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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο ηεο αθνκνίσζεο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ ζηα πνιηηηζκηθά πξφηππα ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο 

νκάδαο ηεο εθάζηνηε ρψξαο ππνδνρήο. Χο κέζνδνο ζπιινγήο θη εξκελείαο ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. πλνιηθά, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο δελ εθθξάδνπλ κηα ζηαζεξή κεηαβιεηή 

αθνκνίσζεο. Ζ πνιππνιηηηζκηθή πιένλ θνηλφηεηα αλ θαη εκθαλίδεηαη δεθηηθή  ζηηο λέεο 

πξνθιήζεηο ηνπ αηψλα, πξνβάιεη ζζελαξέο αληηζηάζεηο, εζηθέο αληηζηάζεηο, νη νπνίεο 

φκσο ηείλνπλ λα εμαιεηθζνχλ δεδνκέλεο ηεο ηαρείαο εμέιημεο ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο. Δθείλνη νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζην κεγαιχηεξν πιαίζην ηνπο κέιε ηεο λέαο 

θνηλφηεηαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο,  είλαη ηα άηνκα λεαξήο ειηθίαο ηα νπνία πιήξσο 

απνδερφκελα ηελ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, θαη ίζσο πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο, ηαπηίδνληαη πιήξσο θαη γίλνληαη ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

Ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, ε κεηαλάζηεπζε αλαθέξεηαη σο έλα 

κέζνλ-αληίδνην ζηελ δπζρέξεηα θαη ηηο δπζθνιίεο επηβίσζεο. Μηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο 

κάδεο αλζξψπσλ εκθαλίδνληαη λα κεηαθηλνχληαη πξνο αλαδήηεζε θαιχηεξεο ηνπνζεζίαο 

εγθαηάζηαζεο παξαθηλεκέλνη είηε απφ ηελ αλάγθε λα εληνπίζνπλ πεξηνρέο κε θηιηθφηεξν 

πεξηβαιινληηθφ θαη πνιηηηθφ θιίκα, είηε γηα λα αλαθαιχςνπλ ηφπνπο πινπζηφηεξνπο ζε 

ηξνθή (Γξψπα, 2011). 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη ηνπνζεζίεο πνπ εμαζθάιηδαλ ηνλ βηνπνξηζκφ 

ησλ θαηνίθσλ ηνπο απνηέιεζαλ ην κήινλ ηεο έξηδνο αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο γείηνλεο 

ιανχο πνπ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ζπγθξνπζηνχλ ζθιεξά γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηξνθή, 

λεξφ θαη πεδίν πξφζθνξν γηα ηελ αλέγεξζε απηνζρέδησλ θαηνηθηψλ. Άιισζηε νη 

πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνληαλ γηα αγξνηηθέο εξγαζίεο, αιηεία ή θηελνηξνθία, φρη κφλν 

εγγπνχληαλ ηελ επηβίσζε ησλ θαηνίθσλ ηνπο, αιιά ζήκαηλαλ θη έλα είδνο νηθνλνκηθήο 

δχλακεο. Έηζη, ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα νιφθιεξσλ πιεζπζκψλ απνζθνπνχζαλ 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζηελ αλαδήηεζε ηδαληθψλ ηνπνζεζηψλ εγθαηάζηαζεο κε θχξην 

γλψκνλα ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπο ζε ηξνθή (Ακαλαηίδεο, 2008). 

Πνιχ αξγφηεξα, κε ηελ ζηαδηαθή εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο απφ ηηο αληαιιαγέο 

ζπφξσλ ζε νξγαλσκέλν ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαδεηνχκελεο 

πεξηνρήο ζα επεθηείλνληαλ. Οη άλζξσπνη άξρηζαλ λα αλαδεηνχλ ηφπνπο ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο πνπ ζα ηνπο επέηξεπαλ λα ειέγρνπλ ηηο εκπνξηθέο δηαβάζεηο θαη λα επηβάιινπλ 

δαζκνχο ζηνπο πεξαζηηθνχο. Ζ χπαξμε θνηηαζκάησλ θπζηθνχ πιηθνχ πςειήο δήηεζεο, 

φπσο είλαη ην κάξκαξν, ην αζήκη θαη ν ρξπζφο, απνηέιεζε αθφκε έλα θίλεηξν 

εγθαηάζηαζεο ζε αιιφηξην ηφπν, αθνχ ζπλεπαγφηαλ ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ 

θαηνίθσλ (Μνπζνχξνπ, 1991). 

ήκεξα, ην κνλαδηθφ πξάγκα πνπ έρεη αιιάμεη φζνλ αθνξά ζηελ κεηαλάζηεπζε 

είλαη ην πεξηερφκελν ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ν ηξφπνο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο. Ζ νηθνλνκία ησλ πεξηνρψλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα εγθαηάζηαζε είλαη 
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πιένλ δνκεκέλε θαη ν κεηαλάζηεο δελ επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη έλαλ νηθνλνκηθφ 

ππξήλα εθ ζεκειίσλ, αιιά αλαδεηά έλα θαιχηεξν ππάξρνλ ζχζηεκα απφ εθείλν ηνπ 

ηφπνπ ηεο πξνέιεπζεο ηνπ γηα λα εληαρζεί. Ζ επίηεπμε ηνπ «δελ», δειαδή ηεο επηβίσζεο 

απνηειεί αζθαιψο αθφκε ην ηζρπξφηεξν θίλεηξν ηεο κεηαλάζηεπζεο, σζηφζν ε 

πξνζδνθία κηαο πνηνηηθήο δηαβίσζεο, ηνπ «επ δελ» έρεη πιένλ θαζηεξσζεί ζην πιαίζην 

ηεο θηλεηηθφηεηαο. 

Δληνχηνηο, ζα ήηαλ αθειέο λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε κεηαλάζηεπζε σο 

θαηλφκελν έρεη απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηα ζχγρξνλα θξάηε νη 

θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο είλαη εκθαλείο θαη θζάλνπλ ζίγνπλ πνιηηηθά 

δεηήκαηα εγείξνληαο πνιηηεηαθνχο πξνβιεκαηηζκνχο: Πξέπεη νη κεηαλάζηεο λα 

αθνκνηψλνληαη πνιηηηζκηθά ζηελ ηζρπξή θνηλσληθή νκάδα; Δίλαη δφθηκν λα ζεσξνχληαη 

πνιίηεο θαη λα έρνπλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζην θξάηνο ππνδνρήο; Μπνξεί ην ηζρχνλ 

πνιίηεπκα λα αληηκεησπίζεη κε ηξφπν απνδνηηθφ θαη ζπλάκα αλζξσπηζηηθφ ην δήηεκα 

ηεο κεηαλάζηεπζεο; Σέηνηα εξσηήκαηα ηίζεληαη θαζεκεξηλά θαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

αλζξψπσλ λα ηα απαληήζνπλ, έρνπλ πξνθχςεη ζεσξεηηθά ξεχκαηα θαη επηζηεκνληθέο 

απφςεηο δηαθνξεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ θαη έληνλεο ακθηινγίαο (Υξπζνρφνπ, 2005). 

Πνιχ πεξηζζφηεξν, ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, ε νπνία δέρεηαη ζήκεξα κηα ηεξάζηηα κάδα κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιήο, ν πξνβιεκαηηζκφο αλαθνξηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ λενεγθαηαζηαζέλησλ πιεζπζκψλ είλαη έληνλνο. Σνχην δηφηη, αλ θαη ε 

πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο απνηειεί ηελ πιένλ δεκνθξαηηθή κέζνδν αληηκεηψπηζεο 

ησλ κεηαλαζηψλ, κε ην ζεβαζκφ ζηα πνιηηηζκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 

πξναγσγή κηαο πγηνχο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηηο κεηνλνηηθέο θαη ηελ θπξίαξρε 

θνηλσληθή νκάδα, ε αθνκνίσζε ζηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα θαίλεηαη λα είλαη εθείλε πνπ 

ηειηθά επηηξέπεη ζηνπο πιεζπζκνχο απηνχο λα θνηλσληθνπνηεζνχλ επαξθψο, αιιά θαη λα 

εληαρζνχλ επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά ζηε ρψξα ππνδνρήο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ εζηθή δηάζηαζε 

ηεο αθνκνίσζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ ζχκθσλα κε ηα πνιηηηζκηθά πξφηππα 
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ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο νκάδαο ηεο εθάζηνηε ρψξαο ππνδνρήο. Χο κέζνδνο ζπιινγήο 

θη εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν. ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

 

 

1.1 Δηζαγωγή ζηελ έλλνηα ηεο κεηαλάζηεπζεο 

Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θαηλφκελν πνπ γλσξίδεη 

κεγάιε ζπρλφηεηα θαη έληαζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Ζ ξαγδαία βηνκεραληθή αλάπηπμε 

ησλ θξαηψλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ θαη ν ζεζκηθφο εθζπγρξνληζκφο ηνπο ηα έρνπλ 

θαηαζηήζεη ηζρπξφ δέιεαξ γηα ηνπο πνιίηεο ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθψλ ρσξψλ, πνπ 

επηιέγνπλ ηελ κεηαλάζηεπζε. Έηζη, ζηελ Δπξψπε εηζρσξνχλ θαζεκεξηλά αξθεηέο 

ρηιηάδεο κεηαλαζηψλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη αδχλαην λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα, 

αθνχ ζήκεξα αθκάδεη κεηαμχ άιισλ ε παξάηππε κεηαλάζηεπζε, ε ιαζξαία δειαδή 

δηάβαζε ησλ ζπλφξσλ ελφο θξάηνπο. Δηδηθφηεξα, φπσο επηζεκαίλεη ν Σζανχζεο (1991, 

ζει. 238), ε κεηαλάζηεπζε αθνξά «ηε κόληκε ή πξνζσξηλή κεηαβνιή ηνπ ηόπνπ 

εγθαηάζηαζεο ελόο αηόκνπ, κηαο νκάδαο ή ελόο θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Ωο ζπλερήο ξνή 

πξνζώπσλ από θαη πξνο κηα πεξηνρή ε κεηαλάζηεπζε είλαη κηα από ηηο ηξεηο βαζηθέο 

δεκνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο. Δίλαη ε δηαδηθαζία εθείλε πνπ ζπλεπάγεηαη ηε κεραληθή ή 

ηερληθή αλαλέσζε θαη θζνξά ελόο πιεζπζκνύ» 

ήκεξα, εζθαικέλα ζα ηζρπξηδφηαλ θαλείο φηη ε Δπξψπε απνηειεί ηνλ θαηεμνρήλ 

πξννξηζκφ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Αλαηνιήο. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

έρνπλ ζήκεξα αλαπηπρζεί ξεχκαηα αλζξψπηλεο θηλεηηθφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ 

κεηάβαζε απφ έλα επξσπατθφ θξάηνο ζε έλα άιιν, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη σο πην 

πξφζθνξν γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθνχζηα ή αθνχζηα 

«θπγάδσλ» (Πάηξα, 2010). 

Ζ κεηαλάζηεπζε πξνο έλα θξάηνο απνηειεί ζήκεξα ξηςνθίλδπλε επηινγή γηα ηνπο 

αλζξψπνπο νη νπνίνη θέξνπλ κηα θνπιηνχξα ή ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
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παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ εθείλεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ. 

Σνχην, δηφηη ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη νη θνηλσληθέο κεηαβνιέο έρνπλ ζήκεξα 

αλαλεψζεη ηελ ηζρχ θαη ην εχξνο θηλεκάησλ θαη απφςεσλ πνπ ζεκειηψλνληαη πάλσ ζε 

θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα θαη ζπρλά εθθξάδνληαη βίαηα 

(Εσγξαθάθεο θαη ζπλ., 2009). ηελ Διιάδα, ιφγνπ ράξηλ, ην εγρψξην ηκήκα ηεο 

Γηεζλνχο Ακλεζηίαο έρεη δεκνζηεχζεη ζσξεία εθζέζεσλ πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ ξαηζηζηηθήο βίαο απφ ην πξψην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ηνπ 2008 (Γηεζλήο Ακλεζηία, 2013). 

Βεβαίσο κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ε κεηαλάζηεπζε έρεη θαη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο θαζψο ε εηζρψξεζε κεγάισλ καδψλ 

παξάηππσλ κεηαλαζηψλ νδεγεί ζε ππεξπιεζπζκφ θαη θαη’ επέθηαζε ζε πξνζθνξά 

εξγαηηθψλ ρεξηψλ ζαθψο κεγαιχηεξε απφ ηελ δήηεζή ηνπο. Δπηπιένλ, ν πνιχ-πνιηηηζκφο 

ζηελ θνηλσλία θαη ηελ εθπαίδεπζε έρεη θέξεη ζην θσο πξνβιεκαηηζκνχο νη νπνίνη δελ 

αληηκεησπίδνληαη πάληνηε κε ζθεπηηθηζκφ θαη ζπλέπεηα ζηα αλζξσπηζηηθά ηδεψδε. Σν 

γεγνλφο έρεη ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ε νπνία 

απεπζχλεηαη ζε κεηαλάζηεο είηε πεγάδεη απφ εθείλνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

επηβηψζνπλ ή σο αληίδξαζε ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπο (ΗΝΔ-ΓΔΔ, 2006, Καβνπλίδεο, 2002, 

Κνθθνλφο, 2010). 

 

1.2 Σππνινγηθέο δηαθξίζεηο απόδεκωλ 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ κε ηε δηφγθσζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

ξεχκαηνο πξνο ηηο ρψξεο ηεο επξσπατθήο Γχζεο, έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε γηα ζεσξεηηθή 

δηάθξηζε ησλ απφδεκσλ πιεζπζκψλ θαη αηφκσλ αλάινγα κε ηελ θπξίαξρε αηηία θαη ηνλ 

ηξφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο. ην πιαίζην απηφ, νη φξνη «πξόζθπγαο», 

«κεηαλάζηεο» θαη «παξάηππνο κεηαλάζηεο» ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά γηα λα 

πεξηγξάςνπλ έλα άηνκν πνπ εζεινχζηα ή δηα ηεο βίαο πξνρσξεί ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

δηακνλήο ηνπ απφ κηα ρψξα ζε κηα άιιε. 
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1.2.1 Η έλλνηα ηνπ «πξόζθπγα» 

Μηα βαζηθή θαη θαίξηα έλλνηα πνπ απαληά ζπρλά ζηε ζρεηηθή αξζξνγξαθία είλαη 

εθείλε ηνπ «πξόζθπγα». Πξφθεηηαη γηα έλαλ φξν ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

νπνίνπ, παξά ηελ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ φξνπ, ζπαλίσο γίλεηαη επαθξηβψο αληηιεπηφ. 

Αληηζέησο, πνιχ ζπρλά επηθξαηεί ζχγρπζε αλάκεζα ζηνπο θαζφια δηαθνξεηηθνχο φξνπο 

«πξφζθπγαο» θαη «κεηαλάζηεο», φξνη νη νπνίνη δηφινπ ζπάληα παξνπζηάδνληαη απφ ηελ 

αζηηθή αληίιεςε σο ηαπηφζεκνη. Δληνχηνηο, σο πξφζθπγαο ζεσξείηαη ην άηνκν εθείλν 

πνπ αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ παηξίδα ηνπ θάησ απφ βίαηεο ζπλζήθεο θαη γηα 

ιφγνπο νη νπνίνη ππνλνκεχνπλ ζνβαξά ηελ δσή, ηελ αζθάιεηα, ηελ ειεπζεξία ή ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ. Άιινηε ζχκαηα πνιέκνπ ή θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ θη άιινηε πνιηηηθά 

δησθφκελα πξφζσπα, νη πξφζθπγεο «δξαπεηεχνπλ» απφ ηνλ ηφπν ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηήζνπλ άζπιν ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο (ΗΝΔ-ΓΔΔ, 2006, Κνληήο θαη Εσγξαθάθεο, 

2009). 

 

1.2.2 Η έλλνηα ηνπ «κεηαλάζηε» 

Γηαθνξεηηθή εξκελεία επηδέρεηαη ν επίζεο ζπρλφο φξνο «κεηαλάζηεο», ν νπνίνο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ πξφζθπγα, φπσο εθείλνο νξίζηεθε παξαπάλσ. Χο κεηαλάζηεο 

νξίδεηαη ην άηνκν εθείλν πνπ κεηαβαίλεη ζε ρψξα δηαθνξεηηθή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζήο 

ηνπ ηνπ γηα ιφγνπο πνπ δελ ππνλνκεχνπλ άκεζα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αζθάιεηα, αιιά 

ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. πλεζέζηεξα, νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ έλα 

άηνκν ζηελ κεηαλάζηεπζε είλαη νηθνλνκηθνί. Σα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ζε νξηζκέλεο 

ρψξεο, ε αδπλακία πξφζβαζεο ζηελ αλσηάηε εθπαίδεπζε ή ε επαλέλσζε ηεο νηθνγέλεηαο 

κε κέιε πνπ έρνπλ ήδε κεηαλαζηεχζεη γηα λα εξγαζηνχλ απνηεινχλ ηηο ζπλεζέζηεξεο 

αηηίεο κεηαλάζηεπζεο. ήκεξα, πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη ζε κηα ρψξα θαη λα εξγαζηεί 

λφκηκα έλαο κεηαλάζηεο ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεη κηα ηππηθή δηαδηθαζία έθδνζεο 
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άδεηαο παξακνλήο θη εξγαζίαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ρψξα ππνδνρήο 

(Κνληηάδεο θαη Παπαζενδψξνπ, 2007, Sarris and Zografakis, 1999). 

