54,68 362 47,32 170 81,73 10 45.45 135 85,99 25 86,21

Βοηθός σε

οικογενειακή

4 επlνtίoηση 57 5,86 49 6.41 8 3,85 3 13,64 5 3,18 Ο 0,00

5 Νέοι άνεργοι 43 4.42 39 5,10 4 1,92 Ο 0,00 3 1,91 Ι 3,45

973 100,00 765 100,00 208 100,00 22 100,00 157 100,00 29 100,00

Σύνολο νησιού Σόνολο 1< Έλληνες 1< Αλλοδαποί 1< Ομάδα Α' 1< Ομάδα 8' 1< Ομάδα r 1<
1 Εονοδ6.ης 448 14,69 435 17,10 13 2.57 9 14,52 3 0,75 Ι 2,22

2 AυTOαΠOσYoλOύuενoς: 698 22,89 648 25.47 50 9,90 16 25.81 32 8,04 2 4.44

3 Μισθωτός: 1,623 53,23 1.216 47,80 407 80,59 27 43.55 340 85.43 40 88,89

Βοηθός σε

οικογενειακή

4 mIydpnon 145 4,76 129 5,07 16 3.17 4 6.45 11 2.76 Ι 2,22

5 Νέοι όνεονοι 135 4.43 116 4.56 19 3.76 6 9,68 12 3,02 Ι 2,22

3.049 100,00 2.544 100,00 505 100.00 62 100,00 398 100.00 45 100,00

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή πληθυσμοΙ,) 2001 (ιδία επεξεργασία)
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Η ποσοστιαία σύσταση των θέσεων στο επάγγελμα έχει λίγο πολύ

περιγραφεί για τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 15). Αναλυτικότερα όμως,

97,10% των εργοδοτών είναι Έλληνες, ενώ από τους αλλοδαπούς εργοδότες

69,23% προέρχονται από τις ανεmυγμένες χώρες. 92,84% των

αυτοαπασχολούμενων είναι Έλληνες, ενώ στους μισθωτούς παρουσιάζεται μία

σχετική ισορροπία. 74.92% έλληνες και 25,08% αλλοδαποi. Είναι μεν

περισσότεροι οι Έλληνες αλλά αυτό είναι φυσικό λόγο της τάξης του μεγέθους

τους, η αναλογία Ελλήνων-αλλοδαπών εργαζόμενων είναι όπως έχουμε δει

83,44%-16.56%. Ενώ τέλος από τους αλλοδαποί>ς μισθωτοί>ς η Β' ομόδα

αποτελεί το 83.54%.
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Πίνακας 15: Συμμετοχή Ελλήνων-αλλοδαπών ατη θέση στο επάγγελμα καθώς και συμμετοχή των ομάδων αλλοδαπών οτο οόνολο των αλλοδαπών.

v-ληνες Αλλοδαποl Ομάδα Α' Ομάδα Ι' Ομάδο r.,. Άνδρou Σόνολο ~λλην« Αλλοδαποί Ομάδα Α' Ομάδα Β' Ομάδα r '" '" '" '" '"Ι 'Ρναδό,η< 167 163 4 3 1 Ο 97,60 2,40 75.00 25,00 0,00

2 ΑυτοαπαΟΥολoUμενοc 276 256 20 5 15 Ο 92,75 7.25 25.00 75,00 0,00

3 Μισθωτόc 794 608 186 7 168 11 76,57 23,43 3,76 90,32 5,91

Βοηθός στην

οικογενειακή

4 εΠIΥόρηοη 29 26 3 Ο 2 1 89,66 10,34 0,00 66,67 33,33

ΝΙοι άνεργοι κοι μη

5 οικονομικά ενεΡνοί 60 54 6 2 4 Ο 90,00 10,00 33,33 66,67 0,00

1.326 1.107 219 17 190 12 83,48 16.52 7,76 86,76 5,48
Έλληνες Αλλοδοποl Ομάδα Α' Ομάδο 8' Ομάδα r

Δήμο< Και>θΙαο Σόνολο v-λην« Αλλοδαποί Ομάδα Α' Ομάδο 8' Ομάδα r '" '" '" '" '"1 'ovoδόrn< 123 122 1 1 Ο Ο 99,19 0,81 100,00 0,00 0,00

2 Aυτooπασνoλoόμεvoc 239 227 12 7 5 Ο 94,98 5,02 58,33 41,67 0,00

3 Μισθωτόc 297 246 51 10 37 4 82,83 17, Ι 7 19.61 72,55 7,84

Βοηθός στην

οικογενειακή

4 επινόρηση 59 54 5 1 4 Ο 91,53 8,47 20,00 80,00 0,00

ΝΙοι άνφγοι και μη

5 οικονουικά ενεργοί 32 23 9 4 5 Ο 71.88 28.13 44,44 55,56 0,00

750 672 78 23 51 4 89.60 10,40 29,49 65,38 5.13
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ouάδα r
v.ληνες Αλλοδαποί Ομάδα Α' ομάδα .' Ομάδα r

ΔήuοC' VδοοΙ>σοC' Σί>νολο : 'ΕλλΠΥ'< Αλλοδαποί ΟμάδαΑ' Ομάδα .' ~ ~ ~ ~ ~

1 ΕοvοδότnC' 158 150 8 5 2 1 94,94 5.06 62,50 25,00 12,50

2 Αuιοοπασχολοuμενος 183 165 18 4 12 2 90.16 9,84 22.22 66.67 11,11

3 Μισθωτός 532 362 170 10 135 25 68,05 31,95 5.88 79,41 14,71

βοηθός στην

οlκογενειοκή

4 ΙΠIΥdonση 57 49 8 3 5 Ο 85,96 14,04 37,50 62.50 0.00
Nίolάν~YOIKoιμη

5 οlκονουικά ΙVMνoί 43 39 4 Ο 3 1 90,70 9,30 0.00 75,00 25,00

973 765 208 22 157 29 78,62 21.38 10,58 75,48 13,94

OUΆδα .'

Έλληνες Αλλοδαποί ομάδα Α' Ομάδα .' Ομάδα r
Σόνολο νησιοό Σόνολο Ι 'Eλλnνι< Αλλοδαποί ΟμάδαΑ' Ουάδα Γ ~ ~ ~ ~ ~

1 EovoMtnC' 448 435 13 9 3 1 97,10 2,90 69,23 23,08 7,69

2 ΑuτοοποσΥολοuυινοC' 698 648 50 16 32 2 92,84 7,16 32.00 64,00 4.00

3 ΜlσθωτόC' 1.623 1.216 407 27 340 40 74.92 25,08 6,63 83,54 9,83

βοηθός στην

OIKOγΙVεtOKή

4 'novdonon 145 129 16 4 11 1 88.97 11.03 25,00 68.75 6,25

NΙoιάν~YOΙKolμη

5 οlκονουικά tνιανoί 135 116 19 6 12 1 85.93 14,07 31,58 63,16 5,26

3.049 2.544 505 62 398 45 83,44 16.56 12,28 78.81 8,91

Πηγή: ΕΣΥΕ, οπογραφή πληθuομοu 2001 [ιδία επεξεργασία)
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Στο κεφάλαιο αuτό αναλίJσαμε την περίmωση της Άνδροu. Ανατρέξαμε

στην ιστορία της και επικεντρωθήκαμε στα στοιχεία της απογραφής rou 2001.

Είδαμε τις διαφαρές Ελλήνων - αλλοδαπών. Σuγκεκριμένα, τις μεγάλες

διαφορές τοuς στην ηλικιακή δομή και το πώς επιδρoίJν οι αλλοδαποί

κάνοντας τον πληθuσμό rou νησιoίJ νεανικότερο. Σuγκρίναμε το επίπεδο

εKπαίδΕUσηςτων Ελλήνων και των αλλοδαπών και επισημάναμε τις διαφορές

τοuς. Τέλος περιγράψαμε το εργασιακό προφίλ των κατοίκων. Είδαμε πως

σuμβάλοuν οι οικονομικοί μετανάστες στη μείωση TOU δείκτη ανεργίας και

σuμπεράναμε ότι οι οικονομικοί μετανάστες εργαζόμενοι στις KατασKΕUές

βoηθoίJν τον κλάδο να αναmίJσσεταl αφoίJ των στελεχώνοuν κατά το ήμισu.

Εδώ πρέπει να ειπωθεί άτι η απογραφή TOU 2001 μας βοήθηαε να

περιγράψοuμε πράγματα και καταστάσεις τα οποία ήταν ορατά στο νησί το

2001. Με τα ερωτηματολόγια στη σuνέχεlα θα μπορέσοuμε να προβλέψοuμε

τις διαφοροποιήσεις 2001-2009 και να αναπτίJξοuμε περισσότερο τα

σuμπεράσματα auroίJ rou κεφαλαίοu σε αντιπαράθεσημε αuτά rou επομένοu

(ανάλuσηερωτηματολογίοu)στο τελΕUταίO κεφάλαιοτων σuμπερασμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

3,1 Το ερωτηματολόγιο

Για την πιο αξιόπιστη KOI κολί:ιτερη ανάλυση της uφιστάμενης

κατάστασης. επειδή οπό την τελεuτoίa απογραφή έχουν περάσει 8 χρόνια

(2001-2009). καθώς και για την ααφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων κρίθηκε

αναγκαία η επιτόπια έρωνα στην Άνδρο. Γιο το λόγο αυτό συντάχθηκε

ερωτηματολόγιο και επιχειρήθηκε σuvέντωξη ενός αριθμοί> μεταναστών.

Η έρευνα δεν έγινε με κάποια έγκριτη μέθοδο δειγματοληψίας. Κάτι τέτοιο

στάθηκε αδόνaτο για διάφοροuς λόγοuς. Καταρχάς ήταν αδύνατο να

εντοπιστοί:ιν αλλοδαποί της ομάδας Α', δηλαδή αλλοδαποί από τις

avεmυγμένες χώρες. Ενώ οπ' ότι φαίνεται διαμένουν αρκετοί στην Άνδρο

μόνιμα 1189 το 2001), δεν φαίνεται να έχουν έντονη κοινωνική ζωή και πιθανά

λείπουν τους περισσότερους μήνες από το νησί. Το τελωτaία δέκα χρόνια

έχοuν σχηματιστεί στην Άνδρο κάποιοι νέοι οικισμοί χωρίς όμως λεlτοuργlκές

σχέσεις πέρα από τις χωρικές τοuς. Το μόνο ΠΟι) μπορεί να καταστήσει οικισμό

αuτά τα κτίσματα ΠΟι) έχοuν αναπτuXθεί σε διάφορες περιοχές τις Άνδροι) είναι

η χωρική εγγίnητα τοuς. Αuτά τα κτίσματα ανήκοuν σε αλλοδαποί:ις της Ά'

ομάδας ΠΟι) έχοuν αποικήσεl μερικά όμορφα κομμάτια με αuτόν τον τρόπο

της uπαίθριας Άνδροu. Οι ίδιοι δεν σuμμετέχοuν στα κοινά και δεν

σuναναστρέφονται με τοuς Έλληνες ΤΟι) νησιοί:ι. Εδώ είναι και άλλη μία

ιδιαιτερότητα της Άνδροu. στα άλλα νησιά της χώρας οι αλλοδαποί της Α'

ομάδας εργάζονται ιδιαίτερα τοuς καλοκαιρινοί:ις μήνες σε ξενοδοχεία ή άλλες

τοuρlστικές επιχειρήσεις και αποτελοί:ιν ζωτικό κομμάτι της εκάστοτε τοπικής

κοινωνίας. στην Άνδρο δεν έχοuν ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία. Πέραν

auTou η έρωνα έγινε στο Δ. Άνδροι) ΠΟι) μετρά και τοuς λιγότεροuς

μετανάστες από την αμάδα Α' (μόλις 49)

Λόγω ΤΟι) ότι η κατάσταση ήταν γνωστή εκ προοιμίοι) το

ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε ώστε να απωθί:ινεταl σε οικονομικοί:ις

μετανάστες (αλλαδαπαuς της Β' και Γ' αμάδας) και κυρίως σε Αλβαναuς αφαι:,

αποτελοί:ισαν το 93% των οικονομικών μεταναστών στο Δ. Άνδροι) το 2001.
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Τα ερωτηματαλόγια συμπληρώθηκαν στο Δ. Άνδρου. ο αριθμός που

απάντησε συνολικό στα ερωτηματολόγιο είναι 54. 49 άνδρες αλλά και 5

γυναίκες. 48 από την Αλβανία κατά κί>ριο λόγο αλλά KOI 6 από την Πολωνία,

Γεωργία και Βουλγαρία. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε έτσι ωστε να

συλλεχτοιΥν Πληροφορίες για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των

μεταναστών, τις συνθήκες διαβίωσης τους. την γνώμη τους για τις κοινωνικές

καταστάσεις στην Ελλάδα KOI την χ~:ιρa τους καθώς KOI τα σχέδια τους για το

μέλλον.

Το ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένο σε 8 ενότητες. Η πρώτη ενότητα

αφορά τα γενικό στοιχεία. ΑΠΟTUπώνετal η εθνικότητα, η ηλικία, η οlκογενειaκη

κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης και η γνώση ελληνικών του κάθε

ερωτούμενου καθώς και δύο συμπληρωματικά ερωτηματα όσο αφορά την

οικογενειακή κατάσταση. Η δεί>τερη ενότητα αφορά την διαδικασΙα της

μετανάστεuσης και απoτuπώνει τη διάρκεια διαμονής του μετανάστη στην

Ελλάδα και στην Άνδρο καθώς και τα κΙνητρα του μετανάστη που τον ώθησαν

να επιλέξει την Ελλάδα και το νησΙ της Άνδρου συγκεκριμένα. Η τρίτη ενότητα

ρώτα τον αλλοδαπό αν έχει κάνει αΙτηση νομιμοποΙησης και αν ναι πότε. Η

τέταρτη περιέχει ερωτήσεις σχετικές με το επάγγελμα του ερωτώμενου και πιο

συγκεκριμένα εκτός του τι επαγγέλλεται και τη θέση του στο επάγγελμα ρωτά

τον βαθμό ικανοποΙησης του, το επάγγελμα του πίσω στην πατρΙδα, το αν

έμαθε κάποια δουλεΙα στην Ελλάδα καθώς και το αν είναι ασφαλισμένος. Η

πέμmη ενότητα αφορά την κατοικΙα και τις παροχές που διαθέτουν οι

ερωτοί>μενοι σε αυτή. Η έκτη αφορά οικονομικά στοιχεία και έχει ερωτήσεις για

το αν τα χρόνια που ο ερωτώμενος μένει στην Ελλάδα έχει κάνει επενδί>σεις στη

χώρα του ή εδώ. Οι δυο τελεuταίες ενότητες παρουσιάζουν και το μεγαλί>τερο

ενδιαφέρον, η έβδομη αφορά κοινωνικά θέματα, από το αν τα παιδιά των

αλλοδαπών αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχολείο η εκτός αυτού, το τι

γλώσσα μιλοί>ν τα παιδιά, μέχρι και αν θεωρούν ότι οι Έλληνες παΙρνουν τα

Ιδια λεφτά με τους μετανάστες για την ίδια δουλεΙα, το αν υπάρχει κάποιο μέρος

που συχνάζουν, αν πιστεύουν ότι οι μετανάστες αλληλοGποστηρiζονται, τι

πιστεύουν ότι εΙναι σημαντικό να διατηρήσουν από την κουλτούρα τους και

τέλος αν έχουν Έλληνες φΙλους και με ποιους συναναστρέφονται τον ελεύθερο
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τοuς χρόνο. Τέλος η όγδοη ενότητα αφορά τα σχέδια των μεταναστών για το

μέλλον. Αν πιστεuοuν ότι η κατάσταση στη χώρα τοuς θα βελτιωθεί, αν

σχεδιάζοuν να επιστρέψοuν, το τι θα κάνοuν όταν επιστρέψουν, το τι θα

ήθελαν να κάνει το ελληνικό κράτος για αuτούς και τέλος το κατά πόσο τοuς

έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση.

Τα σuμπεράσματα που προκuπτουν από την διεξαγωγή της έρεuνας είναι

αφ' ενός χρήσιμα γιατί οι μετανάστες της Άνδρου απαντοί>ν σε ερωτήματα

ποu δεν τους έχουν ξαναγίνει (καθώς η απογραφή πληθυσμοί> που γίνεται

κάθε δέκα χρόνια δεν ενδιαφέρεται για περεταίρω στοιχεία πέρα των

δημογραφικών Ι και αφ' εταίρου είναι ασφαλή γιατί παρότι δεν έγινε η

διαδικασία κάποιας δειγματοληψίας με βάση τα συνολικά στοιχεία Tou 2001

ρωτήθηκε το 14,6% των Άλβανών του Δ. Άνδρου, το 14,6% των αλλοδαπών

της Β' ομάδας του Δ. Άνδρου και το 13,4% των αλλοδαπών rou Δ. Avbpou.

Οπότε τα σuμπεράσματα που θα προκύψοuν από την ακόλουθη ανάλuση

των ερωτηματολογίων θα είναι 'ασφαλή' για να YEVIKEUTOUV τουλάχιστον για

το Δ. Άνδρου. Λόγο των πολλών αναχωρήσεων μετά το ξέσπασμα της

οικονομικής κρίσης (που δυσΤUXώς δεν μποροuν κάπως να αποτυπωθοί>ν)

και καθώς πιθανότατα αυτοί που έφuγαν από το 2001 μέχρι σήμερα είναι

περισσότεροι από αuτοί>ς ποu εγκαταστάθηκαν στην Άνδρο από το 2001

μέχρι σήμερα, τα ποσοστά των ερωτηθέντων στον συνολικό αλλοδαπό

πληθυσμό και τις επιμέρους ομόδες (ΆλβανοΙ. ομόδα Β') ίσως είναι ακόμα

μεγαλuτερα από το προαναφερθέντα.

Πολλοί από τοuς ερωτηθέντες εντοπίστηκαν σε ένα καφενείο ποu έχει

ένας αλλοδαπός και είναι τόπος συγκέντρωσης. Άλλοι εντοπίστηκαν σης

δουλειές τους. Μεγάλη συμβολή είχε συγγενής του ερευνητή που εργάζεται στις

κατασκεuές και τον έφερε σε επαφή με τους αλλοδαπούς πείθοντας

ταUΤόXΡOνα κάποιους τους αλλοδαποί>ς, ποu είχαν αμφιβολίες, να

συμμετέχοuν στην έρευνα. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν τις τελευταίες

μέρες του Απριλίοu αλλά κατά κύριο λόγο ΤΟ Μάιο του 2009.
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3.2 Ανάλ"ση των σ"λλεχθtντων δεδομtνων

3.2.1. Το προφίλ των φωτώμενων

Η εθνικότητες των ερωτηθέντων έχουν ως εξής: 48 Αλβανοί. 1

Βοί:>λγαρος, 2 Γεωργιανοί 1<01 3 Πολωνοί αποτέλεσαν το δείγμα μας. Σε σχέση

με την ομαδοποίηση που έχουμε κάνει παραπάνω, έχουμε 49 άτομα λοιπόν

από την ομάδα Β' κοι 5 από την ομάδα Γ'. Οι ερωτηθέντες όπως

προαναφέρθηκε κατοικούν όλοι στο Δ. Άνδρου. ΟΙ 49 είναι άνδρες και μόλις ΟΙ

5 γυναίκες. Από τις γυναίκες ΟΙ 4 είναι από την Αλβανία κοι η μία από τη

Γεωργία. Οι ηλικίες τους φαίνονται ανά δεκαετία στο παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 16: Ηλικιακή κοτανομη ερωτηθίντων

Ηλικιaκ!ς Ουά6,ς Άν6α,ς Άν6α,ς~ ruvalKIC ruvalKIC% Σύνολο

0-9 Ο 0.00 Ο 0.00 Ο

10·19 Ι 1.85 Ο 0.00 Ι

20-29 19 35.19 Ι 1.85 20

30·39 16 29.63 Ι 1.85 17

40-49 8 14.81 3 5.56 II

50·59 4 7.41 Ο 0.00 4

60·69 Ι 1.85 Ο 0.00 Ι

70-79 Ο 0.00 Ο 0.00 Ο

80+ Ο 0.00 Ο 0.00 Ο

Σύνολο 49 90.74 5 9.26 54

Πηγή: Επιτόπιο έρεuνo Απρίλιος- Μόιος 2009, Ιδία επεξεργασία

Παντρεμένοι είναι ΟΙ 38, δηλαδή το 70% των ερωτηθέντων. Ένας είναι

χωρισμένος. ένας χήρος και οι 14 (26'70) είναι ελεύθεροΙ.
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Πηγή: Επιτόπιο έρωνο Απρίλιος- Μάιος 2009, Ιδία επεξεργασία

ΟΙ 38 (70'70) μένουν με την οικογένεια τους και αl 16 130'70) χωρΙς.

Βλέπουμε πως ΟΙ Αλβανοί Ιπου είναι και η πλειοψηφία των ερωτηθέντων)

ακόμα και αν μετανόστευσαν μόνοι τους στην Ελ/όδα, αργότερα έφεραν την

οικογένεια τους ή έκαναν όσο είναι στην Ελλόδα οικογένεια. Από auτoύς που

δεν μένουν μαζί με την οικογένεια τους κανένας από τους 16 δεν είπε το λόγο 13

απάντησαν όστοχα ότι είναι στην πατρίδα' όστοχa γιοτί η ερώτηση δεν ήταν

που είναι αλ/ό για ποιο λόγο δεν μένετε μαζί). Επίσης στην ερώτηση: Σκέφτεστε

να τη φέρετε μόνιμα ατην Ελλάδα μαζΙ αας; Από τους 16 ερωτηθέντες αι 4

απόντησαν ναι Ικαl ΟΙ 4 παντρεμένοι), ΟΙ 6 όχι (3 παντρεμένοΙ, 3 ελεί>θεροl) κοι

6 δεν απάντηααν ή δεν ήξεραν (5 ελε"θεραl. 1 χωριαμένας).
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Στο επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων αν και παρουσιάζεται

συγκέντρωση σε δί>ο κατηγορίες (απόφοιτοι 3τάξιου ΓυμνασΙου και απόφοιτοι

δημοτικού) βλέπουμε ότι υπάρχουν και mUXIouxOI ανώτατων σχολών.

Συγκεκριμένα 3 mUXlotJxoI ανωτάτων σχολών, ένας mυχιοί>χος

μεταδεuτεραβάθμιας 'KπαίδΕUαης. 5 απόφαιτοι μέαης 'KπαίδΕUαης. 5

απόφοιτοι τεχνικοί> επαγγελματικού λυκείου, 22 απόφοιτοι 3τάξιου Γυμνασίου

(40,1%) και 18 απόφοιτοι δημοπκού (33%, ο ένας δlευκρΙνισε ότι τέλειωσε το

δημοπκό στην Ελλάδα). Στο σχήμα φαΙνονταl τα %του κάθε επιπέδου.

Σχήμα 7

Απόφοιτος tημoTlKoύ

Απόφοιτος ~ou ΓψΙιΟάοο

AnόφoιτoςΊEΛ

_,οςMαjς Eκmlδεuσ]ς

ΓlrUX!oύ)(oς ~αδe.m:ιX>βάθμaς

EκmIδεuσ]ς

ΓlrUX!oύ)(oςAωr<πoN_

Ο 10 20 30 40 50

Πηγή: Επιτόπιαέρωνα Απρίλιος- Μόιος 2009, Ιδία επεξφγασία
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Η επόμενη ερώτηση είχε τρία σκέλη και αφορούσε την γνώση ελληνικών.

Οι απανTήσεJς φαίνονται στον mόμενο πίνακα:

ΠlVακας 17: Γνώση Σλ/ηνικών ιοω,netν,ων

)φισ,.
Σχεδόν

Πολίι καλά KaλII λρκαά καλά "ανη". KoθόAOU

Ouιλla 5 15 23 9 2 Ο

Δοόβααuo 1 10 17 16 7 3

r 1 • 12 7 Ι. 16

Πηγή: Εm,όmo έρευνα Aπρiλιoς- Μάιος 2009. Ιδία mcξφγοσία

Να σημειωθεί όTl κάποιοι από τους αλλοδαπούς. επέμεναν να πάρουν το

ερωτηματολόγιο να το συμπληρώσουν μόνοι τους. γεγονός που φανερώνει τη

γνώση των ελληνικών τους αλλά και το πόσο υποκειμενικό είναι το παραπάνω

ερώτημα αφού κάποιοι από αυτούς απάντησαν όTl γνωρίζουν τα ελληνικά

καλά και όχι πολύ καλά ή άριστα.

3.2 MεTανάσTεuση

Για τη μετανάστευση η πρώτες ερωτήσεις αφοροuν τα χρόνια διαμονής

σε Ελλάδα και Ά.νδρο και το αμέσως επόμενο κομμάTl τη χρονιά που ήρθαν

πρώτη φορά Ελλάδα και Άνδρο. Η δεύ,ερη ερώτηση σε συνδυασμό με την

πρώτη σκοπεύει να δείξει αν ΟΙ αλλοδαποί εγκαταστάθηκαν την πρώτη φορά

που ήρθαν στην Ελλάδα. Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι μόλις δύο από

τους ερωτηθέντες δεν εγκαταστάθηκαν αμέσως. αλλά μετά από δύο χρόνια.

Όσο αφορά τις απαντήσεις καθεαυτού όπως είναι φυσικό παρουσιάζουν
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μεγάλη διασπορά καθώς οι μετανάστες είναι εγκατεστημένοι μεταξί> του 1990

ως σήμερα. Ο μέσος όρος διαμονής στην Ελλάδα είναι τα 12 χρόνια και αφοί>

ΟΙ δί:ιο που εγκαταστάθηκαν δύο χρόνια μετά δεν επηρεάζουν αρκετά το

μέγεθος η χρονιά που ήρθαν πρώτη φορά στην Ελλάδα. ως μέσος όρος

προκί>πτει το 1997. Στην ίδια ερώτηση αλλά για την Ανδρο ο μέσος όρος

διαμονής είναι τα 1Ι χρόνια και χρονιά που ήρθαν πρώτη φορά το 1998. Να

σημειωθεί ότι τα 37'70 (20/54) των ερωτηθέντων ήρθαν στην Ελλάδα την πρώτη

πενταετία. Αυτό σε συνδυασμό με τα Ι 2 χρόνια διαμονής (μέσο όσοΙ. μας

δείχνει ότι η κατάσταση με τους αλλοδαπούς τουλάχιστον στην Ανδρο είναι

παγιωμένη. η κοινωνία (η πλειοψηφία τηςl ταυς έχει δεχτεί. οι αλλοδαποί

ενσωματώθηκαν, γι' αυτό και το 70% ζει με την οικογένεια τους ή είναι

παντρεμένοι Ιοκόμα και ουτοί που όταν ήρθαν ήταν ελεύθεροι φυσιολογικό

είναι μέσα στα 12 αυτό χρόνια να έχουν φτιάξει οlκογένειεςl.