 

1.2.3 Η έλλνηα ηνπ «παξάηππνπ κεηαλάζηε» 

Ο επφκελνο φξνο πνπ ρξεηάδεηαη λα απνζαθεληζηεί δελ είλαη άιινο απφ εθείλνλ 

ηνπ «παξάηππνπ κεηαλάζηε» ή «ιαζξνκεηαλάζηε». ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη δεδνκέλεο ηεο ζχγρπζεο γχξσ απφ ην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ, πνιχ ζπρλά 

νη κεηαλάζηεο ηαπηίδνληαη ζηελ θνηλή ζπλείδεζε κε ηνπο παξάηππνπο κεηαλάζηεο κε 

απνηέιεζκα ε κεηαλάζηεπζε λα απνηειεί κηα ιέμε ζπρλά αξλεηηθά επηθνξηηζκέλε. Ζ 

ηαχηηζε ησλ κεηαλαζηψλ κε ηνπο παξάηππνπο κεηαλάζηεο θαη ε αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληί ηνπο έρεη πάξεη κεγάιε έθηαζε ζηηο κέξεο καο. ε αληίζεζε κε ηνλ θνηλφ 

κεηαλάζηε, ν παξάηππνο κεηαλάζηεο εηζέξρεηαη ζηελ ρψξα ππνδνρήο ρσξίο ηελ 

απαξαίηεηε αδεηνδφηεζε, είηε εθ πξνζέζεσο, είηε σο ζχκα ησλ δηαθφξσλ «δηαθηλεηψλ» 

πνπ ζπεχδνπλ λα ππνζρεζνχλ κηα θαιχηεξε κνίξα ζε αιινεζλείο πνπ βηψλνπλ ηελ 

θηψρεηα θαη ηηο θαθνπρίεο. Οη άλζξσπνη απηνί επηρεηξνχλ ζπλήζσο λα δηαβνχλ ηα ζχλνξα 

κηαο ρψξαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ είηε σο ρψξα ππνδνρήο ή σο δηαβαηηθή ρψξα. ήκεξα, 

ε θπξηφηεξε κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ε απέιαζε, 

θαηά ηελ νπνία ην θξάηνο ππνδνρήο θξνληίδεη γηα ηελ αζθαιή επηζηξνθή ηνπ κεηαλάζηε 

ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο (Μνπηδνχξε θαη Γαδσλάο, 2011, Σξνπκπέηα, 2001, Σζανχζεο, 

1991). 

 

1.2.4 Η έλλνηα ηνπ «παιηλλνζηνύληα» 

Οη «παιηλλνζηνύληεο» ζπληζηνχλ ην πιήζνο ησλ αλζξψπσλ πνπ επηζηξέθνπλ ζηνλ 

ηφπν θαηαγσγήο ηνπο ηνλ νπνίν εγθαηέιεηςαλ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ιφγνπο 

αλσηέξαο βίαο (Ναμάθεο θαη Υιέηζνο, 2003). Δηδηθφηεξα, Ζ Πνιηηεία ραξαθηεξίδεη σο 

παιηλλνζηνχληεο, ηνπο νκνγελείο, νη νπνίνη επηζηξέθνπλ ζηα πάηξηα εδάθε έπεηηα απφ 

κηα καθξά πεξίνδν κεηαλάζηεπζεο ζε θάπνηα άιιε ρψξα. ε αληίζεζε κε ηνπο 
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πξφζθπγεο, ε παιηλλφζηεζε ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ απνηειεί πξάμε 

αηνκηθήο επηινγήο θαη απφξξνηα ηεο εθηίκεζήο ηνπ γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο παξακνλήο 

ηνπ ζηε ρψξα δηακνλήο. Γεληθά, ε επάλνδνο ησλ παιηλλνζηνχλησλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο 

γίλεηαη κε ηε δηθή ηνπο βνχιεζε θαη φρη απαξαίηεηα θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

απεηινχλ ηε δσή ηνπο ή ππνλνκεχνπλ ηελ πνηφηεηά ηεο (Καξβέια, 2012, Οηθνλφκνπ, 

2010). 

 

1.3 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ θαηλνκέλνπ 

Όπσο έρεη ζπζηεκαηηθά αλαθεξζεί, ε κεηαλάζηεπζε πιεζπζκψλ δελ απνηειεί 

λενθψηηζην θαηλφκελν, αιιά έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ήδε απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο, 

νπφηε νιφθιεξεο θνηλφηεηεο αλζξψπσλ κεηαθηλνχληαλ πξνο αλαδήηεζε επλντθφηεξσλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. ηα ρξφληα απηά, νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ε γνληκφηεηα ηεο γεο 

απνηεινχζαλ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλα πιήζνο αλζξψπσλ απνθάζηδε λα 

κεηεγθαηαζηαζεί ζε κία άιιε πεξηνρή. Αξγφηεξα, ζηνπο θιαζηθνχο ρξφλνπο 

εκθαλίζηεθε αθφκε ε ηάζε ηνπ απνηθηζκνχ θαηά ηελ νπνία νκάδεο αλζξψπσλ 

κεηαλάζηεπαλ, φρη γηα ιφγνπο βηνπνξηζκνχ, αιιά γηα ηελ επέθηαζε ηεο επηξξνήο ηεο 

κεηξφπνιεο πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά ζε άιιεο πεξηνρέο. Σελ ίδηα επνρή αξθεηνί ήηαλ 

θαη νη θεξέιπηδεο λένη, νη νπνίνη απνθάζηδαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα πάηξηα εδάθε γηα 

ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαιιηέξγεηα. Πξάγκαηη, ζπνπδαίνη θηιφζνθνη 

θαη θαιιηηέρλεο κεηεγθαηαζηάζεθαλ ζε άιινπο ηφπνπο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη λα 

θνηηήζνπλ ζε θάπνηνλ εμέρνληα θχθιν δηαλννχκελσλ ή αθφκε λα θηινμελεζνχλ ζηελ 

απιή θηιφηερλσλ βαζηιέσλ, πξφζπκσλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο ηέρλεο θαη ηηο επηζηήκεο 

(Δπαγγέινπ, 2008, Παπαπαδνπνχινπ. θαη Μπαγθαβφο, 2003, Πάηξα, 2010). 

ηα ξσκατθά ρξφληα νη θχξηνη ιφγνη κεηαλάζηεπζεο ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη 

κε ηνπο πνιέκνπο πνπ μεζπνχζαλ ζπρλά ζηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν, αιιά θαη κε ηελ 

πψιεζε πιεζπζκψλ σο ζθιάβσλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα επξσπατθά εδάθε. ην ίδην 

πλεχκα, θαηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο, νκάδεο αλζξψπσλ, θπξίσο Αξάβσλ, έπαηξλαλ 
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ην δξφκν ηεο μεληηεηάο ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνθχγνπλ ηνλ πφιεκν, ηνλ ζθνησκφ θαη 

ηε ζθιαβηά (Οηθνλφκνπ, 2010). 

ηε λεφηεξε Ηζηνξία ε πξψηε ζεκαληηθή κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε παξαηεξείηαη 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη αθνξά θπξίσο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο πνπ 

ηαμηδεχνπλ θαη εγθαζίζηαληαη ζηελ Απζηξαιία θαη ηηο ΖΠΑ. Σν ξεχκα απηφ 

θνξπθψζεθε κε ην μέζπαζκα ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ηε βαζηά νηθνλνκηθή 

χθεζε ζηελ νπνία πεξηήιζε ε ρψξα. ηα 1924, κάιηζηα, ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα 

δηνγθψλεηαη ηφζν, ψζηε νη ΖΠΑ ιακβάλεη κέηξα γηα λα πεξηνξίζεη ηελ εηζξνή 

κεηαλαζηψλ απφ ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Βεβαίσο, ν επαθφινπζνο Β’ Παγθφζκηνο 

πφιεκνο κεγηζηνπνίεζε ην θχκα κεηαλάζηεπζεο ησλ Δπξσπαίσλ πξνο ηηο ΖΠΑ θαη ηνλ 

Καλαδά ζε κηα πξνζπάζεηα λα επηβηψζνπλ απφ ηνλ ιηκφ, αιιά θη απφ ηνλ πφιεκν. Με ηε 

ιήμε ηνπ πνιέκνπ δεκηνπξγείηαη έλα λέν ξεχκα κεηαλαζηψλ πνπ πξνζθέξεηαη σο 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηε βηνκεραλία ηεο Γεξκαλίαο (Οηθνλφκνπ, 2010, Πνπινπνχινπ, 

2007). 

 Δληνχηνηο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θη ελφζσ ε Δπξψπε αλάξξσλε απφ ηηο 

θαηαζηξνθέο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, παξαηεξείηαη θάπνηα απμεκέλε 

κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε, ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο πνπ 

δεκηνχξγεζε κε ηε ζεηξά ηεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. ηα ρξφληα απηά, ε απνθαινχκελε 

«ελδνεπξσπατθή κεηαλάζηεπζε» νθείιεηαη θπξίσο ζε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη 

δεπηεξεπφλησο ζε πνιηηηθνχο. Σν θαηλφκελν απηφ ιακβάλεη ρψξα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

πξννδεπηηθή εθβηνκεράληζε ηεο Γχζεο θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Αλαιπηηθφηεξα, κεηά ην Β’ Παγθφζκην πφιεκν 

ε κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξψπε δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο επξείεο πεξηφδνπο (Zimmermann, 

1995, ζει. 46-47): 

• Α’ πεξίνδνο 

Πεξίνδνο ηεο κεηαπνιεκηθήο πξνζαξκνγήο θαη αλεμαξηεηνπνίεζεο ησλ 

απνηθηψλ. 
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• Β’ πεξίνδνο 

Πεξίνδνο ηεο εξγαηηθήο κεηαλάζηεπζεο. 

• Γ’ πεξίνδνο 

Πεξίνδνο ηεο πεξηνξηζκέλεο κεηαλάζηεπζεο 

• Γ’ πεξίνδνο 

Πεξίνδνο απφ ηε δηάιπζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ θαη έπεηηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Α’ πεξίνδνο αθνξά ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα κεηαμχ 

1945 θαη 1960, νπφηε ε Δπξψπε πξνζπαζεί λα θιείζεη ηηο πιεγέο ηεο θαη λα 

αλαδηνξγαλσζεί. Οη ρψξεο πνπ δέρζεθαλ ηνλ κεγαιχηεξν φγθν κεηαλαζηψλ εξγαηψλ 

θαηά ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ ε Μεγάιε Βξεηαλία, ην Βέιγην θαη ε Οιιαλδία. Ζ επνκέλε 

πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εληαηηθή εξγαηηθή κεηαλάζηεπζε ηεο πεξηφδνπ 1955 

έσο 1973. ηα ρξφληα εθείλα, ε έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ νδήγεζε πιήζνο 

αλζξψπσλ αξρηθά ηε Γεξκαλία, ε νπνία αλαδεηνχζε εξγαηηθά ρέξηα θπξίσο απφ ηελ 

Διιάδα, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία, ηε Πνξηνγαιία θαη ηε Γηνπγθνζιαβία. ήκεξα 

εθηηκάηαη φηη ην πξνο ηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο μεπέξαζε ηνπο 5 εθαηνκκχξηα 

κεηαλάζηεο (ΗΜΔΠΟ, 2007, Οηθνλφκνπ, 2010). 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν, παξαηεξείηαη έλα πνιππιεζέο απνδεκεηηθφ ξεχκα έπεηηα 

απφ ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, γχξσ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Σελ 

πεξίνδν απηή πιεζπζκνί Διιήλσλ εξγαηψλ θαηεπζχλνληαη πξνο ηηο ΖΠΑ θαη ηε Γπηηθή 

Δπξψπε, φπνπ θαη εγθαζίζηαληαη. Τπνινγίδεηαη, κάιηζηα, φηη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 

αηψλα, ζηελ πεξίνδν 1900-1924 πάλσ απφ 420.000 Έιιελεο κεηαλάζηεπζαλ ζηηο ΖΠΑ 

(Ακίηζεο θαη Λαδαξίδεο, 2011). Κχξηα αηηία ηεο καδηθήο εμφδνπ απφ ηε ρψξα ελ 

πξνθεηκέλσ απνηέιεζε ε βαζχηαηε νηθνλνκηθή θξίζε ζηνλ γεσξγηθφ ηνπ ηνκέα, πνπ 

έκεηλε γλσζηή ζηελ Ηζηνξία σο «ζηαθηδηθή θξίζε» θαη νδήγεζε εθαηνληάδεο νηθνγέλεηεο 

ζην φξην ηεο θηψρεηαο (Εσγξαθάθεο θαη ζπλ., 2009, Πάηξα, 2010). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ιίγν αξγφηεξα παξαηεξείηαη ζηηο θησρφηεξεο επξσπατθέο 

ρψξεο έλα αμηφινγν θχκα παιηλλφζηεζεο, ην νπνίν απνδίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ. 

Χζηφζν, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 παξαηεξείηαη έλα λέν θχκα κεηαλαζηψλ, 

πξνεξρφκελσλ απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε κε θαηεχζπλζε ηελ Γπηηθή Δπξψπε. Ο 

αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ ήηαλ ηέηνηνο, ψζηε πνιιέο ρψξεο, αλάκεζά ηνπο θαη ε Διιάδα, 

αλαγθάζηεθαλ κε ηαρείεο δηαδηθαζίεο λα ζεζπίζνπλ λφκνπο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο 

εηζξνήο κεηαλαζηψλ θαη ηελ αδεηνδφηεζε ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο κε 

ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ. ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ράξε ζηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία πεξίπνπ 400.000 κεηαλάζηεο απέθηεζαλ πξνζσξηλή άδεηα δηακνλήο 

ζεκαηνδνηψληαο έηζη νπζηαζηηθά ην πξψην βήκα γηα ηελ απφθηεζε ηεο κφληκεο άδεηαο 

παξακνλήο. Σν 2001 ε ππάξρνπζα λνκνζεζία επηθαηξνπνηήζεθε θαη εκπινπηίζηεθε, 

ψζηε επεηεχρζε ε λνκηκνπνίεζε ρηιηάδσλ αθφκε κεηαλαζηψλ, αιιά θαη ν απζηεξφηεξνο 

έιεγρνο ησλ ζπλφξσλ αλαθνξηθά κε ηελ είζνδν ζηε ρψξα γηα απαζρφιεζε, γηα 

ελνπνίεζε νηθνγελεηψλ, επαλαπαηξηζκφ παιαηψλ κεηαλαζηψλ θαη ηνπο αηηνχληεο 

πξνζθπγηθφ άζπιν. Αξγφηεξα, ζηα 2005, κηα ζεηξά απφ κεηαξξπζκίζεηο επέηξεςαλ ηελ 

ακεζφηεξε θαη πην απινπνηεκέλε δηαδηθαζία παξνρήο άδεηαο δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο 

ζηε ρψξα, θαζψο θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο (ΗΝΔ-ΓΔΔ, 2006, 

Καςάιεο, 2007). 

ήκεξα, ε Δπξψπε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε έλα λέν ηεξάζηην θχκα κεηαλαζηψλ, 

πξνεξρφκελσλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αθξηθήο. Βαζηθή αηηία 

κεηαλάζηεπζεο ελ πξνθεηκέλσ είλαη νη ζπλερείο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο ζηηο νπνίεο 

βξίζθνληαη νη παξαπάλσ ρψξεο, αιιά θαη ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο, 

φπσο είλαη ε πξφζβαζε ζε αγαζά, ε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε θαη ε εθπαίδεπζε 

(Γηεζλήο Ακλεζηία, 2013, Εάρνο, 2013). 

 

1.4 Δίδε κεηαλάζηεπζεο 

Σα θαηλφκελα κεηαλάζηεπζεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηε ρψξα ππνδνρήο, ηνλ πξννξηζκφ, ην κέγεζνο ηνπ 
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κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ, ηηο αηηίεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο 

ηνπ απφδεκνπ πιεζπζκνχ.  

 

1.4.1 Καηεγνξηνπνίεζε Α: Γηάθξηζε κε βάζε ηνλ πξννξηζκό 

Πην αλαιπηηθά, κε βάζε ην θξάηνο σο γεσγξαθηθή πεξηνρή παξαηήξεζεο θαη 

κειέηεο, ε κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε «δηεζλή» ή «εζσηεξηθή». Δηδηθφηεξα, ε 

δηεζλήο κεηαλάζηεπζε αλαθέξεηαη ζηε κεηάβαζε απφ έλα θξάηνο πξνο έλα άιιν, ελψ ε 

εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πεξηγξάθεη ηελ θίλεζε απφ κηα θνηλφηεηα ζε κηα άιιε εληφο 

ησλ νξίσλ, φκσο, ηνπ ίδηνπ θξάηνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο, 

κάιηζηα, νη εθξνέο ηνπ πιεζπζκνχ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά σο «απνδεκία», ελψ ζηελ 

εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ην ξεχκα ησλ εθξνψλ πεξηγξάθεηαη σο «εθδεκία».  