ΟΙ επόμενες ερωτήσεις αφοροί>ν το πως αποφάσισαν να έρθουν στην

Ελλάδα και πως στην Άνδρο για πρώτη φορά. Για το πώς αποφάσισαν να

έρθουν στην Ελλάδα οι απαντήσεις είναι οι εξής: 31 (57'701 απάντησαν ότι ήταν

εδώ κάποιος συγγενής. 13 (24'701 κάποιος από το ίδιο χωριό. 4 (7'701 ότι είναι

κοντό στη χώρα μου, 2 14%1 ότι είναι εύκολο να περάσεις τα ελληνικό σύνορα.

1 (2'701 ότι μιλοί>σε ήδη τη γλώσσα. 7 (13'701 ότι είχε πληροφορίες για κάποιο

επάγγελμα. 4 (7'701 ότι είχαν πληροφορίες για τη ζωή εδώ και 1 (2'701 είπε ότι ο

λόγος ήταν άλλος αλλά δεν διωκρίνιοε ποιος. Κάποιοι απάντησαν

περισσότερους οπό ένα λόγο αλλά η συντριπτική πλειοψηφία φαίνεται ότι

aκολοί:ιθησαν κάποιον εδώ στην Ελλόδα. Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλύτερο

ποσοστό Αλβανών που διαμένουν στην Ανδρο είναι από το Μπερότ μια

κωμόπολη της Αλβανίας η οποία είναι και διεθνές μνημείο της UNESCo. Αυτό

φαίνεται και στους λόγους εγκατάστασης στην Άνδρο. 37 (69'70)απάντησαν ότι

ήταν εδώ κάποιος συγγενής. 11 (20'70) ότι ήταν εδώ κάποιος από το ίδιο χωριό.

2 (4'701 ότι ήταν κάποιος φίλος από την πατρίδα. 3 ότι ήταν κάποιος 'Ελληνας

φίλος που με βοήθησε και τέλος 11 (20'70) ότι είχαν δουλειά εδώ. Μποροί>με

λοιπόν με τις μέχρι τώρα απαντήσεις των ερωτηθέντων να δούμε τη διαδρομή

του μετανόστη στην Άνδρο ή πιο σωστό του μετανόστη που ξεκινόεl από την

Αλβανία και φτόνει στην Ανδρο όπου και εγκαθίσταται καθώς και τη μετέπειτα

πορεία του. Αυτό το μέσο δείγμα μετανόστη αν έπρεπε να πει την ιστορία του

σε 5 γραμμές. όπως διαμορφώνεται η κατάσταση από τις ως τώρα
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απαντήσεις μάλλον θα έλεγε τα εξής: «Πρώτα μετανάσΤΕUσε κάποιος

φίλος/σuγγενής/σuχωριανάς στην Ελλάδα και στην Ανδρο ειδικά, αuτός μοu

περιέγραψε τις σuνθήκες, μοu βρήκε ένα επάγγελμα να αρχίσω, σε πολλές

περιπτώσεις με κάλεσε να μείνω μαζί TOU ώστε να μειώσοuμε τα έξοδα.

Αργότερα ποu προσαρμόστηκα έμεινα μόνος μοu και βρήκα ένα επάγγελμα

εγώ σε σuγγενή μοu ή στη YUvaiKa μοu και ήρθε από την Αλβανία και μείναμε

μαζί".

3.3 Νομιμοποίηση

Από τοuς S4 ερωτηθέντες οι Sl (94%) έχοuν κάνει αίτηση για

νομιμοποίηση, ενώ ο ένας ποu είναι από την Πολωνία ήρθε μετά το 2004 ποu η

Πολωνία έγινε μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης και ήρθε ως πολίτης της

ενωμένης Εuρώπης. Τα έτη ποu οι ερωτηθέντες έκαναν αίτηση για

νομιμοποίηση είναι τα εξής: 2 το 1995. 17 το 1998.2 το 1999.7 το 2000.11 το

2001.4 το 2003. 3 το 2004. 1 το 2005. 3 το 2006 και τέλος 1 το 2009. Φαίνεται ότι

ο μετανάστης επιθuμεί τη νομιμοποίηση TOU και έχει κάνει τις απαραίτητες

ενέργειες για αuτήν.

3.4 Εργασία

Για να μελετήσοuμε τη επαγγελματική δομή των ερωτηθέντων βάλαμε στο

ερωτηματολόγιο ερωτήσεις για τον επαγγελματικό κλάδο των ερωτηθέντων

καθώς και για τη θέση στο επάγγελμα τοuς. Χρησιμοποιήθηκε η κατανομή των

κλάδων της ΕΣΥΕ πού είδαμε και στο παραπάνω κεφάλαιο για τα επαγγέλματα

στην ανάλυση της απογραφής του 2001. Από τους ερωτηθέντες 1 (2%)

ασχολείται στη γεωργία, κτηνοτροφία. θήρα. δασοκομία ή αλιεία, 1 (2%) στα

οΡUΧείa. λατομεία. μεταποιητικές βιομηχανίες, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και
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νεροί>, 44 (81%) στις KατασKΕUές, 2 (4%1 στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

μεταφορές και επικοινωνίες, 1 (2%1 στα ξενοδοχεία και εστιατόρια. 3 16%1 σε

δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και 2 (4%1 κάνουν άλλο επάγγελμα. Ο

ένας έχει καφενείο ενώ ο άλλος κάνει ότι δοuλεία βρει χωρίς να ανήκει

σuγκεκριμένα σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι πέντε γuναίκες

κάνοuν τα εξής επαγγέλματα: οι μία σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. η άλλη σε

χονδρικό εμπόριο και οι άλλες τρεις σε δραστηριότητες παροχής uπηρεσιών.

Το ποσοστό των ερωτηθέντων ανδρών ποu δοuλεί>εl στις KατασKΕUές φτάνει

το 90% Το ποσοστό είναι μεγάλο αλλά δεν αλλοιώνει τα αποτελέσματα της

έρευνας. Στην απογραφή του 2001 στο Δ. Άνδρου σημειώθηκε η μεγαλuτερη

σuγκέντρωση αλλοδαπών σης KατασKΕUές. Σuγκεκρlμένα το 71,05% της Β'

ομάδας (άνδρες και γuναίκες) εργαζόταν στις KατασKΕUές. Δεν είναι

uπερβολικό λοιπόν ότι το 90% των ερωτηθέντων ανδρών εργάζεται σε αuτόν

τον κλάδο.

'Οσο αφορά τη θέση στο επάγγελμα από τους ερωτηθέντες 8 (15%1 είναι

εργοδότες και όλοι τοuς είναι πάνω από δέκα χρόνια στην Ελλάδα. Άuτό το

απόλuτο νούμερο (οχτώ) αν σuγκριθεί με το νοί>μερο των αλλοδαπών

εργοδοτών το 2001 δείχνει την επαγγελματική ανέλιξη των αλλοδαπών. Το 2001

από το σί>νολο αλλοδαπών στο σί>νολο rou νησιοί> uπήρχαν μόλις 13

εργΟδότες. Άπό αuτοί>ς οι 9 ήταν προερχόμενοι από τις ανεπτυγμένες χώρες,

δηλαδή είχαμε μόλις 4 εργοδότες από την Β' και Γ' ομάδα. Στο Δ. Άνδρου

(όποu σuμπληρώθηκαν όλα τα ερωτηματολόγια) δε, από τοuς 202 οικονομικά

ενεργΟUς αλλοδαποuς Β' και Γ' ομάδας μόλις ένας ήταν το 2001 εργοδότης

(0,5% -> 1/202). Μέσα σε 7 χρόνια σε σuνολο 54 οικονομικά ενεργών

μεταναστών Β' και Γ' ομάδας έχουμε 8 εργοδότες (14,8% -> 8/54). Το ποσοστό

πραγματικά εκτοξεί>θηκε και δείχνει ότι η επαγγελματική ανέλιξη είναι ραγδαία.

ΟΙ uπόλοιποι 46 ερωτηθέντες είναι κατανεμημένοι στις θέσεις στο επάγγελμα

ως εξής: 6 αuτoαπασxoλOί>μενOI, 13 μισθωτοί, 26 μισθωτοί ημερομίσθιοι και 1

βοηθός σε οικογενειακή επιχείρηση (η YUvaiKQ ποu δοuλεί>εl σε ξενοδοχεία,

εστιατόρια. Οι uπόλοιπες γuναίκες, 3 μισθωτές και 1 μισθωτή ημερομίσθια). Με

τον ίδιο τρόπο ποu είδαμε τοuς εργοδότες το 2001 βλέποuμε ότι στο Δ. Άνδροu

το 2001 ήταν 15 αυτοαπασχολοuμενοι. Άρα το 2001 είχαμε 7% (15/2021 των
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οικονομικά ενεργών αυτοαπασχολούμενους, ενώ εν έτη 2009 το ποσοστό έχει

γίνει 11% (6/54), γεγονός που επιβεβαιώνει τα προηγούμενα περί ανόδου των

μεταναστών στην επαγγελματική ζωή. Η επόμενη ερώτηση εξετάζει το πόσο

ικανοποιημένοι είναι οι ερωτηθέντες από τη δουλειά τους. 16 απάντησαν ότι

είναι πολό ικανοποιημένοΙ. Επιβεβαίωση των προηγοόμενων είναι ότι από τους

16. πάνω από δέκα χρόνια στο νησί είναι οι 13. Αρκετά ικανοποιημένοι από τη

δουλειά τους είναι οι 18. μέτρια οι 16 ενώ λίγο είναι μόλις 4 εκ των οποίων οι 3

είναι στην Ελλάδα λιγότερο από 5 χρόνια. Μετά τη δεύτερη συνέντευξη ένας

μετανάστης τόνισε ότι κάνει και δεότερη δουλεία και έτσι στα επόμενα

ερωτηματολόγια προστέθηκε και αυτό το ερώτημα' στο οποίο απάντησαν

καταφατικά αl 12 (22%)ερωτηθέντες, αρνητικά αl 40 (74%) ενώ 2 δεν

απάντησαν (ο ένας είναι ο πρώτος που δεν ερωτήθηκε). Στην ερώτηση τι

δουλειά κάνατε στη χώρα σας 5 (9%)άτομα μας απάντησαν ότι έκαναν την ίδια

που κάνουν εδώ, 9 (17%) άτομα ότι έκανα κάποια άλλη, 3 (6%) δεν δούλευαν

ενώ 6 (11%) δεν απάντησαν. Αυτοί που δε δούλευαν δεν πρέπει να οδηγήσουν

σε κάποιο λάθος συμπέρασμα για την ανεργία πιθανά στην Αλβανία. Εν μέρει

οφείλεται στο νεαρό της ηλικίας των αλλοδαπών όταν ξεκίνησαν το ταξίδι της

μετανάστευσης, Στη συνέχεια ερωτήθηκαν αν έμαθαν κάποια δουλειά στην

Ελλάδα και αν ναι τι δουλειά. 41 (76%) άτομα απάντησαν ότι έμαθαν κάποια

δαuλειά, 8 (15%) πως δεν έμαθαν και 5 (9%)δεν απάντησαν. Και αl 41 TIOU

απάντησαν καταφατικά έμαθαν την δουλειά που εξασκούσαν τη στιγμή που

ρωτήθηκαν.Οι δόο τελευταίες ερωτήσεις στην συγκεκριμένηενότητα αφοροόν

την ασφάλιση. Οι 51 από τοuς 54 (94%)είναl ασφαλlσμέναl, 44 (86%) στο ΙΚΑ

καI7(14%) στον ΟΓΑ.

3.5 Κατοικία

Στην ενότητα αυτή όπως είπαμε στην εισαγωγή του κεφαλαίου

ασχολούμαστε με τον τόπο κατοικίας των ερωτηθέντων καθώς και με τις

ανέσεις που διαθέτουν στο σπίτι τους. 41 (76%) λοιπόν μας απάντησαν ότι

κατοικούν σε διαμέρισμα και 13 (14%) σε σπίτι (μια γυναίκα κατοικεί εσωτερική

στην εργασία της). Και οι 54 ερωτηθέντες έχουν τηλεόραση σπίτι τους, οι 46
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VRC/DVD, οι 46 πλυντήριο. οι 36 Ηί- Fi. οι 16 υπολογιστή και οι 42 δορυφορική

κεραία. Βλέπουμε υψηλό αριθμό αυτών που έχουν δορυφορική κεραία αλλά

αυτό συμβαίνει γιατί έτσι δίνεται στους μετανάστες η δυνατότητα να

παρακολουθοί>ν προγράμματα από τη χώρα τους. Επίσης πρέπει να

υπογραμμισθεί ότι από τους 13 που μένουν σε σπίτι και όχι διαμέρισμα οι 8

διαθέτουν όλα τα κομφόρ που αναφέρθηκαν. Σε αυτή την ενότητα έγινε

εμφανές η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των αλλοδαπών στην Άνδρο.

3.6 Οικονομικά

Στη συνέχεια εξετάσαμε αν οι αλλοδαποί έχουν κάνει επενδί>σεις στην

Ελλάδα και στη χώρα τους. 7 (13%) έχουν κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα ενώ η

μεγάλη πλειοψηφία όχι. Και οι 7 που έχουν επενδύσει εδώ είναι στην Άνδρο

πάνω από 12 χρόνια. Ο ίνας έχει αγοράσει γη, ίνας έχει αγοράσει γη και σπίτι,

ίνας σπίτι και μαγαζί και 4 αγόρασαν σπίτι. Ο ένας μας απάντησε

δυσκολεί>τηκε να επενδύσει καθώς αντιμετώπισε μεγάλη γραφειοκρατία ενώ οι

άλλοι μας απάντησαν ότι δεν αντιμετώπισαν δυσΚΟλίες. Στη χώρα τους

επενδί>σεις έχουν κάνει ακριβώς οι μισοί. 25 έκτισαν/επlσκέυασαν ή αγόρασαν

σπίτι, ίνας αγόρασε γη και άλλος ίνας αγόρασε αγροτικό εξοπλισμό. Όσο

αφορά κινητές επενδύσεις 20 δεν έχουν κάνει, 28 έχουν αυτοκίνητο, 3 έχουν

μηχανάκι, 2 έχουν μηχανάκι και αυτοκίνητο και ένας μας είπε ότι έχει δύο

αυτοκίνητα!