Δπηπιένλ, νη εηζξνέο ησλ κεηαλαζηψλ, δειαδή ε δηαδηθαζία άθημεο ζε κηα ρψξα 

γηα εγθαηάζηαζε, ζηε δηεζλή κεηαλάζηεπζε πεξηγξάθεηαη σο «κεηνηθία», ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο νλνκάδεηαη «εηζδεκία». Με ηε ζεηξά ηνπο, ε 

παιηλλφζηεζε θαη ν επαλαπαηξηζκφο απνηεινχλ ηηο δπν πην ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο 

κεηνηθίαο κε ηελ επηζηξνθή ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο), ελψ ν εμαζηηζκφο ζπληζηά κία 

ηδηαίηεξε κνξθή εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο (Μαθξπδεκήηξεο, 2002, Μνπηδνχξε θαη 

Γαδσλάο, 2011). 

 

1.4.2 Καηεγνξηνπνίεζε Β: Γηάθξηζε κε βάζε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηε ρώξα 

ππνδνρήο 

χκθσλα κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηεγνξηνπνίεζεο, ε δηάθξηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

θίλεζεο ζε ηχπνπο γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ επηζπκεηή δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ 

απφδεκσλ ζηνλ λέν ηφπν, ζηε ρψξα ππνδνρήο. Έηζη, ελ πξνθεηκέλσ ε κεηαλάζηεπζε 

δηαθξίλεηαη ζε κφληκε ή πξνζσξηλή. Υαξαθηεξηζηηθφ ηχπν πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο 

απνηειεί ε «παξεπηδεκία», ε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, δειαδή, ζε κηα πεξηνρή γηα ηελ 
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επίηεπμε βηνπνξηζηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ ζθνπψλ (Κάηζηθαο θαη Πνιίηνπ, 2005, 

Μαθξπδεκήηξεο, 2002, Μνπηδνχξε θαη Γαδσλάο, 2011). 

 

1.4.3 Καηεγνξηνπνίεζε Γ: Γηάθξηζε κε βάζε ηηο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν δωήο ηωλ 

κεηαλαζηώλ 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ ιηγφηεξν δεκνθηιή ηχπν δηάθξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε 

ηχπνπο κε θξηηήξην ηνλ βαζκφ κεηαβνιήο ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλήζεηεο ηνπ πξηλ ηελ κεηαλάζηεπζε. Τπφ απηφ ην πξίζκα, 

ε κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε «θαηλνηφκα», φηαλ κεηαβάιιεηαη ν ηξφπνο δσήο ηνπ 

κεηαλάζηε σο πξνο ηα θνηλσληθά ή επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαη ζε 

«ζπληεξεηηθή», φηαλ απηφο δε κεηαβάιιεηαη, φπσο παξαηεξείηαη γηα παξάδεηγκα ζε 

θπιέο λνκάδσλ (Μαθξπδεκήηξεο, 2002, Μνπηδνχξε θαη Γαδσλάο, 2011). 

 

1.4.4 Καηεγνξηνπνίεζε Γ: Γηάθξηζε κε βάζε ηελ αηηία κεηαλάζηεπζεο 

χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν θαηεγνξηνπνίεζεο, ε κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε 

ηχπνπο κε γλψκνλα ηα γεληθά αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηε κεηαθίλεζε. Δπί παξαδείγκαηη, ε 

κεηαλάζηεπζε ραξαθηεξίδεηαη σο «αξρατθή», φηαλ νκάδεο αλζξψπσλ κεηαθηλνχληαη 

εμαηηίαο ηεο επνρηαθήο ή κφληκεο εμάληιεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ελψ αλαθέξεηαη σο 

«ζύγρξνλε», φηαλ νθείιεηαη ζε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Αληίζηνηρα, σο «εθπαηδεπηηθή» 

πεξηγξάθεηαη ε κεηαλάζηεπζε πνπ γίλεηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, ζπλήζσο απφ 

λεαξνχο θνηηεηέο γηα ηηο ζπνπδέο ζε κηα άιιε ρψξα (ΔΚΚΔ, 2005, Μνπηδνχξε θαη 

Γαδσλάο, 2011). 
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1.4.5 Καηεγνξηνπνίεζε Δ: Γηάθξηζε κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ 

ξεύκαηνο 

Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ κεηαλάζηεπζεο γίλεηαη κε θξηηήξην ην 

κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κεηαλαζηεχεη. ηελ πεξίπησζε απηή ε κεηαλάζηεπζε 

δηαθξίλεηαη ζε «αλεμάξηεηε», αηνκηθή ή νκαδηθή, φηαλ είλαη πξντφλ ηεο απφθαζεο 

κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ θαη ζε «καδηθή», φηαλ αθνξά ηε καδηθή κεηαθίλεζε 

πιεζπζκψλ θαη θνηλνηήησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο ηζηνξηθέο αληαιιαγέο πιεζπζκψλ 

(Καξακαλιή, 2008, Μαθξπδεκήηξεο, 2002). 

 

1.4.6 Καηεγνξηνπνίεζε Ση: Γηάθξηζε κε βάζε ηελ πξόζεζε κεηαλάζηεπζεο 

Με βάζε απηφ ηνλ δεκνθηιή ηξφπν ηππνινγηθήο δηάθξηζεο, ε κεηαλάζηεπζε 

κπνξεί λα είλαη «εθνύζηα», εθφζνλ απνηειεί απφξξνηα ηεο ειεχζεξεο απφθαζεο ηνπ 

κεηαθηλνχκελνπ αηφκνπ ή ζπλφινπ, «αλαγθαζηηθή», εθφζνλ απνηειεί ζπλέπεηα ηεο 

ζθφπηκεο δεκηνπξγίαο δπζκελψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζε βάξνο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ 

αηφκσλ ή κεξίδαο πιεζπζκνχ, θαη «βίαηε», φηαλ επηβάιιεηαη απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο 

ελφο θξάηνπο θαη επηηξέπεη θακία ειεπζεξία επηινγήο ζην κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη κεηαλάζηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «πξφζθπγεο» ή 

«εθηνπηζκέλα άηνκα» (Ναμάθεο θαη Υιέηζνο, 2003Μνπηδνχξε θαη Γαδσλάο, 2011). 

 

1.5 Παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ηελ κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε 

Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη πνηθίινη θαη ζπρλά 

ηδηαίηεξα ζχλζεηνί. Καηά θαλφλα, δε εμαξηψληαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ θαηά ρξνληθή πεξίνδν ζηηο δηάθνξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ. Γεληθά, πάλησο, είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη θπξίαξρε αηηία 

ψζεζεο ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ ζηελ κεηαλάζηεπζε είλαη ε ρακειή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη αλαδήηεζε 
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θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ, πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ θαη πςειφηεξεο πνηφηεηαο δσήο. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη ιφγνη κεηαλάζηεπζεο κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνί, νηθνλνκηθνί, 

πνιηηηθνί θαη γεσγξαθηθνί (Κνληηάδεο θαη Παπαζενδψξνπ, 2007, Κνπδήο θαη ζπλ., 

2011). 

 

1.5.1 Γεωγξαθηθνί ιόγνη 

Οη γεσγξαθηθνί ιφγνη κεηαλάζηεπζεο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιια αίηηα, φπσο είλαη νη επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα. Πξφθεηηαη 

γηα ηελ πεξίπησζε εθείλε θαηά ηελ νπνία νη κεηαλάζηεο θαηεπζχλνληαη πξνο κηα 

γεηηνληθή ρψξα ή πξνο κηα ρψξα ε νπνία εθηηκνχλ φηη ζα ηνπο πξνζθέξεη εχθνιε 

δηέιεπζε πξνο άιια θξάηε. Πνιχ ζπρλά δε, νκάδεο κεηαλαζηψλ θαηαθεχγνπλ ζε 

γεηηνληθά θξάηε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ επνρηαθή εξγαζηαθή ηνπο απαζρφιεζε, 

ρσξίο σζηφζν λα απνκαθξπλζνχλ ζεκαληηθά απφ ηα πάηξηα εδάθε. 

Κάησ απφ απηή ηελ παξαηήξεζε, έρεη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ράξε ζηελ 

ηδηαίηεξε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ε Διιάδα έρεη ζπζηεκαηηθά ζεσξεζεί σο ε θαηεμνρήλ 

δηαβαηηθή ρψξα, ε νπνία απνηειεί ηελ πχιε εηζφδνπ πξνο ηηο ρψξεο ηεο επξσπατθήο 

Γχζεο. Χζηφζν, δελ είλαη ιίγνη νη κεηαλάζηεο πνπ επηιέγνπλ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα σο 

ηφπν ηειηθνχ πξννξηζκνχ αθξηβψο επεηδή γεηηληάδεη γεσγξαθηθά κε ηε ρψξα θαηαγσγήο 

ηνπο, ψζηε ηνπο πξνζθέξεη εχθνιε πξφζβαζε θαη αζθαιέζηεξε κεηάβαζε. Ζ Αιβαλία 

θαη ε Βνπιγαξία ζεσξνχληαη σο νη ρψξεο εθείλεο νη νπνίεο εθκεηαιιεπφκελεο ηε 

γεσγξαθηθή γεηηλίαζε εθαξκφδνπλ άηππα θαη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο κεηαλάζηεπζεο, ηελ 

θπθιηθή θαη ηελ επνρηθή, ελψ δηαθηλεηέο κε έδξα ηελ Σνπξθία ηείλνπλ λα εληζρχνπλ ηελ 

παξάλνκε κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξψπε κέζσ ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ (Πνπινπνχινπ, 

2007). 
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1.5.2 Οηθνλνκηθνί ιόγνη 

Ζ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε νξηζκέλσλ θξαηψλ είλαη εθείλε πνπ ζπλήζσο 

νδεγεί κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζε κεηαλάζηεπζε. Ζ χπαξμε θαη ε αθκή ηζρπξφηεξσλ 

νηθνλνκηθά ρσξψλ γελλά ζπρλά ηελ ειπίδα κηαο πςειφηεξεο πνηφηεηαο δσήο, θαζψο νη 

κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί ζεσξνχλ φηη ηα θξάηε απηά κπνξνχλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο (Πάηξα, 2010).  

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα αμίδεη λα ζπγθξίλεη θαλείο ηα πνζνζηά ηεο 

αλεξγίαο ησλ πηπρηνχρσλ κε εθείλα ησλ πηπρηνχρσλ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

κεηαλαζηεχνπλ ζε αιιφηξηεο ρψξεο γηα λα αληηιεθζεί φηη, αθφκε θη αλ δελ δεη θαλείο ζε 

εκπφιεκεο ζπλζήθεο ή θξάηε κε ειάρηζηε βηνκεραληθή αλάπηπμε, ελδέρεηαη λα επηιέμεη 

ηελ κεηαλάζηεπζε επηζπκψληαο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα απαζρφιεζε ζε πςειφηεξεο 

ηεξαξρηθά ή ζρεηηθφηεξεο κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ ζέζεηο εξγαζίαο (Ναμάθεο θαη 

Υιέηζνο, 2003). 

Ήδε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2012 ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ πηπρηνχρσλ ηεο 

Αλσηάηεο Δθπαίδεπζεο ππνινγίδεηαη ζην 16,6% κε ην 14,3% λα θαηέρεη ηίηινπο 

κεηαπηπρηαθψλ ή δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ (ΔΛΣΑΣ, 2012: πηλ. 2). Δπηπιένλ, πάλσ απφ 

ην 10% ησλ επηζηεκφλσλ ηεο Διιάδαο επηιέγεη ηελ κεηαλάζηεπζε σο ιχζε ζην 

πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ πηπρηνχρσλ κεηαλαζηψλ ηεο ρψξαο λα 

μεπεξλά ηεο 150.000. Μάιηζηα, ην 63% ησλ λέσλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζε ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ δελ αλαδεηά θαλ εξγαζία ζηελ Διιάδα, αθνχ πηζηεχεη φηη δελ πξνζθέξνληαη 

πξαγκαηηθέο θαη βηψζηκεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζηελ ρψξα. 

ηελ Δπξψπε ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο γίλεηαη 

πην αηζζεηή αλάκεζα ζηα θξάηε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην λφκηζκα, αθνχ νη ζπγθξίζεηο 

θαζίζηαληαη πην αληηθεηκεληθέο θαη αθξηβείο. Γηα παξάδεηγκα ν θαηψηαηνο κεηθηφο 

βαζηθφο κηζζφο ελφο λένπ θάησ ησλ 25 εηψλ αλέξρεηαη ζήκεξα ζηα 510,94 επξψ γηα ηελ 

Διιάδα θαη ηα 1398 επξψ γηα ηηο Κάησ Υψξεο. Πξάγκαηη, ν Borjias (1996) αλαγλσξίδεη 
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ηελ δηαθνξά ζηα επίπεδα ησλ κηζζνινγηθψλ απνδνρψλ σο αηηηψδεο θίλεηξν γηα ηελ 

κεηαλάζηεπζε, ε νπνία επηιέγεηαη σο ιχζε θπξίσο απφ λένπο αλζξψπνπο θη απφ πνιίηεο 

πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ λφξκα.  

η’ αιήζεηα νη νηθνλνκηθνί ιφγνη ζεσξνχληαη σο νη πξσηεχνπζεο αηηίεο γηα ηελ 

επηινγή ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ζε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή πεξηνρή εθηφο ησλ ζπλφξσλ 

ηεο πάηξηαο γεο, φπσο θαηαδεηθλχνπλ νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο (Υιέηζνο θαη ζπλ.., 

2005). Ο Schwarz (1973) αλαγλσξίδεη αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ ελδέρεηαη 

λα νδεγήζνπλ κηα νκάδα αλζξψπσλ ζηελ κεηαλάζηεπζε, ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, 

ηελ πςειή θνξνιφγεζε, ηηο κεησκέλεο επθαηξίεο εξγαζίαο, ηελ αλαμηνθξαηία, αιιά θαη 

ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε εξγαζίαο ζηνλ ηφπν πξνέιεπζεο. 

 

1.5.3 Κνηλωληθνί θαη πνιηηηθνί ιόγνη 

Ζ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη ζξεζθεπηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε κηα ρψξα 

κπνξεί λα ππνθηλήζεη καδηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ. Γεληθφηεξα, ζηα πηζαλά 

πνιηηηθά αίηηα κεηαλάζηεπζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη πεξηζηάζεηο, φπσο νη δηψμεηο ιφγσ 

θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, θνηλσληθήο ηάμεο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, 

θαζψο θαη νη δηαθξίζεηο ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη κεκνλσκέλα άηνκα ή θνηλσληθέο 

νκάδεο ζε ρψξεο κε απηαξρηθά θαζεζηψηα ή πεξηνξηζκέλεο ειεπζεξίεο. Αλαθνξηθά δε κε 

ηνπο πηζαλνχο θνηλσληθνχο ιφγνπο, δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξηζηεί ε ζεκαζία ηεο 

κεηαλάζηεπζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά σο πξνυπφζεζε θνηλσληθήο αλφδνπ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ηζηφ κίαο εζληθήο θνηλσλίαο, ην θχξνο θαη ηα νθέιε πνπ 

ζπλνδεχνπλ έπεηηα κία ηέηνηα αλέιημε ελφο αηφκνπ (Υιέηζνο θαη ζπλ., 2005, Glytsos, 

2005). 

Πνιχ ζπρλά, βέβαηα, ηα θνηλσληθνπνιηηηθά αίηηα θαη νη νηθνλνκηθνί ιφγνη 

ζπληεινχλ ζπλδπαζηηθά ζηελ απφθαζε ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ λα 

κεηαλαζηεχζεη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ησλ 

απφδεκσλ αιβαληθήο θαηαγσγήο, νη νπνίνη κεηά ηε θαηάξξεπζε ηνπ πνιηηηθνχ ηνπο 
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ζπζηήκαηνο θαη κε ηελ παξάιιειε θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκίαο αλαγθάζηεθαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο (Παπαπαδνπνχινπ θαη Μπαγθαβφο, 2003, άξξαο, 

2005, Glytsos, 2005). 

Μηα εμίζνπ ζπλήζεο θαηεγνξία κεηαλαζηψλ απνηεινχλ θαη νη πνιηηηθνί 

πξφζθπγεο, νη νπνίνη αθφκα θαη ζηηο εκέξεο παξνπζηάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ. Ο 

πξφζθπγαο είλαη εθείλνο πνπ εγθαηαιείπεη ηε ρψξα ηνπ δίρσο ηε ζέιεζε ηνπ εμαηηίαο 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη αλαδεηά άζπιν ζηνπο θφιπνπο κηαο 

δηαθνξεηηθήο, πην θηιφμελεο θνηλσλίαο πνπ δελ αληηκεησπίδεη αλάινγα πξνβιήκαηα. 

πξξάμεηο, έλνπιεο, πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, θαηαπάηεζε αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ εμαζιίσζαλ ηνπο πνιίηεο ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Οη ιανί ησλ ρσξψλ απηψλ γηα εθαηνληάδεο ρξφληα θαηάθεξλαλ θαη δνχζαλ 

εηξεληθά κεηαμχ ηνπο, θαη ηηο φπνηεο δηαθνξέο ηηο επέιπαλ κεηαμχ ηνπο. Με ηελ εηζξνή 

μελνθίλεησλ ζπκθεξφλησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ψζεζαλ ηνπο πιεζπζκνχο απηνχο 

ζε ζπγθξνχζεηο θαη ζηε δεκηνπξγία έρζξαο θαη κίζνπο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

επίθιεζε πνιιέο θνξέο ησλ Γπηηθψλ θξαηψλ ζε ππνηηζέκελεο εζλνθαζάξζεηο θαη 

θαηαπαηήζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ, κε ζηφρν λα 

παξεκβαίλνπλ κε πνιέκνπο., ηνπο νπνίνπο απνθαινχλ σο θαη «απειεπζεξσηηθνχο 

πνιέκνπο» (άξξαο, 2005, Υξπζνρφνπ, 2005). 

 

1.5.4 Δθπαηδεπηηθνί ιόγνη 

 

Σέινο, ηδηαίηεξε άλζεζε γλσξίδεη ε κεηαλάζηεπζε γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο 

πξνο άιιεο ρψξεο είηε γηα ηξηηνβάζκηεο είηε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ. Πνιχ ζπρλά, ππνςήθηνη θνηηεηέο επηιέγνπλ λα κεηαλαζηεχζνπλ γηα ηηο 

ζπνπδέο ηνπο είηε ιφγσ ηεο ρακειήο πνηφηεηαο ζπνπδψλ ζηε ρψξα ηνπο, είηε ιφγσ ηεο 

επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζε άιια θξάηε, είηε αθφκε 
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ιφγσ ηνπ θχξνπο πνπ ζπλνδεχεη ηα πηπρία ζπγθεθξηκέλσλ ηδξπκάησλ μέλσλ ρσξψλ 

(Μαθξπδεκήηξεο, 2002, Μνπηδνχξε θαη Γαδσλάο, 2011). 

 

1.6 Δπηπηώζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

Οη επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο αθνξνχλ ηφζν ηε ρψξα ππνδνρήο, φζν θαη ηε 

ρψξα απνζηνιήο.  

Αλαθνξηθά κε ηε ρψξα απνζηνιήο, νη ζπλέπεηεο πεξηγξάθνληαη ζε πξψην επίπεδν 

σο ζεηηθέο, αθνχ ράξε ζηε κεηαλάζηεπζε πεξηνξίδνληαη νη απαηηήζεηο ηεο πιεζπζκηαθήο 

αχμεζεο, κεηψλεηαη ν αξηζκφο αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, ελψ ζπλάκα θαίλεηαη λα 

εληζρχεηαη ε εγρψξηα νηθνλνκία ράξε ζηα εκβάζκαηα πνπ νη απφδεκνη ζπλήζσο 

ζηέιλνπλ ζηνπο ζπγγελείο ηνπο (Υιέηζνο θαη Ναμάθεο, 2003). Πξάγκαηη, ε εηζξνή ησλ 

εκβαζκάησλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο εληζρχεη ζεκαληηθά ην ηζνδχγην ησλ πιεξσκψλ. 

Δπηπιένλ δε, ε κεηαλάζηεπζε ζπκβάιεη ζηελ απνθιηκάθσζε ησλ εζσηεξηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ θξάηνπο απνζηνιήο, κεηψλνληαο ηελ αλεξγία θαη θαη’ επέθηαζε 

βνεζψληαο ζηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ κηζζνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, θαζψο κεηψλεηαη ε 

πξνζθνξά εξγαζίαο (άξξαο, 2005). 

Χζηφζν, αξθεηέο είλαη θαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηε ρψξα 

απνζηνιήο, αθνχ κε ηε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ εξγαδνκέλσλ, απνδπλακψλεηαη ε 

παξαγσγηθή δχλακε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

Δηδηθφηεξα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξαδνζηαθά νη ειηθηαθέο νκάδεο πνπ επηιέγνπλ ηε 

κεηαλάζηεπζε, αλήθνπλ ειηθηαθά ζηνλ ελεξγφ «παξαγσγηθφ» δπλακηθφ ηεο ρψξαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε ρψξα απνζηνιήο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ ηελ 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ ηεο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη 

θαηλφκελα «ληφκηλν» πησρεχζεσλ, φηαλ ε ρψξα ππνδνρήο βξεζεί ζε χθεζε (Καξβέια, 

2012, Οηθνλφκνπ, 2010, Παπαπαδνπνχινπ. θαη Μπαγθαβφο, 2003). 
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Άιιε ζεκαληηθή ζπλέπεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ παξαγσγηθνχ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ απνηειεί επίζεο ε ελίζρπζε ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη θαη ηελ αχμεζε ηνπ γεξαηνχ πιεζπζκνχ (Παπαπαδνπνχινπ. θαη 

Μπαγθαβφο, 2003, Πνπινπνχινπ, 2007). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κεηαλάζηεπζε επεξεάδεη αλακθηζβήηεηα θαη ηε ρψξα 

ππνδνρήο ζε πνιιά επίπεδα, θαζψο ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπιινγηθή δσή. Δμαηηίαο ηεο απφηνκεο 

αχμεζεο πιεζπζκνχ θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ πνιχ ζπρλά νη νκάδεο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ησλ γεγελψλ βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλαθαηαλνκήο ησλ πιηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ αγαζψλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο ζπλέπεηα 

ηελ ελίζρπζε κηαο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζέζεσλ, ησλ ξφισλ 

θαη ηνπ θχξνπο πνπ επηθέξεη ε θαηάθηεζε ησλ ζέζεσλ θαη ησλ ξφισλ απηψλ 

(Υξηζηφπνπινο, 2004). Αθφκε, ε καδηθή εηζξνή κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο επηδξά 

θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, αθνχ νη κεηαλάζηεο είλαη θαη εξγαδφκελνη, αιιά θαη ζηνλ 

αζθαιηζηηθφ, φηαλ πξφθεηηαη γηα λφκηκα απαζρνινχκελνπο πνπ απνιαχνπλ ην δηθαίσκα 

ζηελ αζθάιηζε θαη ηελ πγεία. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε κεηαλάζηεπζε αζθεί ζεκαληηθή 

θαη άκεζε επίδξαζε ππάξρεη ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Εσγξαθάθεο θαη 

ζπλ., 2009, Οηθνλφκνπ, 2010, Ρνκπφιεο, 2007). 

Σαπηφρξνλα, ζεκαληηθέο επηπηψζεηο δηαπηζηψλνληαη θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, 

δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη κεηαλάζηεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηε ρψξα θαη 

αιιειεπηδξνχλ θαζεκεξηλά κε ην γεγελή πιεζπζκφ ζηνλ επαγγεικαηηθφ, θνηλσληθφ θη 

εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. Ζ πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ε ζπλχπαξμή ηνπο κε ηνλ εκεδαπφ πιεζπζκφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αιιειεπίδξαζε κηαο πνηθηιίαο πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδεη ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηνκείο ηεο ζξεζθείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο γιψζζαο (Εάρνο, 2013, 

Πνπινπνχινπ, 2007). 

εκαληηθφηαηε θαίλεηαη φηη είλαη, πάλησο, ε ζπκβνιή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, κε ηελ 

ζηαθηδηθή θξίζε παξαηεξήζεθε ε ζεηηθή φςε ηεο κεηαλάζηεπζεο σο κέζνπ εθηφλσζεο 
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ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ελφο θξάηνπο. Ζ κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ κηαο ρψξαο αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο ζπλζήθεο ρακειήο δήηεζεο πνπ ζε 

πεξηφδνπο χθεζεο καζηίδνπλ ηελ αγνξά. Ζ άγξα εξγαζίαο γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή 

γηα ηνλ πιεζπζκφ πνπ παξακέλεη ζηελ πεξηνρή, αθνχ κπνξεί λα βξεη επθνιφηεξα κηα 

ζέζε εξγαζίαο κε ηελ κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, ε άκβιπλζε ηεο 

ππεξπξνζθνξάο εξγαηηθψλ ρεξηψλ επηηξέπεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ χςνπο ησλ κηζζψλ ζε 

θαιχηεξν επίπεδν (Μνπζνχξνπ, 1991).  

Οη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ 

πεξηνξίδνληαη, σζηφζν, ζηελ απνζπκθφξεζε ηεο αγνξάο απφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ε εηζξνή ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζην θξάηνο πξνέιεπζεο απμάλεηαη κέζσ 

ησλ ζεκαληηθψλ εκβαζκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ πξνο ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο πνπ 

παξακέλνπλ ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο. Σα ρξήκαηα απηά ηνλψλνπλ ηελ αγνξά, εληζρχνπλ 

ηελ ιαβσκέλε ξεπζηφηεηα θαη είλαη δπλαηφλ λα δηαηεζνχλ γηα επελδχζεηο, φηαλ ε πξψηε 

ζχειια ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θνπάζεη. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε κεηαλάζηεπζε κπνξεί 

λα απνηειέζεη θνηηίδα αλάπηπμεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο γηα ην θξάηνο πξνέιεπζεο 

(Κνπδήο θαη ζπλ., 2011, Μνπζνχξνπ, 1991). 

Ζ επαθή κε άιιεο θνπιηνχξεο θαη ε εηδίθεπζε ζε άιινπο ηνκείο εξγαζίαο πνπ 

αθκάδνπλ ζηελ πεξηνρή κεηεγθαηάζηαζεο επλννχλ ηελ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη 

εηδηθεχζεσλ απφ ηηο πην αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο πξνο ηηο αζζελέζηεξεο κέζσ 

ησλ ιεγφκελσλ δηθηχσλ δηαζπνξάο (diaspora networks). Με ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηνλ 

ηφπν πξνέιεπζεο νη κεηαλάζηεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ράξε ζηελ νηθνλνκηθή, ηελ επελδπηηθή θαη ηελ γλσζηηθή ηνπο 

δπλακηθή (Μνπζνχξνπ, 1991). 

Χζηφζν ε εθξνή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ (brain drain) πνπ βηψλεη ε ρψξα 

πξνέιεπζεο σο αξλεηηθή ζπλέπεηα ηεο καδηθήο κεηαλάζηεπζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 

αλσηέξαο εθπαίδεπζεο, είλαη δπλαηφλ λα νδεγεί ηελ ρψξα ππνδνρήο ζε κεγάιε 

αλάπηπμε. Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο βηνκεραλίαο θαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε κε ηελ 

αχμεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ πξφνδν ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο (Κάηζηθαο θαη Πνιίηνπ, 2005, Κνληηάδεο θαη Παπαζενδψξνπ, 2007). 
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Σν κε θαηαξηηζκέλν αλεηδίθεπην αλζξψπηλν δπλακηθφ κπνξεί λα εμνπιίζεη ηελ 

αγνξά κε εξγαηηθά ρέξηα ζε επαγγέικαηα πνπ δελ βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο πξνηηκήζεηο 

ησλ εληφπησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο (Κνπδήο θαη ζπλ., 2011). Σν 

παξάδεηγκα ηεο Διιάδαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, κε ηελ ξαγδαία 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ απαζρνινχληαλ ζε αγξνηηθέο θαη νηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ (Υιέηζνο θαη ζπλ., 2005). ε θάζε 

πεξίπησζε, ην θξάηνο ππνδνρήο εθνδηάδεηαη κε θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ νπνίνπ δελ έρεη επελδχζεη πξνεγνπκέλσο. πλεπψο γηα ηα θξάηε κε 

ζηαζεξά αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία θαη επάξθεηα ζέζεσλ εξγαζίαο, ε ειεγρφκελε 

κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα απνδεηρζεί επηθεξδήο θαη λα απνβεί κνριφο αλάπηπμεο ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο (Γξψπα, 2011). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, θαζψο ε πξνζθνξά εξγαηηθψλ ρεξηψλ απμάλεηαη ζε 

ειεγρφκελα επίπεδα, νη κηζζνί ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ ειαθξέο κεηψζεηο ξίρλνληαο θαηά 

ζπλέπεηα ην θφζηνο παξαγσγηθφηεηαο γηα ηηο κηθξέο θαη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Σνχην 

είλαη δπλαηφλ λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

λα απμήζεη ηελ δπλακηθή ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά, δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο γηα 

επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη θαηλνηνκία (Μνπζνχξνπ, 1991). Ο Borjias (1996) 

ηζρπξίδεηαη κέζα απφ ζρεηηθή κειέηε ηνπ φηη ε είζνδνο ησλ κεηαλαζηψλ ζε κηα ρψξα, 

θαζψο ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε 

ηνπ εηήζηνπ ΑΔΠ κηαο ρψξαο, κνινλφηη ελδέρεηαη λα επηθέξεη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηνλ 

εγρψξην πιεζπζκφ, φπσο είλαη ε πηψζε ησλ εκεξνκηζζίσλ ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Πξάγκαηη, ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε εηζξνή 

κεηαλαζηεπηηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έρεη ζεκάλεη ηελ αχμεζε ηνπ εηήζηνπ ΑΔΠ θαηά 

1,3 έσο 1,5% φπσο ηζρπξίδεηαη ε έξεπλα ησλ Κνληή θαη Εσγξαθάθε (2009). Χζηφζν, 

φπσο επηζεκαίλεη ν εξεπλεηήο, ε πηψζε ησλ κηζζψλ, φηαλ απηή είλαη ειεγρφκελε θαη 

κηθξνχ βειελεθνχο, εληζρχεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη απμάλεη ηηο επελδχζεηο ζε 

επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, αθνχ νη δπλάκεηο ηεο παξαγσγήο κπνξνχλ ηψξα λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξντφληα κε ρακειφηεξν θφζηνο. Καηά θαλφλα, βέβαηα, εθείλνη πνπ 

βάιινληαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη νη ληφπηνη αλεηδίθεπηνη 

εξγάηεο, ηδηαίηεξα ζηελ ρψξα καο, φπνπ ν θπξηφηεξνο φγθνο ησλ κεηαλαζηψλ πξνέξρεηαη 
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απφ θησρέο ρψξεο ηεο Αλαηνιήο θαη ζπαλίσο δηαζέηεη επηζηεκνληθή ή ηερληθή θαηάξηηζε 

ζε θάπνηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα.  

Παξφιν, φκσο, πνπ ν κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο έρεη ζπρλά θαηεγνξεζεί σο ν 

πιένλ ππαίηηνο γηα ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο, νη πξφζθαηεο 

έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα απζαίξεηε θαη αλππφζηαηε κνκθή. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη κεηαλάζηεο θαιχπηνπλ θαηά θαλφλα ηα ππάξρνληα θελά ζηελ 

απαζρφιεζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Σν γεγνλφο φηη νη ίδηνη θαηαπηάλνληαη ζπρλά κε 

επαγγέικαηα ρακεινχ θνηλσληθνχ θχξνπο πνπ απαηηνχλ ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, φπσο 

είλαη ε θηελνηξνθία θαη νη γεσξγηθή θαιιηέξγεηα, ηνκείο πνπ βηψλνπλ θάπνηα απαμίσζε 

ζηηο εκέξεο καο, ζπλδξάκεη ζηελ παξάιιειε αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ πνπ παξάγνπλ 

πξντφληα θαη φρη ππεξεζίεο (Ακαλαηίδεο, 2008, Κνπδήο θαη ζπλ., 2011).  

Όπσο ππνγξακκίδνπλ νη Μνπηδνχξε θαη Γαδσλάο (2011), ν κεηαλαζηεπηηθφο 

πιεζπζκφο δελ ζα πξέπεη λα λνείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο εξγαδφκελνο ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο, αιιά είλαη δφθηκν λα ιακβάλεηαη ππφςε σο ελεξγφο ζπκκεηέρσλ ζηελ αγνξά 

θαη θαηαλαισηήο, πνπ απμάλεη ηελ αγνξαζηηθή θίλεζε. Οη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

ζρεηηθή κείσζε ησλ κηζζψλ πνπ πξνθαιείηαη σο ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο 

εξγαηηθψλ ρεξηψλ ελζαξξχλεη ηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζηνλ εγρψξην 

πιεζπζκφ, πνπ δελ επηζπκεί λα ζπκβηβαζηεί κε κηθξφηεξεο απνδνρέο (Μνπηδνχξε θαη 

Γαδσλάο, 2011). Οη Sarris θαη Zografakis (1999) έρνπλ κάιηζηα απνδείμεη θαηά ηηο 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ηνπο φηη ε είζνδνο ησλ κεηαλαζηψλ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ αχμεζε 

ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαηά 0.9% ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Οη ίδηνη επηζεκαίλνπλ, 

σζηφζν, φηη ε εζληθή νηθνλνκία ελφο θξάηνπο κπνξεί λα απνιαχζεη ηα νθέιε ηεο 

αχμεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο κεηαλάζηεπζεο, 

κνλάρα φηαλ ε ίδηα είλαη επέιηθηε θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο. 