3.7 Θέματα Κοινωνιολογlκοό ενδιαφέροντος

Στην ενότητα αυτή βλέπουμε το πόσο οι αλλοδαποί έχουν ενσωματωθεί

στο περιβάλλον και τη γνώμη τους για θέματα κοινωνιολογlκοί>

ενδιαφέροντος. Στην ερώτηση για το αν πιστεύουν ότι οι Έλληνες παίρνουν ίδια

λεφτά για την ίδια δοuλειά με τοuς αλλοδαπούς οι 16 (30'70) μας απάντησαν

ναι, οι 37 (69%) μας απάντησαν όχι. όμως 3 από αυτοί>ς μας είπαν το

εκπληκτικό ότι οι αλλοδαποί παίρνουν περισσότερα από τους Έλληνες, ενώ
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ένας δεν απάντησε στην ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση είχε τα πιο πολλά uπό

ερωτήματα στο ερωτηματολόγιο. Η ερώτηση είναι αν οι αλλοδαποί έχουν

παιδιά στην Ελλάδα μαζi τους. 29 (54%) μας απάντησαν ναι και 25 146%1 όχι.

Στους 29 που απάντησαν ναι έγιναν και τα επόμενα ερωτήματα. Το πρώτο υπό~

ερώτημα είναι τι γλώσσα μιλοuν τα παιδιά σπίτι. 4 (14%)μας είπαν ότι μιλοι)ν τη

μητρική τους. 6 (21%)ότι μιλάν Ελληνικά. 4 114%) ότι μιλούν τη μητρική τους με

λiγες ελληνικές λέξεις. ένας 13%)ότι μιλάν ελληνικά με λiγες λέξεις από τη μητρική

τους, 13 (24%) ότι μιλάν μισά- μισά και ένας (3%) μας είπε ότι το παιδί του είναι

μικρό και δεν μιλάει ακόμα. Στην ερώτηση τι γλώσσα μιλοι)ν τα παιδιά μεταξι)

τους η πλάστιγγα σε σχέση με την προηγοι)μενη ερώτηση έγειρε υπέρ των

ελληνικών. Συγκεκριμένα 3 (10%) απάντησαν ότι μιλοι)ν τη μητρική τους, 8

(28%) ότι μιλούν ελληνικά. 5 117%1 ότι μιλούν τη μητρική τους με λiγες ελληνικές

λέξεις, και 12 (41%) ότι μιλοι)ν μισά-μισά. Των 24 τα παιδιά διδάσκονται σε

ελληνικό σχολείο, ενώ στις άλλες 5 περιπτώσεις αυτό δεν συμβαίνει επειδή τα

παιδιά είναι μικρά σε ηλικία (εκτός του ενός που είναι μεγάλα τα παιδιά). Στους

24 που έχουν τα παιδιά τους σε ελληνικό σχολείο έγινε η ερώτηση αν τα παιδιά

αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχολείο. Οι τρεις απάντησαν ότι

αντιμετωπίζουν προβλήματα (οι δι)ο μας είπαν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα

με τη γλώσσα και ο ένας δεν μας είπε), οι 20 απάντησαν ότι δεν αντιμετωπίζουν

προβλήματα και ο ένας δεν μας απάντησε. Στη συνέχεια αυτοί που έχουν

παιδιά ερωτήθηκαν αν τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν προβλήματα εκτός

σχολείου αλλά κανένας δεν έδωσε καταφατική απάντηση. Για το αν τα παιδιά

τους συναναστρέφονται με παιδιά από την Ελλάδα μάνο ένας απάντησε

αρνητικά και σε αυτό το σημείο τέλειωσαν οι ερωτήσεις που απευθυνότανσε

αυτοι)ς που έχουν παιδιά στην Ελλάδα. Στην ερώτηση αν υπάρχει κάποιο

μέρος που συχνάζετε με τους συμπατριώτες σας 29 (54%) απάντησαν πως

ναι. οι 22 (41%) όχι ενω 3 15%)δεν απάντησαν. Πολλά ερωτηματολόγια έγιναν

στο καφενείο που διατηρεί ο ένας από τους ερωτηθέντες και έτσι η απάντηση

στην ερώτηση ήταν πασιφανή. Η επόμενη ερώτηση ήταν αν οι ερωτηθέντες

πιστει)ουν ότι οι μετανάστες αλληλοuποστηρίζονταl και 33 (61%) μας

απάντησαν καταφατικά, 17 (32%) αρνητικά και 4 (7%) δεν μας απάντησαν. Στο

επόμενο μέρος ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να μας πουν τι πιστεuουν ότι

είναι σημαντικό να διατηρήσουν αυτοί και τα παιδιά τους από την κουλτοι)ρα

τους. Οι απαντήσεις φαίνονται στο επόμενο πινακάκι
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Πίνακας 18: Αυτά που πιστιόουν οι ερωτηθtντις όη ιίναι σημανηκό να διατηρι'lσoυν από την

κουλτο6ρα τoUς

Ναι ΌΥΙ Δεν απαντώ

Γλώσσα 52 Ο 2

Θoηoκεlo 38 Ι 15

Τα teIuo rnc παrι:Νδαc 52 Ο 2

Τη και τα τικ:ινούδια τou τόπαu uou 46 Ο 8

Το όνουα υου 15 Ι 38

Πηγή: Επιτόπια έρεuvα Απρίλιος- Μάιος 2009, Ιδία επεξεργασία

Φαίνεται ότι προτεραιότητα είναι η διατήρηση της γλώσσας τους και των

εθίμων τους, ενώ σε δεύτερη μοίρα περνάν η μουσική και τα τραγούδια του

τόπου τους, Μετά είναι η θρησκεία τους (κάποιοι που δεν απάντησαν είναι

προφανώς χριστιανοί Ι και τέλος φαίνεται ότι λίγο τους απασχολεί η διατήρηση

του ονόματος τους (οι περισσότεροι έχουν ελληνικά ονόματα). Πρέπει να

αναφερθεί ότι ένας είπε να διατηρήσουμε ότι θέλουν τα παιδιά, ΟΙ τελευταίες

ερωτήσεις της ενότητας έχουν να κάνουν με το ποιους κυρίως

συναναστρέφονται οι αλλοδαποί τον ελεύθερο χρόνο τους και με το αν έχουν

Έλληνες φίλοuς. ΟΙ 18 (33%1 μος είπον ότι σuνονοστρέφοντοl κuρίως

ανθρώπους από την πατρίδα τους, ίνας (2%) μας είπε ότι συναναστρέφεται

κuρίως Έλληνες KOI 35 (65%) μος είπον με όλοuς. Οι 10 119%) έχοuν πολλοί>ς

φίλοuς. οι 35 (65%1 λίγοuς κοι οι 9 116%) δεν έχοuν Έλληνες φίλοuς. Οι

αλλοδαποί μπορούμε να πούμε ότι έχουν ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία.

Τα παιδιά τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, ενώ αν και έχουν κάποιο στέκι

δεν υπάρχει γκετοποίηση αφού συναναστρέφονται εξίσου με Έλληνες και

ολλοδοποί>ς.

3.8 Σχέδια για το μέλλον

Στην τελευταία αυτή ενότητα ασχολούμαστε με τα σχέδια των αλλοδαπών

για το μέλλον. Η ερώτηση για το αν πιστεύουν οι ερωτηθέντεςαν η κατάσταση

στη χώρα τους έχει βελτιωθεί και αν όχι πότε παρουσιάζει μεγάλη διασπορά

απαντήσεων. 8 Ι 15%) μας είπαν ότι θα βελτιωθεί σύντομα ή ότι έχει ήδη
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βελτιωθεί. 22 (41%) μας είπαν ότι θα βελτιωθεί τα επόμενα 5 χρόνια. 18 (32%)

μας είπαν ότι θα βελτιωθεί το επόμενα 10 χρόνια. 2 (4%) μας είπαν τα επόμενα

20,2 (4%) ότι αμφιβόλλουν ενώ 2 (4%1 δεν απάντησαν.

Στην ερώτηση αν σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη χώρο τους 27 (50%)

μας είπαν ναι, 11 (20%1 όχι και 16 (30%lεν ηξεραν, Ενδιαφέρον έχει να δοόμε τι

απάντησαν κάποιες 'κατηγορίες' ερωτώμενων. Από τους 7 που έχουν κάνει

επενδύσεις στην Ελλάδα ΟΙ 6 δεν σχεδιάζουν να επιστρέψουν ενώ ο ένας δεν

γνωρίζεΙ. Βλέπουμε ότι η ιδιοκτησία έχει δέσει τους αλλοδαπούς με τη χώρα

μας. Από τους 29 που έχουν παιδιά στην Ελλάδα ΟΙ 9 θέλουν να επιστρέψουν,

ΟΙ θ δεν θέλουν κοι ΟΙ 12 δεν ξέρουν. Πιθανώς κάποιοι από αυτους που δεν

ξέρουν θα αποφασίσουν στο μέλλον σε συνάρτηση με τις επιθυμίες και τις

ανάγκες των παιδιών τους. βλέπουμε ότι κοι το παιδιά δένουν τους

αλλοδαπούς με την χώρα που τους φlλοξενεΙ αφού από αuτούς ποu δεν ixouv

παιδιά οι 18 σχεδιάζοuν αν επlστρέψοuν, 3 μόλις σχεδιάζοuν αν μεiνοuν εδω

και 4 δεν ξέροuν. Από τοuς αλλοδαπούς ποu δεν έρχονται από την Αλβανία οι

πέντε από τοuς έξι είπαν ότι σχεδιάζοuν να επlστρέψοuν και μόλις ένας είπε ότι

δεν ξέρει, Εδώ βλέπουμε μια πρώτη διαφοροποίηση των Αλβανών με τους

άλλοuς αλλοδαπούς. Οι ΑλβανοΙ μπορεί στην πλειοψηφία τοuς να θέλοuν αν

επlστρέψοuν, όμως αρκετοΙ είναι auToi ποu το αποκλεiοuν σε αντΙθεση με τοuς

άλλοuς αλλοδαπούς ποu επιθuμούν να επlστρέψοuν.

Όσοι σχεδιάζοuν να επlστρέψοuν (απάντησαν και κάποιοι ποu δεν

ήξεραν αν θα επlστρέψοuν) ερωτήθηκαν πότε. Ένας μας απάντησε σε 2-5

χρόνια, έξι μας απάντησαν σε 5-1 Ο και άλλος ένας μας εΙπε μετά από 1Ο

χρόνια. ΟΙ υπόλοιποι 19 (μαζί με 7 που δεν ηξεραν αν θα επιστρέψουν Ι μας

απάντησαν ότι δεν ξέροuν πότε. AuToi πάλι nOU σχεδιάζοuν να επlστρέψοuν

ερωτήθηκαν τι επάγγελμα σχεδιάζοuν να κάνοuν όταν επlστρέψοuν. 0116 μας

είπαν το ίδιο επάγγελμα nou κάνοuν στην Ανδρο (το ίδιο είπαν και 8 ποu δεν

ήξεραν αν θα επlστρέψοuν), 4 εΙπαν πως δεν θα εργάζονται στη χωρα τοuς

όταν επlστρέψοuν, 5 μας εΙπαν ότι δεν ξέροuν ενω ίνας μας απάντησε ότι θα

ανοΙξεl κάποια επlχεΙρηση . ίνας αρνήθηκε να απαντήσει.
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Η προτελευταία ερώτηση της ενότητας και του ερωτηματολογίου ζητοί>σε

από τους αλλοδαποί>ς να βάλουν τις προτεραιότητες τους για το τι θα ήθελαν

να κάνει το ελληνικό κράτος για τους μετανάστες. Οι περισσότεροι. 36 (67%)

τον αριθμό θα ήθελαν σχολεία ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν τη μητρική τους

γλώσσα. αμέσως επόμενη προτεραιότητα είναι η λιγότερη γραφειοκρατία που

θα την ήθελαν 30 156%) άτομα. 26 (48%) θα ήθελαν ευκολότερες διαδικασίες

για την απόκτηση ελληνικής υπηκοότητας. 21 (38%) μεγαλίηερο σεβασμό από

τις αρχές και την αστυνομία. 16 130%) δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές. 13

(24%) μεγαλι)τερη πληροφόρηση για τα δικαιώματα των μεταναστών. 8 (15%)

μέτρα κατά του ρατσισμοί>. 7 (13%) δωρεάν μαθήματα ελληνικών για

ενηλίκους. 6 (11%) κυβερνητικά προγράμματα κατάρτισης ενώ κανένας δεν

υποστήριξε ότι θα ήθελε τζαμιά ώστε να μποροί>ν οι μουσουλμάνοι να

προσεί>χονταl. Ενδιαφέρον έχει πάλι να δοί>με πως απάντησαν ορισμένες

ομάδες ερωτηθέντων. Αρχικά οι έξι αλλοδαποί που δεν προέρχονται από την

Αλβανία. και οι έξι ανέφεραν τη γραφειοκρατία. οι τρεις ανέφεραν τα

κυβερνητικά προγράμματα κατάρτισης και είναι οι τρεις από τους έξι που

αναφέρθηκαν σε αυτό και εδώ μποροί>με να δοί>με μια άλλη διαφοροποίηση

των Αλβανών με τους άλλους αλλοδαποί>ς. Είναι φυσιολογικό να μην

αναφέρουν οι Αλβανοί κάτι τέτοιο καθώς οι περισσότεροι όταν ήρθαν στην

Ελλάδα είχαν ήδη πληροφορίες για κάποια δουλειά από τον συγγενή ή το

συγχωριανό τους που ήταν ήδη στην Ελλάδα. Οι τέσσερις ανέφεραν τα

μαθήματα ελληνικών για ενηλίκους και είναι οι τέσσερις από τους μόλις εφτά

που το θίξανε. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Αλβανοί όταν ήρθαν είχαν εδώ συγγενείς

και γνωστοί>ς και δεν είχαν ανάγκη τα ελληνικά άμεσα για να προσαρμοστοί>ν.