Μνινλφηη έλα βαζηθφ επηρείξεκα ησλ πνιηηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ 

αληηκάρνληαη ηελ εηζξνή κεηαλαζηεπηηθήο αλζξψπηλεο κάδαο ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο 

είλαη ε αχμεζε ηεο δεκνζίαο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θάηη ηέηνην ζπρλά 
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δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ παξάηππε κεηαλάζηεπζε δελ επηηξέπεη ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο ηνπ θξάηνπο, ελψ νη λφκηκνη 

κεηαλάζηεο ζπλεηζθέξνπλ εμίζνπ κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ ζηα θξαηηθά ηακεία. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, φπσο θαη νη εκεδαπνί, έηζη θαη νη κεηαλάζηεο 

απνδίδνπλ κέζσ ηεο θνξνιφγεζεο κεγαιχηεξν πνζφ ζην θξάηνο απφ εθείλν πνπ 

πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιηζε θαη 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπο (Καξακαλιή, 2009). 

ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην, σζηφζν, λα αλαθεξζνχκε ζηελ 

παξανηθνλνκία θαη ηελ ζρέζε ησλ δεηθηψλ ηεο κε εθείλνπο ηεο παξάηππεο 

κεηαλάζηεπζεο. Έρεη εηπσζεί φηη ζηελ Διιάδα δηαθηλνχληαη κέζσ ηεο παξανηθνλνκίαο 

θαη ηνπ παξαεκπνξίνπ ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά θάζε ρξφλν, ηα νπνία αγγίδνπλ αθφκε 

θαη ηα 43 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θζάλνληαο έηζη ην 24% ηνπ εηήζηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. 

Αλ, βεβαίσο, ην παξαεκπφξην έρεη ζπλδεζεί άξξεθηα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, ηνχην νθείιεηαη κάιινλ ζηελ αδπλακία ηνπο λα εξγαζηνχλ 

λφκηκα, ειιείςεη άδεηαο δηακνλήο, παξά ζε θάπνην ξαηζηζηηθφ ζηεξεφηππν. Σν θφζηνο 

πνπ έρεη ην παξαεκπφξην γηα ηελ επξπζκία ηεο ρψξαο ππνδνρήο είλαη ηεξάζηην θαη δελ 

αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνλ νηθνλνκηθφ ηεο ηνκέα. Σν έιιεηκκα δηθαηνζχλεο θαη 

λνκηκφηεηαο ζην νπνίν βαζίδεηαη ηξνθνδνηεί κηα αληζφηεηα ε νπνία νδεγεί ηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ ζε απνζάζξσζε θαη δηαθπβεχεη ηελ θνηλσληθή εηξήλε. Μέζσ ηνπ 

παξαεκπνξίνπ δελ ιαβψλεηαη κνλάρα ε εζληθή νηθνλνκία δηα ηεο θνξνδηαθπγήο, αιιά 

θαη ε νηθνλνκία ησλ επηκέξνπο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ βιέπνπλ ηα πξντφληα ηνπο 

λα αληηγξάθνληαη θαη λα δηαθηλνχληαη ειεχζεξα ζηελ αγνξά ζε ρακειφηαηεο ηηκέο δίρσο 

λα ηνπο αλαγλσξίδεηαη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ 

ιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο γηα ηελ αληηγξαθή, ηελ ρξήζε θαη ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ηελ επσλπκία ηνπο. Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα, θαζψο κηιάκε γηα παξαεκπφξην, αλαθεξφκαζηε ζε έλα πιήζνο πξντφλησλ πνπ δελ 

ειέγρνληαη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο, δελ αδεηνδνηνχληαη γηα ηελ δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά 

θαη δελ θνξνινγνχληαη (Μνπξίθε θαη ζπλ., 2012). Δληνχηνηο, ν Φεκκέλνο ζε άξζξν ηνπ 

επηζεκαίλεη φηη έλαο ζεκαληηθφο φγθνο εξγαδνκέλσλ ν νπνίνο δξα παξανηθνλνκηθά 
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πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηηο κεηαλάζηξηεο πνπ απαζρνινχληαη σο νηθηαθέο βνεζνί ζηελ 

Διιάδα θαη θαηά θαλφλα αζθνχλ αδήισηε εξγαζία (Φεκκέλνο, 2010). 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν. Ζ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ 

 

2.1 Ζ κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα 

Γηα πεξηζζφηεξεο απφ νθηψ δεθαεηίεο, ε Διιάδα ππήξμε κία απφ ηηο θπξηφηεξεο 

ρψξεο «εμαγσγήο» εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ηξνθνδφηεζε ζε κεγάιν 

βαζκφ ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα πξνο ηελ Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά, ηελ Γπηηθή Δπξψπε 

θαη ηηο ΖΠΑ. Όπσο ζεκεηψζεθε πξνεγνπκέλσο, ε πξψηε θάζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

ξεχκαηνο ζεκεηψλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, φπνπ πεξηζζφηεξνη απφ 400.000 

Έιιελεο κεηαλαζηεχνπλ πξνο άιιεο επείξνπο, θπξίσο ηηο ΖΠΑ. Πξάγκαηη, ε ππεξπφληηα 

δηάζηαζε ηεο απνηειεί θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ. 

Βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη ε ππεξπφληηα δηάζηαζή ηεο. Μεηαπνιεκηθά, 

παξαηεξείηαη ε δεχηεξε θάζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο απφ ηελ Διιάδα πξνο 

άιια θξάηε, θπξίσο δε έπεηηα απφ ηα 1955, νπφηε νη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηείλνπλ 

αλαδεηνχλ εξγαζία ζηηο δπηηθέο, ππεξπφληηεο θαη επξσπατθέο ρψξεο (ΔΚΚΔ, 2005). Με 

ηε ζεηξά ηεο, ε ηξίηε θάζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζεκεηψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970, φηαλ ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα παχεη λα αθνξά απνθιεηζηηθά 

νκάδεο Διιήλσλ πνπ απνδεκνχλ, αιιά αλαθέξεηαη πιένλ θαη ζηε κεηαλαζηεπηηθή 

θίλεζε πξνο ηε ρψξα. Πξάγκαηη, ζηα ρξφληα απηά, ε Διιάδα φρη κφλν εμάγεη, αιιά θαη 

«εηζάγεη» εξγαηηθφ δπλακηθφ (Μνπζνχξνπ, 2003). Ζ αιιαγή απηή ήηαλ απφηνθν ηεο 

εληεηλφκελεο παιηλλφζηεζεο, δειαδή ηεο καδηθήο επηζηξνθήο Διιήλσλ κεηαλαζηψλ ζηα 

πάηξηα εδάθε, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ δνχζαλ ζηε Γεξκαλία (Καβνπλίδεο, 2002). 

Παξάιιεια, ηελ επνρή εθείλε θαηαθζάλνπλ ζηε ρψξα κεηαλάζηεο κε πξνέιεπζε απφ 

δηάθνξα επξσπατθά θξάηε, θαζψο θαη απφ ηελ Αζία, θπξίσο απφ ην Παθηζηάλ, ηηο 
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Φηιηππίλεο, ηελ Αίγππην θαη ηελ επξχηεξε Αθξηθή, (Cavounidis, 2004). Έηζη, ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, ε Διιάδα απνηειεί ηελ θαηεμνρήλ επξσπατθή ρψξα ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ.  

Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, κε ηελ δηάιπζε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο, ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο αλαβηψλεη ζε ηφζε έληαζε πνπ 

είλαη ακθίβνιν αλ είρε μαλαγλσξίδεη ε Διιάδα ζην παξειζφλ. Πξάγκαηη, ε πηψζε ησλ 

ζνζηαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο δεκηνχξγεζε έλα πνιππιεζέο 

θχκα κεηαλάζηεπζεο, πνπ κεηαμχ άιισλ επηιέγεη σο πξννξηζκφ ηελ ρψξα καο 

ειπίδνληαο ζε κηα θαιχηεξε ηχρε. Ζ αδηάθνπε δηάβαζε ησλ ζπλφξσλ κε ηελ ιαζξαία 

είζνδν ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ εηεζίσο θπξίσο απφ ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θέξλεη 

ζην θσο έλαλ λέν πνιηηηθφ-θνηλσληθφ πξνβιεκαηηζκφ, γλσζηφ σο ην «ειιεληθό 

κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα». Ζ ελ ιφγσ παξάηππε εηζρψξεζε ζηελ Διιάδα ζπλερίδεηαη 

ζπζηεκαηηθά κέρξη ηηο κέξεο καο, ρσξίο σζηφζν λα έρεη εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά 

θάπνηα απφ ηηο επηιπηηθέο πξνηάζεηο. Κάπσο έηζη, απφ ην 1990 θη εμήο, ε Διιάδα 

κεηαηξάπεθε απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ ζε ππνδνρέα. Δληνχηνηο, νη λέεο 

ζπλζήθεο βξήθαλ ηελ ρψξα απξνεηνίκαζηε ζην πεδίν ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ ππνδνκψλ 

(Ρνκπφιεο, 2007, ΤΠΔΚΑΠ, 2011). 

Βέβαηα, ε πξψηε ππνδνρή αιινδαπψλ πιεζπζκψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

αξρίδεη νπζηαζηηθά ήδε απφ ην 1923 κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο θαη ηελ αληαιιαγή ησλ 

πιεζπζκψλ πνπ πξνέθπςε κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, γεγνλφο ην νπνίν, φκσο, 

ζπρλά παξαγλσξίδεηαη θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη απφ κηα κεγάιε πιεηνςεθία 

εξεπλεηψλ θαη ηζηνξηθψλ ζηα κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα πνπ εηζήιζαλ ζηε ρψξα ιφγσ ηεο 

ζεσξνχκελεο σο θνηλήο θαηαγσγήο ησλ ειιελφθσλσλ πιεζπζκψλ ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

Έηζη, ε Διιάδα είρε θαη’ νπζίαλ απνηειέζεη ρψξα ππνδνρήο ήδε απφ ην 1923 θαη φρη 

απφ ην 1970 φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο επηζηήκνλεο σο ρξνλνινγία 

θαζνξηζηηθή ηεο κεηαβνιήο ηεο ρψξαο απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ ζε ρψξα 

ππνδνρήο (KEMO, 2004). 

Σν αθφινπζν πνιππιεζέο κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα, πνπ εκθαλίδεηαη ήδε απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίεο ηνπ 1990, ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ πνιιαπιφηεηα θαη ηελ 
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εηεξνγέλεηα ησλ εζληθνηήησλ πνπ ζπξξένπλ ζηε Νφηηα Δπξψπε, ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

γεσγξαθηθήο θαη θνηλσληθήο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ, ηε ζπζρέηηζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο κε ηελ πςειή αλεξγία θαη ηελ ππναπαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο 

ρψξεο ππνδνρήο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ην ελ ιφγσ 

κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα, ινηπφλ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηελ Διιάδα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν θη έπεηηα εληάζζεηαη ζηελ «ζχγρξνλε, λεσηεξηθή, εμσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε» (Κνληηάδεο θαη Παπαζενδψξνπ, 2007). 

Δηδηθφηεξα, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καδηθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο 

πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα θπξίσο θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, δηαθξίλνληαη 

παξαθάησ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001.  

Πίλαθαο 2.1. Όγθνο ηνπ λνκόηππνπ κεηαλαζηεπηηθνύ ξεύκαηνο ζηελ Διιάδα, 2001 

762.191 κεηαλάζηεο 

415.552 άλδξεο 

346.639 γπλαίθεο 

80% ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία 

16,7% ζε ειηθία απφ 0 έσο 14 εηψλ 

3,5% ζε ειηθία άλσ ησλ 65 εηψλ 

48% δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή 

13,1% δηακέλνπλ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία 

6,7% δηακέλνπλ ζηελ Κξήηε 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2001 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε απνγξαθή, είλαη ε πξψηε πνπ παξέρεη ζηνηρεία γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε ζηε ρψξα ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ 

(Υξηζηφπνπινο, 2004). Χζηφζν, ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεη φηη ηα ζηνηρεία ηεο 

απνγξαθήο ελδερνκέλσο λα είλαη ειιηπή, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε απνγξαθή 

αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο λφκηκνπο κεηαλάζηεο. ε θάζε πεξίπησζε, βάζεη ησλ 

παξαπάλσ δεδνκέλσλ, εθηηκάηαη φηη νη λφκηκνη κεηαλάζηεο ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

έθζαλαλ πεξίπνπ ηηο 800.000 ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, αληηπξνζσπεχνληαο έηζη ην 7,27% 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Κάηζηθαο θαη Πνιίηνπ, 2005). Μνιαηαχηα, ν αξηζκφο απηφο 
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ζεσξείηαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη φηη αγγίδεη ή θαη 

μεπεξλά ην έλα εθαηνκκχξην (ΗΜΔΠΟ, 2007). Απφ ην ζπλνιηθφ απηφ πνζνζηφ, κφλν 

50.000 κεηαλάζηεο πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία εμ απηψλ θαηαθζάλεη ζηελ Διιάδα απφ ηξίηεο ρψξεο (Glytsos, 

2005).  

Γεληθφηεξα, ππνινγίδεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα 

πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ελψ παξαηεξείηαη θάπνηα ππεξεθπξνζψπεζε ηνπ 

αιβαληθνχ θχινπ κε ηνπο κεηαλάζηεο αιβαληθήο θαηαγσγήο λα απνηεινχλ ην 57,4% ηνπ 

ζπλνιηθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα (Cavounidis, 2004). Αθνινπζνχλ 

θαηά πιήζνο νη πνιίηεο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Δπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ην θχιν ησλ κεηαλαζηψλ, νη άληξεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 54,5%, ελψ νη γπλαίθεο ην 45,5% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαλαζηψλ 

ζηε ρψξα (Ρνκπφιεο, 2005).  

Όπσο θαηαδεηθλχνπλ ηα ζρεηηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα, παξαδνζηαθά σο ν 

ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο εγθαηάζηαζεο ζηε ρψξα αλαθέξεηαη ε εξγαζία, αιιά θαη ε 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ν επαλαπαηξηζκφο θαη νη ζπνπδέο (ΔΚΚΔ, 2005). Ζ εξγαζία, 

σο θχξηνο ιφγνο κεηαθίλεζεο, ηζρχεη θπξίσο γηα ηνπο κεηαλάζηεο απφ ηε Βνπιγαξία, ηε 

Ρνπκαλία, ην Παθηζηάλ, ην Μπαγθιαληέο, ην Ηξάλ, ελψ νη κεηαλάζηεο αιβαληθήο 

θαηαγσγήο θαη νη πνιίηεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο είλαη εθείλνη πνπ αλαθέξνπλ ηε 

κεγαιχηεξε πνηθηιία αηηηψλ θαη θηλήηξσλ κεηαλάζηεπζεο.  

Με δεδνκέλε ηελ ηζρχ νηθνλνκηθψλ θαη εξγαζηαθψλ θηλήηξσλ κεηαλάζηεπζεο, 

δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη θαηά νη κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα αλήθνπλ ζηηο 

ιεγφκελεο «παξαγσγηθέο ειηθίεο». Πξάγκαηη, νη απαζρνινχκελνη εξγαδφκελνη 

κεηαλάζηεο αλέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζηνπο 392.000 θαη απνηεινχλ πεξίπνπ ην 10% ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ 

θχινπ, θαίλεηαη φηη 69% ηνπ εξγαδφκελνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ απνηειείηαη απφ 

άληξεο θαη ην 31% απφ γπλαίθεο. Παξαδνζηαθά, νη θιάδνη ζηνπο νπνίνπο απαζρνινχληαη 

είλαη θπξίσο νη θαηαζθεπέο θαη νη ππεξεζίεο θαη αθνινπζνχλ ε γεσξγία, ην εκπφξην, ηα 

μελνδνρεία ή ηα εζηηαηφξηα. Χζηφζν, ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη αλάκεζα 
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ζηελ εξγαζηαθή απαζρφιεζε ησλ δπν θχισλ. Με ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο λα 

εξγάδνληαη πξσηεπφλησο ζε ππεξεζίεο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζην εκπφξην, ελψ νη 

άληξεο απαζρνινχληαη θπξίσο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ θαη έπεηηα ζηηο ππεξεζίεο. 

Αθφκε, ην 89% ησλ απαζρνινχκελσλ κεηαλαζηψλ δειψλνπλ κηζζσηνί, ελψ ειάρηζηεο 

είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη σο απηναπαζρνινχκελνη ή εξγνδφηεο (ΔΚΚΔ, 

2005).  