με τον καιρό όπως είδαμε έμαθαν καλά τη γλώσσα. Εν τω μεταξί> από τους

άλλους τρεις που έθιξαν το θέμα οι δί>ο δεν θέλουν να επιστρέψουν και ο ένας

δεν ξέρεΙ. Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τι σχεδιάζουν να κάνουν (να μείνουν

στην Ελλάδα ή να φί>γουν) αυτοί που απάντησαν ότι θέλουν σχολεία για να

μαθαίνουν τα παιδιά τη μητρική τους γλώσσα. ευκολότερες διαδικασίες για την

απόκτηση ελληνικής υπηκοότητας και δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές.
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Πίνακας 19; noto όναι τα σχέδια σχιπκά με το αν εmστρέψooν κάποτε αοτών ποο θα

εmθoμoooαν από την Eλληvικι'ι πολιτεία. σχολεία για να μαθαίνουν τα παιδιά τη μητρική

τους γλώσσα. ευκολότερες διαδικασίες για την απόκτηση ελληνικής υπηκοότητας και

δικαίωμα ψήφου στις τοπικίς εκλογίς.

Iκ~=να ιmατρt.,ouv ΔCΝ σκoιτtόovv ~~ώocι
Ι στη' 'ouc mιατ 'OUC Δt:v

ΣXoλdcι vιcι να μaθaίνOOντα ΠOt6ιό

mI ,oucνλώααα 17 aπό TOUC 27 7 οπό TOUC ι 1 Ι2aπότouc Ι6

Eooc<>Aότrρcc;_ιες νια την

12 από TOUC' 27 6 από TOUC 11 8 από TOUC' 16
Διιcσiωμa ιpι\φou αnc; roπιdς
ιχλι>νι< 5 από ΤΩ!Κ- 27 6 οπό TOUC 11 5 από TOUC' 16

Πηγή: Εmτόπια έρευνα Απρίλιος- Μάιος 2009. Ιδία επεξεργασία

Βλέπουμε ότι σχολεία για να μαθαίνουν τα παιδιά τη μητρική τους

γλωσσα επιθυμοί>ν οι περισσότεροι ανεξάρτητα τα σχέδια τους για το μέλλον.

Ευκολότερες διαδικασίες για την απόκτηση ελληνικής υπηκοότητας θέλουν

κυρίως αυτοί ΠΟι> δεν θέλουν να επlστρέψουν ή αυτοί ΠΟι> δεν ξέρουν, όπως

και δικαίωμα ψήφοι> στις τοπικές εκλογές. Ειδικά από αυτοί>ς που δεν

σκοπεί>ουν αν επlστρέψουν η πλειοψηφία τους βάζει τα δί>ο τελεUΤαία

ζητήματα.

Ακολουθεί ο ίδιος πίνακας αλλά για αυτοί>ς ΠΟι> έχουν παιδιά στην

Ελλάδα.
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Πlνακος 20: Ποια όναι τα σχέδιο σχετικά με το αν επlστρέψοuν κάποτε αuτών ΠΟι> txouv παιδιά

στην Ελλάδο και θα ιπιθuμοuσανοπό την Ελληνική πολπόα. σχολεία για να μαθαίνουν τα

παιδιά τη μητρική τους γλώσσα. ευΚΟλότφεςδιαδικασίεςγια την απόκτησηελληνικής

υπηκοότηταςκαι δικαίωμαψήφου στις τοπικές εκλογές.

ΣιcoπιUooννα επlOτρίψοuν Δr:ν OΙCΣnιUOUVνα

στη χώρα τοος επιστοίwoονστη νώοο ΤΟI}C' Δr:ν ΕΜοον

ΣXoλιlα για να μαθαlνouντα παιδιό

τη μηTOI~~ Τooc: νλωασό 9 οπό τουι:: 9 5 οπό τουι:: 8 100πότουc 12

Eoιcoλότιρις διαδιιcoσίις για την

απόκτ .~ ι νιιcιk: unnκoόrnrac: 6 οπό τουι:: 9 4 οπό τουι:: 8 7 οπό τουc 12
Διιcaίωμα ψήφοο σης τoτnιcίς

UCΛoνΙς 2 οπό τουι:: 9 6 οπό τουι:: 8 4 οπό τουι:: 12

Πηγή: Επιτόπιο έρευνο Απρίλιος- Μόιος 2009, Ιδίο επεξεργοσία

Και οι 9 που έχουν παιδιά στην Ελλάδα θέλουν σχολεία για να μαθαίνουν

τα παιδιά τη μητρική τους γλώσσα. Συνολικά σχολεία θέλουν 24 από τους 29

που έχουν παιδιά στην Ελλάδα. Επiσης ευκολότερες διαδικασίες για την

απόκτηαη ελληνικής υπηκαότητας θέλαυν αl 17 από ταυς 29. Τέλος οι 12 από

τους 16 που θέλουν δlκαiωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές έχουν παιδιά και οι 6

από αυτούς δεν σκοπεύουν να yupioouv.

Τέλος οι αλλοδαποί ερωτήθηκαν κατά πόσο τους έχει επηρεάσει η

οικονομική κρίση. Οι απαντήσεις ήταν διαφορετικές. Ομαδοποιημένες έχουν

ως εξής:

• Άρκετά/πολί> : 21 (39%)

• Λίγο: 16 (30%)

• Καθόλου: 16 (30%)

• Δεν απαντώ: 1 (1%)

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύσαμε την επιτόπια έρευνα που κάναμε στην

Άνδρο. Η έρευνα ανεξάρτητα από την ανάλυση της αποτέλεσε πολύτιμη

εμπειρία για τον ερευνητή. Οι συνεντεύξεις και η ανάλυση των
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ερωτηματολογiων ήταν τόσο σημαντικά όσο και η ανάγνωση της

απογραφής, ο ανθρώπινος παράγοντας όμως κάνει τη σuλλογή στοιχείων

μέσω ερωτηματολογίων ξεχωριστή εμπειρία. Οι μετανάστες ποu σuμμετείχαν

στην έρωνα, ακόμα και αν αρχικά είχαν ενδοιασμοuς, όταν τελικά το

αποφάσισαν ήταν φlλlκοΙ μας απάντησαν σε ότι τοuς ρωτήσαμε και μας

φάνηκαν ειλlκρινεiς, χωρiς να έχοuν πρόβλημα να απαντήσοuν σε κάποια

ενότητα TOU ερωτηματολογίοu. Υπάρχει όμως και η άλλη πλωρά TOU

νομiσματος. Κάποιοι αρνήθηκαν να απαντήσοuν ή μας απέφuγαν ωγενlκά.

Δuστuχώς δεν μετρήσαμε το μέγεθος aurou rou δείγματος από την αρχή της

έρωνας αλλά δεν ήταν μεγάλο. Προσμετρώντας αuτό το μέγεθος μποροuμε

να ποuμε ότι ίσως κάποια σuμπεράσματα να Eival παραπλανητικά. Αφενός

από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σuμπεράναμε ότι οι Αλβανοί έχοuν

ενσωματωθεi. Ίσως να μην laXUEI απόλuτα αuτό δεδομένοu ότι ouTOi ποu δεν

δέχτηκαν να μας απαντήσοuν iσως να μην έχοuν ενσωματωθεί. Eival πιθανό

αν μας απαντοuσαν να άλλαζαν κάποια σuνολlκά δεδομένα, όπως τα χρόνια

διαμονής στην Ελλάδα ποu θα μειωνόντοuσαν καθώς ouroi ποu δεν μας

απάντησαν είναι λiγα χρόνια στην Ελλάδα και θα άλλαζε και η εικόνα στη

γνώση ελληνικών (εμπειρική παρατήρηση) . Κρίσιμο είναι σε αUΤό το σημεiο να

αναφερθεί ξανά η σuμβολή TOU σuγγενή TOU ερωνητή ποu εργάζεται στις

κατασκωές. Χωρiς τη σuμβολή TOU δεν θα μποροuσε να πραγματωθεi η

έρωνα σε τέτοια ένταση. Οι γνωριμίες TOU με πολλοuς μετανάστες ήταν

ωεργετική. Προσμετρώντας τα παραπάνω καταλήγοuμε στο ίδιο

σuμπέρασμα. ότι οι Αλβανοί στην Άνδρο έχοuν ενσωματωθεί. Σiγοuρα δεν

έχοuν αφομοιωθεί ακόμα. καθώς κάτι τέτοιο θα πάρει πολλά χρόνια, αλλά

μποροuμε να lσχuριστοuμε και με τα στοιχεία από τα ερωτηματολόγια και

εμπειρικά ότι οι Αλβανοi στην Άνδρο έχοuν ενσωματωθεi.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

Ιuμnεράσμaτa

Η μετανάστευση στην Ελλάδα αλλά KOI γενικότερα, είναι μια ρευστή

διαδικασία και συνεπώς δεν προσφέρεται για ασφαλή και σίγουρα, όχι

βεβιασμένα σuμπεράσματα. Η Ελλάδα όπως είδαμε έχει πλέον ολοκληρώσει

έναν μακροχρόνιο κόκλο, κοτ6 τη διάρκεια του οποίου από χώρο εξαγωγής

μεταναστών μετατράπηκε σε χώρα εισαγωγής και πλέον έχοντας ολοκληρώσει

τη δημογραφική μετάβασή της δεν διαφέρει, με τις περισσότερες ανεmuγμένες

χώρες του σύγχρονου κόσμου (ειδικά με τις μεσογειακές χώρες ΟΙ ομοιότητες

είναι πολλές).

Την τελεuταία εικοσαετία, ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών

εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Με την εγκατάστασή τους αλλά και με την

εργασία τους ΟΙ μετανάστες επηρέασαν τις εξελίξεις στη χώρα και η όλη

διαδικασία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονικής αυτής

περιόδοu. Το 2001 η απογραφή προσπάθησε να μετρήσει το μέγεθος ΤΟι>

αλ/οδαποί:ι πληθυσμοu, και ενώ μέχρι τότε οι επιστήμονες μιλοί:ισαν με

εκτιμήσεις κυρίως στηριζόμενοι πάνω στις αιτήσεις των αλλοδαπών για

νομιμοποίηση, η απογραφή κατέγραψε 762.191 αλλοδαποUς. ΟΙ περισσότεροι

των οποίων είναι άνδρες (54,5%1, Αλβανικής καταγωγής 157%), και σε

παραγωγικές ηλικίες (80%1. Η αγορά εργασίας, στο πέρασμα της πρώτης

δεκαετίας ως χώρα εισαγωγής μεταναστών, άλλαξε και χρήζει μελέτης. Η

οικονομική κρίση συγκεκριμένα ευθί:ινεταl για τις νεότερες ανακατατάξεις,

καθώς ενώ εκτιμήσεις πριν το ξέσπασμα της υπολόγιζαν τον αριθμό των

αλλοδαπών σε 1.000.000 η κρίση οδήγησε σε ραγδαίες εξελίξεις. Πολλοί

οικονομικοί μετανόστες όλλαξαν τόπο διαμονής και πολλοί επέστρεψαν στις

πατρίδες τους. Δυστυχώς αυτό τα χρόνια δεν είδαμε την πολιτεία να ακολουθεί

κάποια ενεργητική μεταναστευτική πολιτική παρά να αντιδρά καθυστερημένα

σε καταστόσεις που είχαν παγιωθεί. Τελευταία το θέμα της μεταναστευτικής

πολιτικής η ελληνική πολιτεία το έχει ανόγει σε θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ισχυριζόμενη ότι φυλάει τα νοτιοανατολικό σί:ινορα της. Όμως δυστυχώς και η
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Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενεργητική πολιτική θεωρεί το χτίσιμο αδιαπέραστων

συνόρων, οικοδομώντας την Ευρώπη φροί>ριο, κλείνοντας έτσι την πόρτα σε

ανθρώπους που αναζητοί>ν μια ευκαιρία για να ζήσουν ή ακόμα και σε

ανθρώπους που υπό συνθήκες τα ίδια τα ευρωπαϊκό κράτη τους έχουν

ανάγκη.

Το πόσο ανάγκη τους έχουν τα κράτη το είδαμε στην περίπτωση της

Άνδρου. Οι οικονομικοί μετανάστες που ήρθαν έγιναν εργατικά χέρια και μέσω

αυτών ο κλάδος των κατασκευών γνώρισε άνθηση. Στην Ανδρο η μελέτη μας

οδήγησε σε συμπεράσματα. Αφενός από την ανάλυση της απογραφής του

2001 και συγκεκριμένα των πληροφοριών που αφοροί>σαν δημογραφικά,

εργασιακά και εκπαιδευτικά στοιχεία, και αφετέρου από τη σύσταση και

ανάλυση ερωτηματολόγιου που εξέταζε πέραν των προαναφερθέντων

στοιχείων και κοινωνικά θέματα. Τα προφίλ των αλλοδαπών το οποίο

προκύπτει από την ανάλυση εξελίσσεται και διαφέρει αυτό του 2001 από αυτό

του 2009. Ας επιχειρήσουμε όμως να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Για

να μελετήσουμε τους αλλοδαπούς κρίθηκε απαραίτητο να τους χωρίσουμε

σί>μφωνα με τη χώρα προέλευσης τους αφού τα χαρακτηριστικά τους

διαφέρουν σύμφωνα με αυτή. Έτσι για τις ανάγκες τις εργασίας οι αλλοδαποί

χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, τους προερχόμενους από τις ανεπτυγμένες

χώρες. τους προερχόμενους από τις βαλκανικές χώρες και τους

προερχόμενους από τις υπόλοιπες χώρες.

Από την ανάγνωση και συγκεκριμένα μέσω της σί>γκρισης των ηλικιακών

πυραμίδων προκύπτουν τα πρώτα συμπεράσματα. Οι αλλοδαποί έχουν πολί>

νεανικές πυραμίδες, αλλά αυτό οφείλεται στους αλλοδαποί>ς της Β ι και της Γ'

ομάδας. Οι αλλοδαποί της Α' ομάδας παροuσιάζοuν μεγαλuτερες τάσεις

γήρανσης απά αuτές των Ελλήνων. Εξ αιτίας της μεγάλης βάσης της ηλικιακής

πυραμίδας οι πυραμίδες των αλλοδαπών επηρεάζουν αυτές του συνόλου των

κατοίκων. ΟΙ πυραμίδες του συνόλου των κατοίκων σε σχέση με αυτές των

Ελλήνων είναι νεανικότερες με μεγαλί>τερη συγκέντρωση πληθυσμοί> στις

παραγωγικές ηλικίες. Αυτή η διαφορά όπως είναι προφανές προκύπτει από
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τοuς αλλοδαποUς. Οι αλλοδαποί λοιπόν στην Άνδρο (αλλά και στην Ελλάδα)

ήρθα νέοι για να δουλέψουν κοι να προοδεύσουν. Μέσα στην πρώτη δεκαετία

παραμονής τοuς στην Ελλάδα (μέχρι την απογραφή) έφεραν τις οικογένειες

τους ή δημιούργησαν εδώ και έτσι κατάφεραν να ελαφρώσουν αρκετό την

Ελλάδα από το δυσβάσταχτο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ως

σί>γχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Οι αλλοδαποί στην Ανδρο κατά την απογραφή

Tou 2001 ήταν το 10.19% Tou πληθuσμοU. Το μέγεθος είναι μεγάλο και σαφώς

ΟΙ δομές του επηρεάζουν αυτές του συνόλου. Έτσι η μέση ηλικία του συνολlκοί>

πληθυσμού από την παρουσία των αλλοδαπών μειώνεται κατά 2 έτη (1,52),

ενώ ο πληθυσμός άνω των 65 ετών μειώνεται κατά 2,26%.

Από τη κατανομή του πληθυσμού ανά φύλο, φαίνεται ότι ΟΙ άνδρες είναι

περισσότεροι από τις γυναίκες στους αλλοδαπούς. Auτό οφείλεται στους

αλλοδαποuς της ομάδας Β'. Για τοuς αλλοδαποuς της ομάδας Β' Iaxu" ότι για

100 άνδρες αντιστοιχοί>ν 53 γυναίκες. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί λογικά, καθώς

τα επαγγέλματα τα οποΙα οι Αλβανοί καταπιάστηκαν όταν ήρθαν αφορούν τις

KατασKΕUές στην περίmωση της Άνδρου. Οι κατασκευές δεν είναι ένας χώρος

για γυναίκες και αφού δεν υπήρχε δουλειά αλλού οι ΑλβανοΙ άφησαν την

οικογένεια τους αρχικά πίσω. Οι μετανάστες μετά από κάποια χρόνια

εγκατάστασης, έφεραν την οικογένεια τους. Η αναλογία όμως 100-53 αφορά

το 200 Ι . Σίγουρα την πρώτη πενταετΙα οι άνδρες θα ήταν ακόμη περισσότεροι

και σίγουρα εν έτη 2009 θα έχει επέλθει κάποια εξισορρόπηση, αλλά η

αναλογΙα φύλλων δεν εΙναl κάτι που θα μπορούσε να προκύψει από τα

ερωτηματολόγια. πρώτον αφού δεν έχουν προηγηθεί διαδικασίες

δειγματοληψίας, δεύτερον αφού η πλειονότητα τους συμπληρώθηκαν σε

χώρους οικοδομής και το αποτέλεσμα 49 άνδρες έναντι 5 γυναικών είναι

εξωπραγματικό. Με ενδιαφέρον περιμένουμε την νέα απογραφή σε δύο χρόνια

που θα δείξει πως έχει εξελιχθεΙ η αναλογία φύλλων.

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα για τα δημογραφικά μπορούμε να

καταλήξουμε στα ότι οι οικονομlκοΙ μετανάστες (6' και ΓΙ ομάδα) στην Άνδρο

εΙναι εμφανώς νεότεροι των Ελλήνων αλλά και των αλλοδαπών από τις

97



ανεπτuγμένες χώρες. Έτσι σuμβόλλοuν στο να μειωθούν οι τόσεις γήρανσης,

ποu είναι εμφανείς στην Άνδρο όσο και σε όλη την όλλη Ελλόδα. να διεuρuνθεί

η βόση, δηλαδή οι νεαρές ηλικίες, να ενδuναμωθεί το εργατικό δuναμlκό,

καθώς οι οικονομικοί μετανόστες είναι στις παραγωγικές ηλικίες και εργάζονται

ή αναζητούν εργασία. Το ότι το 2001 οι όνδρες ήταν πολύ περισσότεροι από

τις γuναίκες αναμένεται να μην ισχύει τώρα τοuλόχιστον στην ένταση ποu

iaXUE. Ενδεικτικά να πούμε ότι ενώ τα ερωτηματολόγια αΠΕUθύνθηKαν σε

άντρες και έτσι δεν προσφέρονται για όμεσα σuμπερόσματα περί TOU θέματος

πρέπει να πούμε ότι το 70% των ερωτηθέντων είναι παντρεμένοι 70% κατοικεί με

την οικογένεια TOU και 54% έχει παιδιά στην Ελλάδα. Αuτά τα ποσοστό δεν

αποδεlκνύοuν τίποτα παραπάνω από το να EvlaXUOUV την πρόβλεψη μας ότι η

αναλογία ανδρών-γuναlκών έχει πλέον εξισορροπηθεί, τοuλόχιστον σε μεγάλο

βαθμό.

Όσο αφορά την ανάλuση μας για την εKπαίδΕUση πρέπει να δούμε τα

αποτελέσματό της σε σχέση και με τα δημογραφικά πιο πόνω. Οι αλλοδαποί

της Β' ομάδος uατερούν σε βαθμό εκποίδωσης των Ελλήνων αλλά και των

όλ/ων αλλοδαπών. Αuτό αφενός ισχύει γιατί οι αλλοδαποί από τις βαλκανικές

χώρες ήρθαν σε μικρή ηλικία και ακόμα και αν ήταν στις προθέσεις τοuς να

σποuδόσοuν τότε δεν πρόλαβαν. Ενδεικτικό η μέση ηλικία της Β' ομόδας είναι

τα 26 χρόνια και όπως είναι προφανές μέχρι τα 26 είναι αδύνατον να έχεις

ακολοuθήσεl ανώτατη εKπαίδΕUση και να έχεις βγει και στο δρόμο της

μετανόσΤΕUσης. Παρόλα αuτά η πλειοψηφία των Αλβανών όπως είδαμε και

στα ερωτηματολόγια έχει παιδιό στην Ελλάδα. Τα παιδιό πάνε εδώ σχολείο και

μεγάλο ποσοστό τοuς ενδέχεται να τελειώσοuν και να λάβοuν και

πανεπιστημιακή εκπαίδωση. Όπως είναι προφανές μέσα στα επόμενα χρόνια

το τοπίο στην εκπαίδωση μπορεί να αλλόξεl. Κατά κοινή ομολογία για τοuς

ίδιοuς τοuς Έλληνες αλλόζεl ο βαθμός εκπαίδωσης από δεκαετία σε δεκαετία

και όλο και βελτιώνεται. Είναι προφανές ότι το ίδιο θα σuμβεί και με τοuς

αλλοδαπούς, αφού τα παιδιό τοuς εκπαιδεύονται σε ελληνικά σχολεία. Οι

διαφορές με τοuς ολλοδαπούς της Α' ομάδος οφείλονται στην ηλlκιοκή δομή

της Α' ομάδας και στο εκπαιδωτικό σύστημα των ανεmuγμένων χωρών. ΟΙ

δlοφορές με την ομάδα Γ' οφείλεται στοuς αλλοδοπούς τις Γ' ομάδας ποu
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προέρχονται από τις χώρες του πρώην ανατολlκοί> μπλοκ. Το εκπαιδευτικό

σί>στημα σε αUΤές τις χώρες ήταν παρόμοιας έντασης με αυτό στις

ανεπτυγμένες.

Για τα επαγγελματικό ασχαληθήκαμε με ταν πληθυσμό μεταξύ 15 και 64

ετών. Είδαμε ότι το ποσοστό των οικονομικό ενεργών αλλοδαπών και

συγκεκριμένα των οικονομικών μεταναστών είναι πολί> μεγαλί>τερο από αυτό

των Ελλήνων και των αλλοδαπών της Α' ομάδας. Ταυτόχρονα είδαμε ότι το

94% των οικονομικά ενεργών αλλοδαπών Β' και Γ' ομάδας ήταν όταν έγινε η

απογραφή, απασχολοί>μενοι. Έτσι συμπεράναμε ότι οι αλλοδαποί συμβάλουν

στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Επίσης είδαμε

ότι ο αριθμός των αλλοδαπών που ασχολοί>νταl στις κατασκευές συγκρίνετOl

με τον αριθμό των Ελλήνων (μετά από 8 χρόνια μπορεί και να τον έχει

ξεπεράσει). Μεγάλο μέρας των αλλοδαπών 113%) ασχολείτοι στις γεωργία,

αλιεία, κτηνοτροφία. Αυτό το ποσοστό δεν μπορέσαμε να το αναλί>σουμε στα

ερωτηματολόγια μας, κυρίως γιατί οι αλλοδαποί που ασχολούνται σε αuτόν

τον κλάδο διαμένουν στους δήμους Κορθίου και γδροί>σας. που

παρουσιάζουν ένταση στη γεωργία και αλιεία αντίστοιχα, και όχι στο δήμο

Ανδρου όπου συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια. Όσο αφορά τους

κλάδους επαγγελμάτων. Οι κατασκευές είναι 'αποκλειστική' απασχόληση των

αλλοδαπών της Β ι ομάδας και αUΤό δεν έχει αλλάξει ιδιαιτέρως τα χρόνια που

μεσολάβησαν από την απογραφή. Σίγουρα μέσα σε οχτώ χρόνια κάποιοι

έκαναν δικές τους επιχειρήσεις και γενικά ασχολήθηκαν με κάτι άλλο, αλλά η

πλειοψηφία των μεταναστών συνεχίζει να ασχολείται με τις κατασκευές.

Auτό που άλλαξε μέσα στα οχτώ χρόνια είναι η θέση στο επάγγελμα. Το

2001 είδαμε το 0,9% των αλλοδαπών Β' και Γ' ομάδας να είναι εργοδότες, και το

7,7% να είναι αυτοαπασχολοί>μενοι. Όπως ήταν και το λογικό οι μεγάλη

πλειοψηφία των μεταναστών δούλευε στις κατασκευές με μισθωτή εργασία.

Αυτό άλλαξε με τα χρόνια μιας και όπως είδαμε από τα ερωτηματολόγια οι

μετανάστες με τα χρόνια εργασίας εδώ ανέβηκαν κατηγορία. Πολλοί πλέον

έχουν ανθρώπους υπό τη δοί>λεψη τους, πράγμα που τους καθιστά
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εργοδότες, επίσης πολλοί που το 2001 ίσως ήταν βοηθοί Ελλήνων τώρα

δουλεί:>ουν για λογαριασμό τους. Εργοδότες είναι το 14,8% των ερωτηθέντων

στα ερωτηματολόγια, αυτοαπασχολοί:>μενοl το 11 %. Η επερχόμενη απογραφή

θα επιβεβαιώσει αυτή την επαγγελματική ανέλιξη των μεταναστών στην Άνδρο.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες συνθέτουν το προφίλ των αλλοδαπών

για τα 2001. Οι αλλαδαπαί διαφέραυν ανάλαγα με τη χώρα πραέλευαης ταυς.

Οι αλλοδαποί της Α' ομάδας είναι μεγάλης ηλικίας, πολλοί εκ των οποίων δεν

εργάζονται, ενώ η πλειονότητα τους έχει υψηλή εκπαίδευση. Αν επιχειρούσαμε

να συνοψίσουμε τις πληροφορίες σε μία πρόταση θα λέγαμε ότι οι

περισσότεροι από τους αλλοδαπούς της Α' ομάδας είναι συνταξιούχοι οι

οποίοι ήρθαν στα ελληνικά νησιά για να απολαύσουν τα χρόνια της

συνταξιοδότησης τους τον ελληνικό ήλιο και την ελληνική θάλασσα αλλά και

να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο. Οι αλλοδαποί της Β' ομάδας, είναι νέοι

στις πιο παραγωγικές ηλικίες και είναι στην Ελλάδα για να εργαστοί:>ν. Το

επίπεδο εκπαίδευσης δεν είναι τόσο υψηλό, όσο των άλλων ομάδων αλλά για

αυτό ευθί:>νεταl και το νεαρό της ηλικίας. Σχεδόν όσοι ανήκουν σε αυτή την

ομάδα, εργάζονται και η μεγάλη πλειοψηφία τους στις κατασκευές. Το προφίλ

της Γ' ομάδας δεν μποροί:>με να το περιγράψουμε απόλυτα για δύο λόγους.