Αλ θαη ην πξψην καδηθφ θχκα κεηαλαζηψλ πξνο ηελ Διιάδα απνδίδεηαη ζε 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε θησρνπνίεζε πνπ ππέζηεζαλ νη ρψξεο 

ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο κεηά ηε δηάιπζή ηεο, ην ηνπίν δελ θαίλεηαη λα έρεη 

αιιάμεη ζεκαληηθά απφ ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Σνπλαληίνλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ 

ην 2000 έσο ζήκεξα, ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθή 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ λφκηκεο θαη παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ ρψξα έηζη ψζηε 

γίλεηαη πιένλ ιφγνο γηα ηελ Διιάδα σο «επξσπατθή πύιε κεηαλαζηώλ». Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ε επξσπατθή λνκνζεζία, πνπ πξνβιέπεη φηη ν παξάηππνο κεηαλάζηεο πξέπεη θαη’ 

αξράο λα νδεγείηαη πίζσ ζηελ ρψξα απφ ηελ νπνία εηζήιζε ζηνλ ηφπν, νπνχ ζπλειήθζε, 

ζπλεπάγεηαη ηνλ ζπλσζηηζκφ κηαο ηεξάζηηαο κάδαο αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

εηεζίσο ηελ Διιάδα σο «δηαβαηηθή ρώξα» (Γηεζλήο Ακλεζηία, 2013, ΔΚΚΔ, 2005, 

ΗΜΔΠΟ, 2007, ΗΝΔ-ΓΔΔ, 2006). 

Δπηπξφζζεηα, ε ειιεληθή νηθνλνκηθή χθεζε δελ θαίλεηαη λα έρεη κεηψζεη ηελ 

εηζξνή κεηαλαζηψλ. Σνχην, δηφηη θαηά θαλφλα νη κεηαλαζηεπηηθνί πιεζπζκνί δελ 

ζθνπεχνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ κφληκα ζηελ Διιάδα, αιιά επηδηψθνπλ είηε λα ηελ 

δηαβνχλ γηα λα θζάζνπλ ζηνλ ηειηθφ ηνπο γεσγξαθηθφ πξννξηζκφ, είηε λα εξγαζηνχλ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα έσο φηνπ λα θαηνξζψζνπλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηνλ ηξφπν κεηάβαζεο ζηελ ρψξα ηνπ ηειηθνχ ηνπο πξννξηζκνχ. 

Δηδηθφηεξα, ε ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα δελ είλαη 

παξά ε ζπλέπεηα ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ 343/2003 κε ηελ νλνκαζία «Γνπβιίλν ΗΗ» 

θαηά ηνλ νπνίν έλαο κεηαλάζηεο κπνξεί λα αηηεζεί αζχινπ κφλν ζηελ πξψηε επξσπατθή 

ρψξα ζηελ νπνία εηζήιζε. Γεδνκέλεο, ινηπφλ, ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο σο πχιεο πξνο 

ηελ Δπξψπε, ε Διιάδα ζπγθεληξψλεη πςειφηεξν πνζνζηφ κεηαλαζηψλ απφ θάζε άιιε 
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ρψξα ηεο Δπξψπεο θαη αληίζηνηρν αξηζκφ κεηαλαζηψλ κε ηελ γεηηνληθή Ηηαιία (Γηεζλήο 

Ακλεζηία, 2013, ΔΚΚΔ, 2005, Μνπηδνχξε θαη Γαδσλάο, 2011). 

ήκεξα, ε αλεπαξθήο εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ε ππεξβνιηθά δηεπξπκέλε 

ρξήζε ηνπ αζχινπ ζηελ Διιάδα έρεη δψζεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο. Μάιηζηα, ην γεγνλφο ηεο έμαξζεο ηεο 

ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, ηνπ αλεπαξθνχο ζπζηήκαηνο έληαμεο θαη ηεο αλεξγίαο ηνλψλνπλ 

νινέλα ηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο πξνθαηάιεςεο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο. 

Αλ θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ρξένπο ηεο Διιάδαο ζα έπξεπε λα απνζαξξχλεη ηελ 

κεηαλάζηεπζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζ’ απηή, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην θχκα 

κεηαλάζηεπζεο έρεη δηνγθσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν θαηλφκελν έρνπλ ζπλδξάκεη θαηά 

πνιχ νη ηειεπηαίεο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Αίγππην θαη ηελ Ληβχε, νη νπνίεο έρνπλ 

νδεγήζεη ζηα λνηηναλαηνιηθά ζχλνξα ηεο ρψξαο πνιινχο πξφζθπγεο αηηνχληεο αζχινπ. 

Καηά ζπλέπεηα, ην θχκα κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Διιάδα παξνπζηάδεηαη λα 

θνξπθψλεηαη θαηά ηηο αξρέο ηνπ 2011 κε ηελ Frontex λα ηζρπξίδεηαη φηη πεξίπνπ 113.000 

κεηαλάζηεο δηέβεζαλ ηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο είηε γηα λα θαηνηθήζνπλ κφληκα ζε απηήλ, 

είηε γηα λα ηελ δηαζρίζνπλ έρνληεο αιιφηξην πξννξηζκφ. ηηο κέξεο καο ν αξηζκφο απηφο 

θαίλεηαη, σζηφζν, λα έρεη απμεζεί δξακαηηθά εμαηηίαο ησλ ηξαγηθψλ πνιεκηθψλ 

εμειίμεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ζηελ Αθξηθή. Τπνινγίδεηαη φηη κφλν 

θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 πεξίπνπ 430.000 πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο δηέβεζαλ 

ηα ειιεληθά ζχλνξα πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Δπξψπε (ΓΟΜ, 2015). 

Έλα θεληξηθφ ζέκα ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο παξακέλεη ε αδπλακία 

εξγαζηαθήο ηνπο απαζρφιεζεο θαη ν ειιηπήο ζπληνληζκφο ηεο έληαμεο ηνπο ζην 

θαηλνχξγην πεξηβάιινλ ππνδνρήο. Ζ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο παξακέλεη αζαθήο 

θαη ζπρλά αληηθαηηθή, ψζηε νη ελδειερείο πξνζπάζεηεο ελζσκάησζεο αλαραηηίδνληαη απφ 

ηελ πξνρεηξφηεηα, ηελ αζάθεηα θαη ηελ έιιεηςε αληηθεηκεληθφηεηαο. Αθφκε θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηεο δεχηεξεο γεληάο κεηαλαζηψλ παξακέλνπλ ζε πνηθίινπο ηνκείο κεηέσξα, 
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ελψ ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο επλνεί ηελ αδήισηε εξγαζία (ΤΠΔΚΑΠ, 2011, Φεκκέλνο, 

2010). 

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθήο ε απνπζία επηκεινχο νξγάλσζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ απφ ηελ επξσπατθή πνιηηηθή 

πφζσ κάιινλ απφ ηελ Διιάδα, ε νπνία απνηειεί βαζηθή δίνδν ησλ δηαθφξσλ ηαμηδησηψλ 

ηνπ θφζκνπ πνπ επηδηψθνπλ ηελ κεηεγθαηάζηαζε ζε αιιφηξην ηφπν. 

Πην αλαιπηηθά, νη ζπρλφηεξνη ιφγνη ηεο εηζξνήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα 

είλαη: 

• Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο  

• Ζ πηψζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ ζηελ Αλαηνιηθή θαη 

Κεληξηθή Δπξψπε 

• Ο πφιεκνο ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία  

• Ζ εζληθηζηηθή αθχπληζε ζηα Βαιθάληα 

• Ζ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην γεγνλφο φηη ήηαλ ε κνλαδηθή 

πνπ ήηαλ κέινο ηεο ζηε βαιθαληθή ρεξζφλεζν (Γακαλάθεο, 1997, Μαξβάθεο, 

2001). 

Δμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο απνηειεί ε γεηηλίαζε ηεο ρψξαο καο 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Αιβαλία, θαη δελ απνηειεί ζηνηρείν κφλν ε γεσγξαθηθή ζέζε αιιά 

θαη νη ηζηνξηθνί δεζκνί θαη ε ζξεζθεία, αιιά θαη ην αίζζεκα ηεο πνιηηηζηηθήο 

ζπγγέλεηαο. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν, ε πνιηηηζηηθή ζπγγέλεηα πνπ επηθαινχληαη νξηζκέλνη 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη ελδφκπρα εξκελεχεη ηελ πξνζπκία, ηε δεθηηθφηεηα απηψλ λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηελ ειιεληθή πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Μηα θαηάιιειε πνιηηηθή 

νξκψκελε απφ ηελ αληίιεςε απηή ησλ Αιβαλψλ, ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη αηζζεηά ηηο 

εληάζεηο κεηαμχ ησλ δπν ιαψλ θαη ηδίσο κε ηε δεχηεξε γεληά (Κνληήο θαη Εσγξαθάθεο, 

2009, Πάηξα, 2010). 

Ζ Διιάδα, εθηφο απφ ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ λφκηκσλ ή παξάλνκσλ, είλαη 

θαη κηα ρψξα ηνπξηζηηθή. Με ην πξφζρεκα απηφ επλνείηαη θαη ε ιαζξνδηαθίλεζε. Με 
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μερλάκε πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ, θπξίσο ησλ παξάλνκσλ δελ εηζήιζε 

παξάλνκα ζηε ρψξα, αιιά λφκηκα κε ηελ πξνβιεπφκελε ηνπξηζηηθή βίδα, θαη αθνχ δελ 

απνρψξεζαλ κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο «νλνκάζηεθαλ» παξάλνκα 

δηακέλνληεο ζηε ρψξα. 

Σέινο, πνπ παξάιιεια απνηειεί θαη ηε απαξρή φινπ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

θηλήκαηνο, ηε ρψξα καο ηε ρξεζηκνπνηνχλ σο «αίζνπζα αλακνλήο», κέρξη φηνπ 

αλαθαιχςνπλ κηα θαιχηεξε επθαηξία ζε θάπνηα άιιε ρψξα θαη πξνσζεζνχλ πξνο εθείλε 

(Καξακαλιή, 2008, Κνπδήο θαη ζπλ., 2011). 

 

2.2 Ζ κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξώπε 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζηνπο θφιπνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο έρεη νδεγήζεη πιήζνο κεηαλαζηψλ ζηελ επηινγή ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε, ηε θνίηεζε θαη ηελ απαζρφιεζή ηνπο. Πνιχ πεξηζζφηεξν, ε 

κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξψπε απνηειεί ζηνηρεί ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Οη κεηαλάζηεο  

απνηεινχλ έλα δσηηθφ ζηνηρείν ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ηζηνχ ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ, ελψ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο αγνξά εξγαζίαο θαιχπηνληαο 

θελά, πνπ νη εκεδαπνί δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζε έξεπλεο ηνπ 2007 δηαπηζηψζεθε φηη ζηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο δηέκελαλ πεξίπνπ 18,5 εθαηνκκχξηα κεηαλάζηεο ππήθννη ηξίησλ 

ρσξψλ, αληηπξνζσπεχνληαο έηζη ην 4% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, εθηηκάηαη 

φηη πεξίπνπ 9 εθαηνκκχξηα πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δνπλ ζε 

θάπνην άιιν θξάηνο ηεο έλσζεο εθηφο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο (Γηεζλήο Ακλεζηία, 

2013, Μνπξίθε θαη ζπλ., 2012, Μνπζνχξνπ, 1991, Οηθνλφκνπ, 2010). 

Αλαθνξηθά κε ην πιήζνο ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, θάζε ζηνηρείν παξέρεηαη 

κε επηθχιαμε ειιείςεη επίζεκσλ ζηνηρείσλ. ε γεληθέο γξακκέο, σζηφζν, εθηηκάηαη φηη 

ζηα επξσπατθά θξάηε δνπλ ηνπιάρηζηνλ 4,5 εθαηνκκχξηα παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, ελψ 

πεξίπνπ 500.000 εμ απηψλ ζπιιακβάλνληαη θάζε έηνο θαη απειαχλνληαη. Αληηζέησο, νη 
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αηηνχληεο άζπιν είλαη πνιχ ιηγφηεξνη ζε πιήζνο κε ηνλ αξηζκφ ηνπο λα θζάλεη πεξίπνπ 

ηηο 200.000 εηεζίσο (Βαξβηηζηψηεο θαη Κακπνχξνγινπ, 2006). 

Γεληθά, πάλησο νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ηελ Δπξψπε αληηκεησπίζηεθαλ 

εμαξρήο κε ζεηηθή δηάζεζε, δηφηη αλαγλσξίζηεθε άκεζα ε ζπλεηζθνξά ησλ κεηαλαζηψλ 

εξγαηψλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. Δμάιινπ, δελ 

ζα πξέπεη λα παξαγλσξηζηεί ην γεγνλφο φηη έλαο απφ ηνπο ζεκειηψδεηο ζηφρνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηε ζχζηαζή ηεο ήηαλ θαη ε δεκηνπξγία θαη ε δηαζθάιηζε κηαο 

εληαίαο αγνξάο γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ δίρσο ηνλ πεξηνξηζκφ 

εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ- κειψλ ηεο. Ζ δνκή απηή ηεο ζθέςεο ζα έπξεπε ηψξα 

λα εθθξαζηεί θαη λα επηδησρηεί κε ηε θαηάιιειε επξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. 

Χζηφζν, ε αιφγηζηε εηζξνή κεηαλαζηψλ νδήγεζε ζηελ αδπλακία εμεχξεζεο άκεζεο 

ιχζεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ λέα απηή θαηάζηαζε 

νδήγεζε ζχληνκα ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο Schengen (έλγθελ) γηα ηελ επηβνιή 

απζηεξφηεξνπ ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ (Δπαγγέινπ, 2008, Καςάιεο, 2007, 

Κνληήο, 2002). 

ήκεξα, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δηακνξθψλεηαη απφ ηα θξάηε-κέιε ζ’ έλα θνηλφ θαη πεξίπινθν πιαίζην. Αμίδεη ελ 

πξνθεηκέλσ λα ζεκεησζεί φηη «πνιηηηθή» σο φξνο ζπλεπάγεηαη απηνκάησο κηα ζεηξά απφ 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζηνπο ππεθφνπο ηνπ θξάηνπο, δειαδή ηνπο πνιίηεο πνπ 

δηακέλνπλ εληφο ηεο ρψξαο πνπ ηελ αζθεί, θαζψο θαη ζηνπο πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ 

εθηφο, θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ππήθννη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απνιακβάλνπλ πιεζψξα δηθαησκάησλ ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο 

κεηαλάζηεο, δηθαηψκαηα πνπ απνθηήζεθαλ θαη νξίζηεθαλ ξεηά κέζσ ηεο πλζήθεο ηεο 

Ληζαβφλαο. Δληνχηνηο, ν κεηαλάζηεο ν νπνίνο ζέιεη λα κεηαθηλεζεί εληφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δελ απνηειεί ππήθνν απηήο ραξαθηεξίδεηαη σο «πνιίηεο- 

ππήθννο ηξίηεο ρώξαο». Ζ δηάθξηζε απηή είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, αθνχ επηθέξεη κεηαμχ 

άιισλ ειεπζεξίεο ή πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαθίλεζε, ηελ εξγαζία ή θαη ηε δηακνλή 

αληίζηνηρα κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Εάρνο, 2013, Ρνκπφιεο, 2007, Υιέηζνο θαη 

ζπλ., 2005). 



[41] 

 

ε αδξέο γξακκέο, ε γεληθή αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζεσξείηαη ζεηηθή. Σνχην δηφηη νη εξγνδφηεο ησλ εθάζηνηε ρσξψλ 

βιέπνπλ ηα έζνδα ηνπο λα απμάλνπλ εμαηηίαο ηεο θηελήο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

κεηαλάζηεο. Με ηε ζεηξά ηεο ε χπαξμε θζελνχ θη επέιηθηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

πξνζειθχεη λέεο επελδχζεηο, ψζηε ελ ζπλεπεία απμάλεηαη θαη ε πξνζθνξά εξγαζίαο, κε 

ηε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο αλεξγίαο. ε γεληθφηεξε κνξθή απμάλεηαη ε δήηεζε ηεο 

νηθνλνκίαο κε ηε δαπάλε ρξεκάησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο 

δεκηνπξγνχλ λέεο επθαηξίεο κε πςειφηεξνπο κηζζνχο (Γξψπα, 2011). 

 

2.3 Σν πνιπζρηδέο θαηλόκελν ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε Δπξψπε θαη 

ηδηαίηεξα ε Διιάδα είλαη εθείλν ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. χκθσλα κε δηάθνξεο 

εθηηκήζεηο, ν αξηζκφο ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξψπε θζάλεη ηα 4,5 

εθαηνκκχξηα, ελψ ζηελ Διιάδα αγγίδεη πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκχξην παξάηππνη κεηαλάζηεο, 

φηαλ ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 11 εθαηνκκχξηα (Ακαλαηίδεο, 2008, 

Γηεζλήο Ακλεζηία, 2013) 

Ζ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε ή «ιαζξνκεηαλάζηεπζε» αλαθέξεηαη ζε αιινδαπά 

άηνκα ηα νπνία είηε εηζήιζαλ ζηε ρψξα ππνδνρήο εμαξρήο ρσξίο λφκηκα ηαμηδησηηθά 

έγγξαθα, είηε εηζήιζαλ λφκηκα κελ, ππφ θάπνηα ηδηφηεηα, αιιά ζηε ζπλέρεηα παξακέλνπλ 

παξάλνκα ζηε ρψξα παξαηείλνληαο ηελ παξακνλή ηνπο πέξαλ ηεο δηάξθεηαο γηα ηελ 

νπνία είραλ αδηνδνηεζεί. Καηά θαλφλα, ε ιαζξνκεηαλάζηεπζε εκθαλίδεηαη ζε ρψξεο 

ππνδνρήο, νη νπνίεο έρνπλ εμαληιήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο λα δερζνχλ λφκηκνπο 

κεηαλάζηεο (Ακαλαηίδεο, 2008, Σζανχζεο, 1991). 

ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζπγθαηαιέγνληαη ε απμεκέλε 

εγθιεκαηηθφηεηα ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηα κέζα 

γηα ηνλ βηνπνξηζκφ ηνπο, ε δεκηνπξγία γθέην ζε πεξηνρέο πνπ γίλνληαη απξνζπέιαζηεο, 

αθφκα δε θαη εζηίεο κνιχλζεσλ θαη αζζελεηψλ ειιείςεη πξφζβαζεο ζηηο παξνρέο πγείαο 
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θαη πξφλνηαο, ε δεκηνπξγία θπθισκάησλ παξαεκπνξίνπ, θαζψο θαη ε πεξηζηαζηαθή θαη 

αλαζθάιηζηε απαζρφιεζή ηνπο (Ακίηζεο θαη Λαδαξίδεο, 2011, Μαθξπδεκήηξεο, 2002, 

Μνπζνχξνπ, 1991). 

ε γεληθέο γξακκέο, δχν αλαθέξνληαη σο ηα ζεκαληηθφηεξα αίηηα ηεο 

ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. Αξρηθά, βαζηθή αηηία γηα ηελ παξάηππε κεηαλάζηεπζε απνηειεί ε 

δηαπίζησζε ηεο κεγάιεο δηαθνξάο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο 

Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο, απφ φπνπ πξνέξρνληαη νη πεξηζζφηεξνη παξάηππνη κεηαλάζηεο, 

ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο φπνπ θαηεπζχλνληαη. Γεπηεξεπφλησο, ζεκαληηθή 

αηηία απνηειεί ε γεληθεπκέλε πνιηηηθή αζηάζεηα νξηζκέλσλ θξαηψλ, ηα απηαξρηθά 

θαζεζηψηα, νη εζσηεξηθέο έξηδεο θαη νη έλνπιεο ζπγθξνχζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζε πνιιέο 

ρψξεο ησλ δχν επείξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Οη πεξηζηάζεηο απηέο σζνχλ 

αλαγθαζηηθά πνιππιεζείο νκάδεο αλζξψπσλ λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ηελ επξσπατθή 

επηθξάηεηα πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη λα αλαδεηήζνπλ κηα θαιχηεξε ηχρε 

(Μνπξίθε θαη ζπλ., 2012). 

Ζ Διιάδα ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, θαζψο ν επεηξσηηθφο θαη 

ν ζαιάζζηνο ρψξνο ηεο γεθπξψλεη νπζηαζηηθά ηελ Δπξψπε κε ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή, 

δέρεηαη εμαηξεηηθά κεγάιν αξηζκφ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ 

νπνίσλ έρνπλ σο ηειηθφ πξννξηζκφ άιια επξσπατθά θξάηε γηα λα θζάζνπλ ζηα νπνία 

ρξεηάδεηαη λα δηέιζνπλ απφ ηελ Διιάδα. Χζηφζν, ιφγσ ηνπ ζρεηηθνχ Δπξσπατθνχ 

Καλνληζκνχ 343/03, γλσζηνχ σο «Γνπβιίλν ΗΗ», ε Διιάδα είλαη ππνρξεσκέλε λα 

αληηκεησπίζεη ην ζχλνιν ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ εδαθηθή ηεο 

επηθξάηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο (Πάηξα, 2010, Schnapper, 2008). 

 

2.4 Ζ γεωγξαθηθή θαηαλνκή ηωλ κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

θαίλεηαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο κε πνζνζηφ 78,8%, ελψ ην ππφινηπν 21,2% εγθαζίζηαηαη 
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ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ πξσηεχνπζα θαη ηα λεζηά ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ πςειά 

πνζνζηά εγθαηάζηαζεο κεηαλαζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κεγαιχηεξα απφ εθείλα πνπ 

θαίλνληαη ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο. ηελ αληίζεηε πιεπξά, ζηελ επεηξσηηθή ρψξα 

παξαηεξείηαη πνζνζηφ, ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο επηθξάηεηαο (ΓΟΜ, 

2015). 

Ζ απνγξαθή ηνπ 2011 (ΔΛΣΑΣ) καο παξέρεη ηνλ αθξηβή αξηζκφ 

εγθαηαζηαζέλησλ αηφκσλ ζηε ρψξα. χκθσλα κε απηή πξνθχπηεη πσο ην ζχλνιν ησλ 

εγθαηαζηαζέλησλ ζηε ρψξα καο έλα έηνο πξηλ ηελ απνγξαθή αλήιζε ζε 79.554 άηνκα( 

43.341 άξξελεο θαη 36.213 ζήιεηο) απφ ηνπο νπνίνπο ην 33.751 (πνζνζηφ 42,4 %)είραλ 

ειιεληθή ππεθνφηεηα θαη νη 45.803 (πνζνζηφ 57,6%_) άιιε. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 

36,7% ησλ εγθαηαζηαζέλησλ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν έηνο κε ειιεληθή ππεθνφηεηα 

δήισζε σο ιφγν εγθαηάζηαζεο ηνλ επαλαπαηξηζκφ/ παιηλλφζηεζε ελψ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ, 39.9% εθείλσλ κε μέλε ππεθνφηεηα, δήισζε φηη εγθαηαζηάζεθε ζηελ Διιάδα 

γηα εξγαζία. 

Παξάιιεια, απφ ηε κειέηε πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 18.264, κε μέλε ππεθνφηεηα, 

πνπ δήισζαλ φηη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα γηα εξγαζία, νη 10.825 (πνζνζηφ 56,3%) 

δήισζαλ φηη ήηαλ εξγαδφκελνη θαηά ηελ εβδνκάδα πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο 

απνγξαθήο (3-9/5/2011), ελψ νη 4.852(πνζνζηφ 26,6%)δήισζαλ φηη δεηνχζαλ εξγαζία 

θαη νη 3.127(πνζνζηφ 17,1%) ήηαλ νηθνλνκηθά κε άλεξγνη. 

ηνπο Πίλαθεο 2.1 θαη 2.2 πνπ αθνινπζνχλ εκθαλίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ 

εγθαηαζηαζέλησλ ζηελ Διιάδα, θαηά ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηελ απνγξαθή, ζχκθσλα κε 

ηελ ππεθνφηεηα ηνπο (ειιεληθή- μέλε) θαη θαηά νκάδεο ειηθηψλ. 

Απφ ηνλ Πίλαθα 2.1 πξνθχπηεη φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη κεηαλάζηεο πνπ 

εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη δεπηεξεπφλησο 

απφ πεξηνρέο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. 
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Πίλαθαο 2.2 Καηαλνκή κεηαλαζηώλ ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 

αλάινγα κε ηελ θαηαγωγή ηνπο 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

ηνλ Πίλαθα 2.2 αμηφινγε παξνπζηάδεηαη ε δηαθνξά ζε εθείλνπο πνπ εηζήιζαλ 

ζηε ρψξα γηα εξγαζία κε μέλε ππεθνφηεηα γηα εξγαζία κε πνζνζηφ 39,9%, ην νπνίν 

αλαδεηθλχεη θαη ηελ αιφγηζηε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εηζξνή κεηαλαζηψλ. 
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Πίλαθαο 2.3. Δγθαηαζηαζέληεο ζηελ Διιάδα, θαηά ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηελ 

Απνγξαθή, κε μέλε ππεθνόηεηα, θαηά νκάδεο ειηθηώλ θαη ιόγν εγθαηάζηαζεο 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

ην Γηάγξακκα 2.1 ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη εγθαηάζηαζεο ζηελ 

Διιάδα κε ηηο ρψξεο πξνεγνχκελεο δηακνλήο απφ ηηο νπνίεο πξνήιζε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ αηφκσλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα, θαηά ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηελ 

απνγξαθή, κε ειιεληθή θαη μέλε ππεθνφηεηα αληίζηνηρα. 
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Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

Γηάγξακκα 2.1. Υώξεο πξνέιεπζεο εγθαηαζηαζέληωλ ζηελ Διιάδα κε μέλε 

ππεθνόηεηα θαη ιόγνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηελ απνγξαθή 

 

Απφ ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 

εγθαηαζηαζέληεο ζηε ρψξα καο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηελ απνγξαθή, νη 43.341 

ήηαλ άληξεο θαη νη 36.213 γπλαίθεο ελψ νη 33.751 (πνζνζηφ 42,4%) είραλ ειιεληθή 

ππεθνφηεηα θαη νη 45.803 (πνζνζηφ 57,6%) άιιε. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 73,1%, ησλ 

εγθαηαζηαζέλησλ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν έηνο, κε ειιεληθή ππεθνφηεηα πξνέξρεηαη απφ 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο θαη ην αληίζηνηρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ κε άιιε ππεθνφηεηα, 40,0%. 

ηα Γηαγξάκκαηα 2.2 θαη 2.3 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη ρψξεο 

πξνεγνχκελεο δηακνλήο απφ ηηο νπνίεο πξνήιζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα, θαηά ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηελ απνγξαθή, κε 

ειιεληθή θαζψο θαη κε μέλε ππεθνφηεηα (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα άηνκα κε 

αδηεπθξίληζηε ή ρσξίο ππεθνφηεηα αληίζηνηρα. 
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Πεγή: ΔΛΣΑΣ  

Γηάγξακκα 2.2. Υώξεο πξνέιεπζεο εγθαηαζηαζέληωλ ζηελ Διιάδα θαηά ην 

ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηελ απνγξαθή 
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Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

Γηάγξακκα 2.3 Υώξεο πξνέιεπζεο εγθαηαζηαζέληωλ ζηελ Διιάδα κε μέλε 

ππεθνόηεηα θαηά ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηελ απνγξαθή 

 

2.5 Αλαδξνκή ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηε κεηαλάζηεπζε 

 

2.5.1 Νόκνο 4310/1929 

Όπσο πξναλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα 

σο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 πεξηνξηδφηαλ ζηε ξχζκηζε ηεο καδηθήο άθημεο ησλ 

πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο κε βάζε ην Νφκν 4310/1929 (ΗΝΔ / ΓΔΔ 

- ΑΓΔΓΤ, 2003). Ο πξψηνο απηφο λφκνο νλνκάδεηαη «Δγθαηάζηαζε θαη θηλεηηθόηεηα ησλ 

αιινδαπώλ ζηελ Διιάδα, αζηπλνκηθόο έιεγρνο δηαβαηεξίσλ, απειάζεηο θαη κεηαθηλήζεηο - 

κεηαζέζεηο». Δμάιινπ, ην πιήζνο ησλ αιινδαπψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα σο ην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ήηαλ αξθεηά κηθξφ, ψζηε ην θξάηνο είρε ηελ επρέξεηα λα 
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αδηαθνξεί γηα ηελ λνκηκφηεηα ή κε ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

(Σξνπκπέηα, 2001). 

 Ζ καδηθή εγθαηάζηαζε κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα έπεηηα απφ ηε δηάιπζε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο ζηα 1990, νδήγεζε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο λένπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηε κεηαλάζηεπζε, αθνχ ν Ν.4310/1929 δελ αξθνχζε γηα λα ξπζκίζεη ηα 

κεηαλαζηεπηηθά δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ άκεζα. Οη πνιηηηθέο παιηλλφζηεζεο 

απνηέιεζαλ γηα ην ειιεληθφ θξάηνο ηνλ βαζηθφ ππιψλα γηα ην ζρεδηαζκφ 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο σο ρψξα ππνδνρήο (Μπάγθαβνο θαη Παπαδνπνχινπ, 2003).  

 

2.5.2 Νόκνο 1975/1991 

Ο Ν. 1975/1991 ζπληάρζεθε σο απνηέιεζκα ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ 

δεκηνχξγεζε ε καδηθή εηζξνή κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα ήδε απφ ηα 1989. Ο λφκνο απηφλ κε 

ηνλ ηίηιν «Πεξί Αιινδαπώλ» βαζηδφηαλ ζηελ πεπνίζεζε φηη ε παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ 

ζηε ρψξα ήηαλ πξνζσξηλή θαη νθεηιφηαλ απνθιεηζηηθά ζηηο εμειίμεηο ησλ ρσξψλ ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ έγηλαλ κε ηα 

Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ην 1997 θαη 1998 απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, νπφηε 

δφζεθε θαη’ αξρήλ ε επθαηξία ζηνπο κεηαλάζηεο λα απνθηήζνπλ λφκηκε παξνπζία ζηε 

ρψξα, δειαδή λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα εξγαζηνχλ κφληκα ζηελ Διιάδα. Ο ίδηνο λφκνο 

πξνέβιεςε, επίζεο, κηα πξψηε θαηαγξαθή ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα. Σα ζηνηρεία πνπ 

ζα ζπιιέγνληαλ απφ ηελ απνγξαθή, ζα αμηνπνηνχληαλ απφ ην θξάηνο γηα ηνλ θαιχηεξν 

έιεγρν ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ (Ναμάθεο θαη Υιέηζνο, 2003).  

ηα ρξφληα απηά, ην λνκνζεηηθφ κεηαλαζηεπηηθφ κνληέιν βαζίζηεθε ζηελ 

πεπνίζεζε φηη ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ ζηε ρψξα ήηαλ πξνζσξηλή, ψζηε πξνσζήζεθε 

ε αληηκεηψπηζή ηνπ σο εξγαδφκελνπ θαη φρη σο πνιίηε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, βέβαηα, 

θεληξηθφο ζηφρνο ησλ πξψησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηεκάησλ ήηαλ ε άκβιπλζε ηεο 

δπζαλαινγίαο ηνπ αξηζκνχ ησλ λφκηκσλ θαη ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ. ην ίδην 

πιαίζην, κάιηζηα, επηδηψρζεθε ε αληηκεηψπηζε ηεο «ιαζξνκεηαλάζηεπζεο», κε ηελ 
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απέιαζε ησλ αηφκσλ πνπ δελ δηέζεηαλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο ζηε ρψξα θαη 

ζπλάκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξάηππεο εηζφδνπ απφ ηα ζχλνξα ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο (Μαξβάθεο, 2001). 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ηνπ 1998 απνηειεί κεηαμχ άιισλ 

ε θαζηέξσζε ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

ην δηάηαγκα απηφ πξνζδηνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο απφθηεζήο ηνπ, ε δηαδηθαζία θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ εμεηάζεσλ, νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ, ε 

βαζκνινγηθή θιίκαθα θαζψο ε δηαδηθαζία νξηζκνχ εμεηαζηηθψλ θέληξσλ. Έπεηηα, 

αθνινχζεζαλ ηξεηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (Β7/256/19.05.1998, Β7/255/19.05.1998 θαη 

Β7/144/06.04.1999) κέζσ ησλ νπνίσλ νξίζηεθαλ κε ζαθήλεηα νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο 

ζηηο νπνίεο εμεηάδνληαη νη ππνςήθηνη ζε θάζε επίπεδν, ελψ ην Κέληξν Διιεληθήο 

Γιψζζαο νξίζηεθε σο ν επίζεκνο θνξέαο ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθψλ ειιελνκάζεηαο θαη 

σο ν απνθιεηζηηθφο θνξέαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηεμαγσγή ησλ 

εμεηάζεσλ γισζζνκάζεηαο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν ραξαθηήξαο ησλ λνκνζεηεκάησλ ραξαθηεξίδεηαη σο 

θαηαζηαιηηθφο, ελψ ε πνιηηηθή ηδενινγία πνπ ηα δηέπεη, κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο 

απνηξεπηηθή θαη ακπληηθή (Κνληηάδεο θαη Παπαζενδψξνπ, 2007, Ναμάθεο θαη Υιέηζνο, 

2003). Δπηπιένλ, ε λνκνζεζία απηή νδήγεζε ζηελ εκπινθή ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

ππεξεζηψλ, πνπ θαζηζηά ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εηζφδνπ θαη ηεο παξακνλήο 

ησλ αιινδαπψλ ηδηαίηεξα πεξίπινθεο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο.  