Αφενός γιατί η Γ' αμάδα αριθμαί>σε μόλις 71 άτομα το 2001 στην Ανδρο και

αφετέρου γιατί είναι ανομοιογενής. Υπάρχουν οι αλλοδαποί από τις πρώην

ανατολικές χώρες, που έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, εργάζονται οι μεν

άνδρες σε κατασκευές, οι δε γυναίκες σε πολλοί:>ς κλάδους και υπάρχουν οι

αλλοδαποί από τις υπόλοιπες χώρες όπου δεν έχουν τόσο υψηλό επίπεδο

εκπαίδευσης και εργάζονται οι μεν άνδρες κυρίως μικροπωλητές στο Δ.

Υδροί:>σας που είναι και το λιμάνΙ, οι δε γυναίκες στην παροχή υπηρεσιών ή

αλλιώς οικιακοί βοηθοί.

Τέλος τα ερωτημοτολόγια μος βοήθησαν σε Μο ειδών συμπερόσματα.

Αφενός οι μετανάστες ερωτήθηκαν για κοινωνικά θέματα που δεν είχαν

ερωτηθεί ποτέ και αφετέρου οι ερωτήσεις που αφορούσαν τα δημογραφικά

μας βοηθούν να περιγράψουμε το προφίλ των μεταναστών οχτώ χρόνια μετά
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την απαγραφή ταυ 200]. Όσα αφαρά το δεύτερο οι διαφορές του προφίλ

εντοπίζονται στα εξής. Η αναλογία γυναικών-ανδρών σίγουρα είναι πιο

εξισορροπημένη από το 2001 αφού ΟΙ περισσότεροι μετανάστες είναι

παντρεμένοι και μένουν με την οικογένεια τους. Η ηλικιακή πυραμίδα λογικό θα

παραμένει νεανική αφού ΟΙ περισσότεροι έχουν παιδιά στην Ελλάδα KOI ΟΙ ίδιοl

παραμένουν στις παραγωγικές ηλικίες αφού όλοι εργάζονταΙ. Το επίπεδο

εκπαίδευσης τους αν δεν έχει ήδη παρουσιάσει βελτίωση, τότε σί>ντομα θα το

κάνει aφοί> τα παιδιά των μεταναστών φοιτούν σε ελληνικά σχολεία και

ενδεχομένως θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα. Τέλος στα

επαγγελματικά μποροuμε να ποuμε ότι ΟΙ μετανάστες πσυ ερωτήθηκαν ΙΒ ι και

Γ' ομάδας όλοι) παραμένουν οικονομικά ενεργοί ΚΟΙ απασχολούμενοι όπως το

2001, ασχολείται η πλειοψηφία τοuς με τις KατασKΕUές όπως το 2001, αλλά εκεί

ποu uπάρχεl μεγάλη διαφοροποίηση είναι στη θέση στο επάγγελμα, αφού

πλέον uπάρχοuν περισσότεροι εργοδότες και περισσότεροι

αuτοαπασχολούμενοl.

Ας δούμε τα σuμπεράσματα από τις απαντήσεις στα ερωτήματα ποu δεν

έχοuν ξαναγίνει σε μετανάστες. Οπως ήδη είπαμε οι περισσότεροι είναι

παντρεμένοι και μένοuν μαζί με την οικογένεια τοuς. Ανεξάρτητα από το

επίπεδο εKπαίδΕUσης έχοuν καλή πλέον γνώση των ελληνικών. Για αuτό

σημαντικότερο παράγοντας είναι ο μέσος όρος της διαμονής τοuς στην

Ελλάδα. Ως μέσος όρος όπως είδαμε προκύπτοuν τα 12 χρόνια και χρονιά

εγκατάστασης το 1997. Λογικά δηλαδή εξηγείται η καλή ως άριστη γνώση των

ελληνικών τοuς. Το σuμπέρασμα μας εδώ έχει να κάνει με την ενσωμάτωση.

Μια κοινωνία ποu φlλοξένεl μετανάστες 20 χρόνια έχει ενσωματώσει τοuς

μετανάστες. Αντίστροφα, μετανάστες ποu δlαμένοuν σε μία κοινωνία 12 χρόνια

εννοείται ότι έχοuν ενσωματωθεί. Ένα άλλο σuμπέρασμα ποu βγήκε από τη

μελέτη των ερωτηματολογίων είναι ότι οι μετανάστες μεταναστεύοuν σε ένα

μέρος ακολοuθώντας κάποιον σuγγενή, σuγχωριανό ή φίλο. Ο ερεuνητής

γνώριζε εκ των προτέρων ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Αλβανών είναι από το

Μπεράτ. Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια επιβεβαίωσαν αuτή την

πληροφορία.
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Από τα ερωτηματολόγια μάθαμε και την επιθυμία των μεταναστών για

νομιμοποίηση, ανεξαρτήτως του αν ήρθαν νόμιμα ή παράνομα στη χώρα

σχεδόν όλOl οι μετανάστες έχουν κάνει αίτηση για νομιμοποίηση. Ένα άλλο

ερώτημα ήρθε να επιβεβαιώσει την εργασιακή ανέλιξη των μεταναστών που

είχαμε ήδη εντοπίσει. 63% των ερωτηθέντων είναι από αρκετά ως πολύ

ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους. Το νεαρό της ηλικίας κατά τη

μετανάσΤΕUσή τους επιβεβαιώνει το ότι το 76% έμαθαν εδώ το επάγγελμα που

ασκούν και το ότι το 63% δεν είχε ξαναδουλέψει στη χώρα του. Εντύπωση μας

προξένησε ότι οι ερωτηθέντες είναι σχεδόν όλοι ασφαλισμένοΙ.

Το υψηλό βιοτικό επίπεδο των μεταναστών στην Ανδρο μας το

φανέρωσαν οι ανέσεις που διαθέτουν στην κατοικία τους, το ότι ένας στους

τέσσερις κατοικεί σε σπίτι και οι λοιποί σε διαμέρισμα, καθώς και οι επενδύσεις

που έχουν καταφέρει να κάνουν όσα χρόνια διαμένουν στην Ελλάδα. Το 13%

(όλοι διαμένουν πάνω από 12 χρόνια στην Άνδρο) έχει κάνει κάποια επένδυση

στην Ελλάδα. ενώ στη χώρα τους έχουν επενδύσει ακριβώς οι μισοί.

Οι περισσότεροι έχουν παιδιά στην Ελλάδα μαζί τους όπως

προαναφέραμε, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε εντός είτε εκτός

σχολείου. Το βαθμό ενσωμάτωσης των οικογενειών με παιδιά φανερώνει ότι τα

παιδιά μεταναστών στην Ελλάδα μιλούν τα ελληνικά όσο και τη μητρική τους

(με μικρή διαφορά περισσότερο τα Ελληνικά/. Από τα ερωτηματολόγια και από

την εμπειρία είδαμε ότι οι μετανάστες έχουν κάποιο στέκι αλλά δεν μπορούμε να

μιλήσουμε για γκετοποίηση καθώς στον ελεύθερο χρόνο τους οι μετανάστες

συναναστρέφονται με όλους και έχουν Έλληνες φίλους. Επίσης οι ερωτηθέντες

απάντησαν για τα σχέδια τους γα το μέλλον και οι μισοί ακριβώς σχεδιάζουν

να επιστρέψουν μία μέρα στη χώρα τους, χωρίς όμως να ξέρουν πότε

ακριβώς. Αυτοί που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα όπως είναι προφανές δεν

επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Αυτοί που έχουν παιδιά στην

Ελλάδα είναι μοιρασμένοι αλλά οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν οπότε μας

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το τι θα κάνουν θα είναι συνάρτηση με τις

ανάγκες και επιθυμίες των παιδιών (κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι μπορεί να
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επιστρέψοuν χωρίς τα παιδιά τοuςl. Τέλος ερωτήθηκαν για το τι θα ήθελαν να

κάνει η πολιτεία για αuτούς. Σημαντικότερο θεωρούν (67%1 ότι θα ήταν να

δημιοuργηθούν σχολεία ώστε τα παιδιά τοuς να μπορούν να διδάσκονται τη

μητρική τοuς γλώσσα. Δεν μας προξένησε εντύπωση ότι 56% θα επιθuμούσαν

λιγότερη γραφειοκρατία και 39% μεγαλύτερο σεβασμό από τις αρχές ενώ στον

αντίποδα εντύπωση μας έκανε ότι ένα 30% θα επιθuμούσε να έχει δικαίωμα

ψήφοu στις τοπικές εκλογές και ότι ένα 48% θα επιθuμούσε ΕUKOλότερες

διαδικασίες για την απόκτηση ελληνικής uπηκοότητας.

Στο τέλος κάθε σuνέντεuξης γινόταν μια κοuβέντα για το πώς έχει

επηρεάσει η οικονομική κρίση τοuς μετανάστες. ΟΙ απαντήσεις τοuς φαίνονται

σuνοψισμένες στο κεφάλαιο με την ανάλuση των ερωτηματολογίων αλλά εδώ

κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ξανά ότι από την έναρξη της οικονομικής

κρίσης την οικοδομή στην Άνδρο. όπως και παντού. την διαχέει ύφεση και έτσι

μια εμπειρική παρατήρηση ποu ωστόσο δεν γίνεται να αποτuπωθεί προς το

παρόν κάποu. είναι ότι πολλοί μετανάστες έχοuν εγκαταλείψει το νησί για να

εγκατασταθούν σε κάποιο αστικό κέντρο ίσως ή ακόμα και για να επιστρέψοuν

στην πατρίδα τοuς.

Πρέπει να τονιστεί ότι το προφίλ των αλλοδαπών ποu αναδείξαμε για το

2009 δεν στηρίζεται σε κάποια απογραφή ή επίσημη σuγκέντρωση στοιχείων

αλλά στα ερωτηματολόγια. Η σύγκριση λοιπόν των δύο προφίλ δεν είναι

επιστημονικά σωστή. Αuτό όμως ποu επιχειρήσαμε να κάνοuμε είναι να

προβλέψοuμε τις τάσεις ποu θα αναδείξει η επικείμενη απογραφή και όχι να

βγάλOUΜε βέβοlα συμπεράσματα για τη δαμή των αλλοδαπών σήμερα.

Ως επίλογος πρέπει να σημειωθεί ότι η εργασία και τα ερωτηματολόγια

έγιναν 8 χρόνια μετά την τελΕUταία απογραφή. Τα πράγματα έχοuν αλλάξει από

τότε και ένας σκοπός των ερωτηματολογίων ήταν να προσπαθήσοuμε να

δούμε αuτές τις αλλαγές. IiyOUPO σuμπεράσματα δεν μπορούν να Byouv από

τα ερωτηματολόγια για λόγοuς ποu έχοuν προαναφερθεί αλλά aiYOUpa
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μπόρεσαν να αποτελέσοον μια σφογμομέτρηση για την επικείμενη απογραφή

σε δί>ο χρόνια. Μια απογραφή ποο θα αποτοπώσει τις εξελίξεις τα τελωταία

δέκα χρόνια και θα δώσει βάση για νέες αναλί>σεις και νέες αναζητήσεις στον

κλάδο της δημογραφίας αλλά και της μετανάστωσης ποu ήταν και το θέμα

αuτής της muχιακής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΜΟΔΑΠΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Ποια είναι η εθνικότητά σας;

.................... '0.00.0 ••• 0.0 •••••••••••••••• 0.0 •• 0.00.00.0 0.0 .

1.2 Δήμος διαμονής

Άνδροο> LI
Κορθίοο> LI
γδροuσας LI

1.3ΦιΙλο

Αρσενικό LI
Θηλuκό LI

1.4 Ημφομηνία γέννησης

....................................................................................................
1.5 Οικογενειακή κατάσταση

Παντρεμένος/η LI
Χωρισμένος/η LI
Σuγκατοίκηση LI
Χήρος/α LI
Ελεuθερος/η Ι-Ι

1.6 Μένετε μαζί ε την οικογένεια σας; Ναι LI. "σχι LI. Δεν απαντώ LI
1.7 Αν όχΙ, για ποιο

λόγο; .

1.8 Σκέφτεστε να τη φέΡετε μόνιμα στην Ελλάδα μαζί σας;

Ναι LI. "σχι LI. Δεν απαντώ LI
1.9 Επίπεδο εκπαίδεuσης

ΠΤUΧιοuχος Ανωτάτων Σχολών LI
Πτuχιοuχος ΤΕΙ. ΚΑΤΕ. ΚΑΤΕΕ. Ανωτέρων Σχολών και Εκκλησιαστικής

Εκπ/σης LI
Πτυχιοuχος Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης LI
Απόφοιτος Μέσης Εκπαiδευσης LI
Απόφοιτος Τεχνικού ΕπαγγελμaTlκοί> Λυκείου LI
Απόφοιτος Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών LI
Απόφοιτος 3ταξίοο> Γυμνασiου LI
Απόφοιτος Δημοτικοί> LI
Εγκατέλειψα το Δημοτικό αλλά γνωρίζω γραφή και ανάγνωση LI
Δε γνωρίζω γραφή και ανάγνωση LI

1.10 Γνώση ελληνικών

Ομιλία / Διάβασμα / Γράψιμο

'Άριστα LI LJ(J

108



Πολύ κολά ιJ ιJ LJ
Κολά LJLJLJ
Αρκετά κολά ιJ IJ LJ
Ασχημσ LJ LJ LJ
Σχεδόν καθόλοu IJ IJ LJ

2. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΙΗ

2.1 Πόσα χρόνιο διαμένετε σuνολlκά στην Ελλάδα

2.2 Πόσα χρόνια διαμένετε σuνολικό στην

Άνδρο .
2.3 Πότε ήρθατε πρώτη φορά στην

Ελλάδα .
2.4 Πότε ήρθατε πρώτη φορά στην

Άνδρο .
2.5 Πως αποφασίσατε να έρθετε στην Ελλάδα την πρώτη φορά

Ήταν εδώ κάποιος σuγγενής ιJ

Ήταν κάποιος από το ίδιο χωριό LJ
EivaI κοντά στη χώρα μοu LJ
Είναι εί>κολο να περάσεις τα ελληνικά σονορα LJ
Μιλούσα τη γλώσσα IJ
Είχα πληροφορίες για κάποιο επάγγελμα LJ
EiXa πληροφορiες για τη ζωή εδώ LJ
Δεν μπορούσα να πάω πουθενά αλλoιJ LJ
Αλ/ος λόγος

IJ Ποιος; ..

Αρνοί>μαι να απαντήσω LJ
2.6 Πως αποφασίσατε να έρθετε στην Άνδρο για πρώτη φορά (2 λόγοι)

Ήταν εδώ κάποιος σuγγενής LJ
Ήταν κάποιος από το ίδιο χωριό U
Ήταν κάποιος φίλος από την πατρίδα LJ
Ήταν κάποιος Έλληνας φiλος ποu με βοήθησε IJ
Είχα δοuλεία εδώ LJ
Άλλος λόγος

LJnoIoς; .
Αρνούμαι να απαντήσω LJ

3. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
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3.1 Έχετε κάνει αίτηση για νομιμοποίηση Ναι ιJ. Όχι [-Ι. Δεν απαντώ ιJ

3.2 Αν ναι πότι; .

4. ΔΟΥΛΕΙΑ

4.1 Ποια η θέση στο επάγγελμα σας και ποιος ο τομέας φγασίας σας

. δauTn τη anvun στην ΆνδΩΟ;

Εργοδότης ιJ Γεωργία. κτηνοτροφίο.θήρα.

δασοκομίο.Αλιείο ιJ

ΑυτοαποσχολοuμενοςιJ Ορυχεία. λατομεία, μεταποιητικές

βιομηχανίες.πσροχή ηλεκτρικοί>

ρεί:ιμaτος, φυσlκοό αερίου και νερού

ιJ

Μισθωτός ιJ Κστσσκωές ιJ

Μισθωτός (ημερομίσθιος) ιJ ΧονδρικόKOI λιανικό εμπόριο.

εΠΙOKΕUή αυτοκινήτων οχημάτων.

μοτοσυκλετών KOI ειδών ατομικής και

οικισκής χρήσης. μετσφορές.

αποθήκευση και επικοινωνίες ΙΙ

Βοηθός σε οικογενεισκή επιχείρηση LI Ξενοδοχεία KOI εστιατόρια U

Άλλο. Τι: ...................................................... Ενδιάμεσοιχρηματοπιστωτικοί

οργανισμοί,διαχείρισηακίνητης.................. .. ... .................... ........... ................
περιουσίας. εκμισθώσεις.

.. ...... .................. ......... ......... ............. ...... ....... επιχειρηματικές δραστηριότητες.
δημόσισ διοίκηση. άμυνσ.

........... ... - - -................................................... uποχρεωηκή κοινωνική ασφάλιση.

εκπαίδωσn. υνείσ. κοινωνιισ\ υέοιυνσ.
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ετερόδικοι οργονισμοί και όργονα 1-1

Αρνοί>μοι να απαντήσω 1-1 Δροστηριότητες ποροχής

υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού ή

ατομικού χαρακτήρα, ιδιωτικό

νοικοκυριά που απασχολοuν οικιακό

προσωπικό 1-1

Άλλο,

Τι: ...................................................

Αρνούμαινα απaντήσωιJ

4.2 Είστε ικανοποιημένος;

Πολί> 1-1
Αρκετό LI
Μέτρια [j
Λίγο [j
Κοθόλοu 1-1

4.3 Κάνετε κάποια δεόΤtρη δοολειά: Νοι [j, Όχι [j, Δεν οποντώ [j
4.4 Αν ναι,

ποια; .

4.5 ΤΙ δοολιιό κάνατε. στην χώρα σας;

...........................................................................
4.6 Μάθατε κάποια δοολειά στην Ελλάδα: Ναι 1-1' Όχι [j, Δεν απαντώ [j
4.7 Αν ναι, ποια;

......................................................................................................

4.8 Είστε ασφαλισμένος Ναι 1-1. Όχι [j. Δεν απαντώ 1-1
4.9 Αν ναι που;

.......................................................................................................

5. ΚΑΤΟΙΚΙΑ
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5.1 Τόπος κατοικίας

Διαμέρισμα ιι

Σπίτι ιι

Πρασωρινό κτίσμα ιι

Γκαράζ/ Απαθήκη ιι

Ξεναδαχεία ιι

'Άλλα ιι

5.2 Παροχίς πο" ίχετε σπίτι σας

τνιι

VRC/DVD ιι

Πλοντήρια ιι

Hi-Fi ιι
PC ιι

Δοροφορική κεραία ιι

6. ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ

6.1 Επενδόσεις στην Ελλάδα Ναι ΙΙ. "ΟΧΙ ΙΙ. Δεν απαντώ ιι

6.2 Αν ναΙ. τι;

Αγόρασα σπίτι ιι

Αγόρασα γη ιι

Αγόρασα μαγαζi/ επιχεiρηση ιι

•Άλλο ιι Τι; .

Αρνοuμαι να απαντήσω ιJ

6.3 Αν έχετε επενδόσει δυσκολευτήκατε να βρείτε; Ναι ΙΙ. "ΟΧΙ ΙΙ. Δεν

απαντώ ιι

6.4 Αν ναι, τι είδοuς δuσκολίες αντιμετωπίσατε;

..................................................................
6.5 Επενδόσεις στη χώρο σος όσο είστε εδώ; Ναι ΙΙ. "ΟΧΙ ΙΙ. Δεν απαντώ

ιι
6.6 Αν ναΙ, τι;

Έκτισα/ επισκεύασα/ αγόρασα σπiτι LΙ

Αγόρασα γη ιι

Ανοιξα δική μοο επιχεiρηση ιι

Αγόρασα αγροτικό εξοπλισμό ιι

Αγόρασα επαγγελματικό εξοπλισμό ιι

Αγόρασα όχημα ιι

Άλλο ιι Τι; .

Αρνοuμαι να απαντήσω ιι

6.7 Κινητές επενδόσεις στην Ελλάδα
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Αυτοκίνητο LJ
Μηχανάκι LJ
Αγροτικό μηχάνημα LJ

7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

7.1 nIσTtUtTt ότι οι Έλληνες naipvOUV τα ίδια λεφτά για την ίδια δοuλειά με

τους μετανάστες; Ναι LJ, Όχι LJ, Δεν απαντώ LJ
7.2 Έχετε παιδιά στην Ελλάδα μαζί σας; Ναι LJ, Όχι LJ, Δεν απαντώ LJ
7.3 Τι γλώσσα μιλοόν τα παιδιά στο σπίτι

Τη μητρική τους LJ
Ελληνικά LJ
Τη μητρική τους με λίγες ελληνικές λέξεις LJ
Ελληνικά με λίγες λέξεις από τη μητρική τους LJ
Μισά μισά LJ
Αρνούμαι να απαντήσω ιJ

7.4 Τι γλώσσα μιλοuν τα παιδιά μaοξι) τους

Τη μητρική τους LJ
Ελληνικά LJ
Τη μητρική τους με λίγες ελληνικές λέξεις LJ
Ελληνικά με λίγες λέξεις από τη μητρική τους LJ
Μισά μισά LJ
Δεν με αφορά LJ
Αρνοί>μal να απαντήσω LΙ

7.5 Πάνε τα παιδιά σε ελληνικά σχολείο Ναι LJ. Όχι LJ, Δεν απαντώ LJ
7.6 Αντιμετωπίζουν προβλήματα Στο σχολείο

Ναι Ι-]. Όχι LJ, Δεν ξέρω/ δεν απαντώ LJ
7.7Τι είδους προβλήματα; (μέχρι 2 απαντήσας)

Γλωσσικές δυσκολίες LJ
Ανιση συμπεριφορά από δασκάλους LJ
Απομόνωση από τους Έλληνες μαθητές LJ
Άλλα LJ Ποια;

...............................................................................................•......

Αρνούμαινα απαντήσω LJ
7.8 Αντιμετωπίζοuv προβλήματα εκτός οχολtίοu

Ναι LJ, Όχι LJ. Δεν ξέρω/δεν απαντώ LJ
7.9 Αν ναι τι είδους προβλήματα;

••••••••• 0.0 ••• 0.0 ••••••••••••• 0.0 ••••••••••• 0.00.0 ••• 0.00.0 ••• 0.00.0 ••••••••••••••••• 0.0

7.10 Ιuνανaaτρίφοντal με παιδιά οπό την Ελλάδα;

Ναι LJ. Όχι LJ, Δεν ξέρω/ δεν απαντώ LJ
7.11 YπάρXtι κάποιο μέρος ποι> οuχνάζετε με οuμποτριώτες σας;
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Ναι LJ. Όχι LJ. Δεν απαντώ LJ
7.12 Κατά τη γνώμη σας ΟΙ Μετανάστες αλληλοϋποστηρίζονται;

Ναι LJ. Όχι 1-1. Δεν ξέρω! δεν απαντώ 1-1
7.13 Πιστεύεται ότι είναι σημαντικό (για εσάς και τα παιδιά σας) να

διατηρήσετε από την κοuλτοuρα σας

Γλώσαα Ναι 1-]. Όχι ΙΙ. Δεν απαντώ

LJ
Θρησκεία Ναι 1-1. Όχι LJ. Δεν απαντώ 1-1
Τα έθιμα της πατρίδας Ναι ΙΙ. Όχι 1-1. Δεν απαντώ 1-1
Τη μουσική και τα τραγούδια του τόπou μου

Ναι LJ. Όχι ΙΙ. Δεν απαντώ LJ
Τα όναμα μαι> Ναι ΙΙ. Όχι 1-1. Δεν απαντώ

LJ
Αλ/α. Τι:

......................................................................................................

Αρνούμαι να απαντήσω

LJ
7.14 Το ελεύθερο σας χρόνο σuναναστρέ:φεστε κuΡίως με

Ανθρώπαuς από την πατΡΙδα μαι> ΙΙ

Αλ/αuς μετανόατες 1-1
Έλ/ηνες 1-1
Με όλαuς LJ
Δεν έχω φiλοuς 1-1
Αρνουμal να απαντήσω ιJ

7.15 Έχετε Έλληνες φίλοuς

Ναι. παλ/αύς 1-1
Ναι. λiγοuς 1-1
Όχι 1-1
Αρνούμαι να απαντήσω 1-1

8. ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕλ/ΟΝ
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8.1 Πιστεόετε ότι η κατάσταση στη χώρα σας θα βελτιωθεί

Σ"ντομαl έχει ήδη ιι

Στα επόμενα 5 χρόνια ιι

Στα επόμενα 1Ο χρόνια ιι

Στα επόμενα 20 χρόνια ιι

Αμφιβάλλω ιι

Δεν ξέρωl Δεν απαντώ ιι

8.2 Ιχεδιάζt1ε να επιστρέψετε στη χώρα σας

Ναι ΙΙ' Όχι ΙΙ' Δεν ξέρω ΙΙ. Δεν απαντώ ιι

8.3 Αν ναι πότε;

Σε 1-2 χρόνια ιι

Σε 2-5 χρόνια ιι

Σε 5-10 χρόνια ιι

Μετά από 1Ο χρόνια ιι

Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προσδιορίσω ιι

Αρνουμαι να απαντήσω ιι

8.4 Αν ναι τι επάγγελμα θα κάνετε εκεί;

Το ίδιο με εδώ ιι

Κανένα ιι

Αυτό που έκανα παλιά ιJ

Άλ/ο, ποιο; .
Αρνουμαι να απαντήσω ιJ

8.5 Τι θα θέλατε να κάνει το Ελληνικό κράτος για τοuς μετανάστες;(βάλτε τα

τρία σημαντικότερα στη σειρά 1,2,3)
Λιγότερη γραφειοκρατία ιι

Μεγαλυτερος σεβασμός από τις αρχές και την αστυνομία ιJ

Μεγαλ"τερη πληροφόρηση για τα δικαιώματα των μεταναστών ιι

Κuβερνητικά προγράμματα κατάρτισης ιι

Δωρεάν μαθήματα ελ/ηνικων για ενηλίκους ιJ

ΣχολεΙα ωστε τα παιδιά να μαθαίνουν τη μητρική τους γλωσσα Ι]

Μέτρα κατά του ρατσισμου LJ
Τζαμιά ώστε οι μουσουλμάνοι να μπορουν να προσευχονταl ιJ

Δικαίωμα ψήφοu στις τοπικές εκλογές ιι

Ευκολότερες διαδικασίες για την απόκτηση ελληνικής υπηκοότητας LJ
Άλλο. ιι

η;.......... .

8.6 Πως σας έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση;

...............................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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