ε γεληθέο γξακκέο, ε παξαπάλσ λνκνζεηηθή απφπεηξα απεδείρζε 

αλαπνηειεζκαηηθή, αθνχ ε πξνρεηξφηεηα ησλ ζρεδηαζκψλ, ε αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ν ειιηπήο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, 

θαζψο θαη ε γεληθεπκέλε αζάθεηα ζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε άδεηαο δηακνλήο ζηε ρψξα 

νδήγεζαλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

Έηζη, ε αληηκεηψπηζε ηεο «ιαζξνκεηαλάζηεπζεο» θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ φγθνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο, δελ επηηεχρζεθε. Αμίδεη, άιισζηε, λα ζεκεησζεί φηη πεξίπνπ 

ην 60% ησλ κεηαλαζηψλ δελ θαηάθεξλε ηειηθά λα ιάβεη ηελ πξνζσξηλή άδεηα 



[51] 

 

παξακνλήο, κε απνηέιεζκα λα εγθαζίζηαληαη, λα δνπλ θαη λα εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα 

ζε θαζεζηψο παξαλνκίαο. 

 

2.5.3 Νόκνο 2910/2001 

Ο επφκελνο λφκνο ηηηινθνξείηαη σο «Δίζνδνο θαη παξακνλή αιινδαπώλ ζηελ 

Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Κηήζε ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο κε πνιηηηγξάθεζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». Ζ βαζηθή αιιαγή πνπ επηρεηξήζεθε κε ην λφκν απηφ ήηαλ ν εμνξζνινγηζκφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο έθδνζεο αδεηψλ παξακνλήο θαη εξγαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ, αιιά θαη ε 

κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε (Υξηζηφπνπινο, 2004). Ζ 

ζεκαζία ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη κεγάιε αθνχ ζεκαηνδνηεί ηα πξψηα βήκαηα πξνψζεζεο 

ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ ήδε δνπλ ζηε ρψξα, ζε ζρέζε κε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ πγεία, ηελ παηδεία, ηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ (Κνληηάδεο θαη Παπαζενδψξνπ, 2007). Παξάιιεια, 

απζηεξφηεξνο έγηλε ν έιεγρνο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ξνήο (Glytsos, 2005). 

Μεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη ε πξφζβαζε ησλ 

αλειίθσλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, αλεμάξηεηα απφ ην λνκηθφ 

θαζεζηψο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ γνλέσλ θαη ε δηαζθάιηζε ίζσλ αζθαιηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ κε ηνπο Έιιελεο ππεθφνπο, γηα ηνπο λφκηκνπο κεηαλάζηεο. Σαπηφρξνλα, 

παξέρεηαη ζηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε ζηε 

ρψξα ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ αίηεζε απφθηεζεο ηεο ειιεληθήο ππεθνφηεηαο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ επαξθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο 

θαη ηνπ πνιηηηζκνχ (Βαξβηηζηψηεο θαη Κακπνχξνγινπ, 2006). 

Ο λφκνο απηφο, σζηφζν, ηξνπνπνηήζεθε θαη εκπινπηίζηεθε ζηαδηαθά κε κηα 

ζεηξά άιισλ λφκσλ, φπσο νη 3103/2002 (άξζξα 19-25), 3068/2002 (άξζξν 15), 

3074/2002 (άξζξν 11), 3103/2003 (άξζξν 23), 3146/2003 (άξζξν 8), 3169/2003 (άξζξν 

10), 3242/2004 (άξζξν 25) θαη 3274/ (άξζξν 34). Δληνχηνηο, κνινλφηη είρε σο 
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απνηέιεζκα επέθεξε ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, 

θαηαθξίζεθε σο αλαπνηειεζκαηηθφο, θαζψο νη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη ε 

γξαθεηνθξαηία νδήγεζαλ ζηελ έθδνζε αδεηψλ πνπ παξαιακβάλνληαλ αθνχ πιένλ είραλ 

ιήμεη. 

 

2.5.4 Νόκνο 3386/2005 

Ο ελ ιφγσ λφκνο ζπληζηά νπζηαζηηθά ην ηξίην πξφγξακκα λνκηκνπνίεζεο κε 

ηίηιν «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα». Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ απηνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

ζπλνςίδνληαη ζην ηξίπηπρν «λνκηκφηεηα -πξνζηαζία δηθαησκάησλ - θνηλσληθή έληαμεο» 

κε δεδνκέλν βέβαηα ην γεγνλφο φηη ε εζληθή πνιηηηθή ππαγνξεχεηαη πιένλ ξεηά απφ ηνπο 

θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ν 

λφκνο απηφο εθαξκφζηεθε κε ηελ πξνζδνθία λα δηεπζεηήζεη νξηζηηθά ην ζχλνιν ησλ 

δεηεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

(Καςάιεο, 2007).  

Δηδηθφηεξα, ν ζπγθεθξηκέλνο Νφκνο επηρεηξνχζε λα ξπζκίζεη δεηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηε ειιεληθή 

επηθξάηεηα, δεηήκαηα απέιαζεο, θαζψο θαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ. Δπηπιένλ, πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα 

λφκηκεο δηεπζέηεζεο ηεο παξακνλήο ζηελ Διιάδα φζσλ δηέζεηαλ ιεμηπξφζεζκεο άδεηεο 

δηακνλήο ή εηζήιζαλ ζηε ρψξα πέξαλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ λφκνπ 

(2910/2001) θαη παξέκελαλ παξάηππα ζηε ρψξα, ελψ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

λένπ λφκνπ (αξξήο, 2008). Μάιηζηα κε ηνλ Ν.3386/2005 πξνβιέθζεθε ε ζχζηαζε ηνπ 

«Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο», κε ην νπνίν ζα πξνσζνχληαλ ε έληαμε ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ην νπνίν αλαγλψξηδε ην δηθαίσκα 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξφηεηα θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζε θάζε 

πηπρή ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο γηα ηνπο κεηαλάζηεο (αξξήο, 2008). 
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Αλαιπηηθφηεξα, νη δξάζεηο θαη ηα κέηξα πνπ εηζεγείηαη ην πιαίζην ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο θάιππηαλ ηνπο εμήο ηνκείο (N.3386/2005 – ΦΔΚ Α΄212): 

1) Ζ πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

2) Ζ επηηπρή παξαθνινχζεζε εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, 

ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

3) Ζ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

4) Ζ ελεξγφο θνηλσληθή ζπκκεηνρή  

Παξά ηηο ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, σζηφζν, ζην 

Πξφγξακκα δελ πξνβιέπνληαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζηνπο λφκηκα δηακέλνληεο 

κεηαλάζηεο, ηδηαίηεξα δηθαηψκαηα γηα ηνπο επί καθξφλ δηακέλνληεο ή θάπνηα κείσζε ηνπ 

θφζηνπο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο παξακνλήο ηνπο. 

χκθσλα κάιηζηα κε ηνπο Κνληηάδε θαη Παπαζενδψξνπ (2007), ν Ν.3386/2005, 

θαζηέξσζε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηνπο κεηαλάζηεο κε αληηθαηηθέο 

θαηεπζχλζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, παξαηεξείηαη ε 

ζπλχπαξμε ηεο απζηεξφηεηαο ησλ πνιιαπιψλ ππνρξεψζεσλ κε ηε δνγκαηηθή αληίιεςε 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπ κεηαλάζηε θαη ηε γξαθεηνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ.  

 

2.5.5 Νόκνο 3536/2007 

Αθνινχζεζε ν Ν. 3563 πνπ ςεθίζηεθε ην 2007 θαη έθεξε ηνλ ηίηιν «Δηδηθέο 

ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπώλ δεηεκάησλ αξκνδηόηεηαο 

Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». Με ηνλ λφκν απηφ, ην 

ειιεληθφ θξάηνο επηρείξεζε λα αληηκεησπίζεη ξηδηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ.  

Με ην Ν. 3563/2007 δφζεθε ζηνπο κεηαλάζηεο ε δπλαηφηεηα λα θαηαζέζνπλ εθ 

λένπ αίηεζε λνκηκνπνίεζεο, δηεπξχλνληαο ηαπηφρξνλα σζηφζν ηα απαηηνχκελα 



[54] 

 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαξαίηεηεο θάξηαο δηακνλήο. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη ε πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ αγθπιψζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ 

πξνεγνχκελσλ λφκσλ, ε εηζαγσγή θνηλνηηθψλ νδεγηψλ ζην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην, ε δηεπθφιπλζε ησλ αιινδαπψλ ζηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο ζηελ ρψξα θαη ε 

έληαμε κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο (αξξήο, 2008). Γηα ηε 

βειηίσζή ηνπ, σζηφζν, ν λφκνο ππέζηε πνηθίιεο ηξνπνπνηήζεηο κε ζεκαληηθφηεξε ηελ 

πξνζζήθε ηεο πξφβιεςεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, ε νπνία ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.). Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη: α) ε εηζήγεζε 

πξνηάζεσλ θαη δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε 

Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3386/2005 (ΦΔΚ 212 Α΄), β) ε δηεμαγσγή 

ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ηνπ δηαιφγνπ κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ γηα ηε 

δηακφξθσζε πνιηηηθψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, 

ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην θαη ην επξσπατθφ θεθηεκέλν θαη γ) ε θαηάξηηζε θαη 

παξαθνινχζεζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, ζρεηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθήο Έληαμεο, εθφζνλ ην έξγν απηφ αλαηέζεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Δπίζεο, έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη 

ε ζχληαμε εηήζηαο έθζεζεο, ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθεηαη νη εμειίμεηο σο πξνο ηα 

δεηήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη 

πξνηάζεηο ηεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα (Ν.3536/2007 – 

ΦΔΚ42/Α΄/23.2.2007). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν. ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ 

 

3.1 Μεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

Με ηνλ φξν «κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή» πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ θαη 

ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ελφο θξάηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη 

ηε δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο. Γεληθά, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή κηαο 

ρψξαο βαζίδεηαη ζε δχν ζεκειηψδεηο άμνλεο, κε ηνλ πξψην λα αθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο 

εηζφδνπ, ηεο δηακνλήο θαη ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

πιεζπζκνχ κηαο θνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ γηα ελζάξξπλζε γηα 

επηζηξνθή θαη ηελ πάηαμε ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αιινδαπψλ πιεζπζκψλ πνπ δηακέλνπλ ήδε ζηελ εζληθή επηθξάηεηα. 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηνλ άμνλα ηεο ακηγψο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ δηαθξίλεηαη 

ζε επηκέξνπο εζληθέο πνιηηηθέο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζε επίπεδν ζηέγαζεο, 

εθπαίδεπζεο, πνιηηηθήο, θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, πγείαο θαη πξφλνηαο (Ακίηζεο θαη 

Λαδαξίδεο, 2011). 

Δηδηθφηεξα, ν πξψηνο άμνλαο θαιχπηεη ηελ βαζηθή «κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή» 

κηαο ρψξαο θαη έρεη θπξίσο θαηαζηαιηηθφ, αζηπλνκηθφ θαη ακπληηθφ πεξηερφκελν. Ο 

δεχηεξνο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο «πνιηηηθέο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο» πνπ 

έρνπλ ζεηηθφ ραξαθηήξα θαη επηρεηξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο λνκηθέο θαη ηππηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πγηή αιιειεπίδξαζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ κε ηνπο 

εκεδαπνχο πνιίηεο κηαο θνηλσλίαο (Μπάγθαβνο θαη Παπαδνπνχινπ, 2006). 

 

3.2 Μνληέια αληηκεηώπηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ κηα ρψξα ππνδνρήο δηαθνξνπνηείηαη, 

αλάινγα κε ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ην θάζε θξάηνο, 
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αιιά θαη αλάινγα κε ηελ επηθξαηνχζα πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηδενινγία κηαο ρψξαο. 

Γεληθά, νη βαζηθφηεξεο κνξθέο αληηκεηψπηζεο ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ε αθνκνίσζε, ε 

έληαμε θαη ε ελζσκάησζε. Ηζηνξηθά, ην πξψην κνληέιν κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

εθαξκφζηεθε είλαη εθείλν ηεο αθνκνίσζεο (melting pot) απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο (Green, 2004).  

 

3.2.1 Μνληέιν αθνκνίωζεο (assimilation) 

Ο φξνο «αθνκνίσζε» ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία 

απνξξφθεζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ ησλ ιεπθψλ ησλ Ζ.Π.Α. 

(Abercrombie et al, 1991). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αθνκνίσζε αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία 

εθείλε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ ηεο 

θνηλσλίαο ππνδνρήο απφ ηελ νκάδα ησλ κεηαλαζηψλ, κηα ηδέα, ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα 

δεκνθηιήο ζηελ πξαθηηθή ηεο εζληθήο δηαρείξηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ καδψλ αθνχ 

είλαη πην εχθνια δηαρεηξίζηκε (Κνληηάδεο θαη Παπαζενδψξνπ, 2007).  

Ζ βαζηθή θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζην κνληέιν αθνκνίσζεο είλαη φηη εθείλε 

απνηειεί κηα κνλνδηάζηαηε θαη κνλφδξνκε δηαδηθαζία, αθνχ κε ηξφπνπο άκεζνπο ή 

έκκεζνπο επηβάιινληαη ζηνπο κεηαλάζηεο ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηνπ θπξίαξρνπ 

πνιηηηζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ε απάξλεζε ηελ δηθήο ηνπο ηδηαίηεξεο θνπιηνχξα. Τπφ 

απηφ ην πξίζκα, ν κεηαλάζηεο θαιείηαη λα εγθαηαιείςεη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ θαη λα 

εμνκνησζεί θαηά ην δπλαηφλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Δμαηηίαο απηήο ηεο αξλεηηθήο αληηκεηψπηζεο 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε έλλνηα ηεο αθνκνίσζεο έρεη ζπρλά ζπλδεζεί κε ηνλ εζληθηζκφ, 

ηελ απνηθηνθξαηία θαη ηνλ ηκπεξηαιηζκφ (Schnapper, 2008). 
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3.2.2 Μνληέιν θνηλωληθήο έληαμεο (social integration) 

ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία δελ πξνζθέξεηαη θάπνηνο γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο 

ηεο έληαμεο θαζψο ην πεξηερφκελν ηεο ίδηαο ηεο ιέμεο «έληαμε» έρεη ζπρλά ακθηζβεηεζεί 

σο αζαθέο (ΗΜΔΠΟ, 2007). ε γεληθέο γξακκέο, ε θνηλσληθή έληαμε αλαθέξεηαη ζηε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κηα θνηλσλία επηηξέπεη ζηα κέιε ηνπ λα είλαη θάηνρνη ζέζεσλ 

θαη θνξείο ξφισλ, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή 

θαηαγσγή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο εμίζνπ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο (Abercrombie et al., 1991). ην πιαίζην ηεο 

έληαμεο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο δηαηεξνχλ ηε ζπλνρή ηνπο, ελψ 

αλαπηχζζνπλ ζηελέο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, 

ε θνηλσληθή έληαμε δελ ζεκαίλεη ηε κεηαπήδεζε απφ κηα νκνηνγελή κνλάδα ζε κηα άιιε, 

αιιά ηελ κεηάβαζε ζ’ έλαλ άιιν ηχπν εηεξνγέλεηαο, απφ κηα θαηαλνκή ηδηνηήησλ πξνο 

κηα άιιε πνπ ζπγθιίλεη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ θπξίαξρε θαηαλνκή ζε έλαλ πιεζπζκφ 

αλαθνξά (Κνληηάδεο θαη Παπαζενδψξνπ, 2007). Δηδηθφηεξα, σο θχξηνη παξάγνληεο απφ 

ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ν βαζκφο θαη ν ρξφλνο έληαμεο ηνπ αηφκνπ, ζεσξνχληαη ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δεκφζην βίν ηνπ, φπσο ην κνξθσηηθφ ηνπ 

επίπεδν, ε απαζρφιεζε ηνπ θαη ε ζηέγαζή ηνπ. Δπηπιένλ, ε έληαμε ζε κηα θνηλσλία 

ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ είζνδφ ηνπ αηφκνπ ζ’ απηή, θαζψο θαη 

κε ηελ ηζφηεηα πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

γεγελή πιεζπζκφ (Μπάγθαβνο θαη Παπαδνπνχινπ, 2006). 

 

3.2.3 Κνηλωληθή ελζωκάηωζε (social incorporation) 

Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί κηα νκάδα αλζξψπσλ θνηλσληθά ελζσκαησκέλε, 

ρξεηάδεηαη ηα άηνκα πνπ ηελ πεξηιακβάλνπλ λα δηαζέηνπλ θνηλσληθή ζπλείδεζε, λα 

κνηξάδνληαη παξφκνηεο πεπνηζήζεηο, πξαθηηθέο θαη ζπλαηζζήκαηα κε ηελ θπξίαξρε 

θνηλσληθή νκάδα, λα αιιειεπηδξνχλ ζπζηεκαηηθά θαη λα έρνπλ ηελ αίζζεζε θνηλψλ 

ζηφρσλ κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Πνιχ ζπρλά, ε έλλνηα ηεο «ελζσκάησζεο» 
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πεξηγξάθεη ηε ζπλέλσζε δηαθφξσλ κεξψλ ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζε έλα εληαίν 

ζχλνιν, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηαπηίδεηαη κε ηνλ φξν «έληαμε» (Schnapper, 2008). 

Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο εκθαλίζηεθε θαηά βάζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 

δεχηεξνπ κηζνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 σο κεηεμέιημε ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

αθνκνησηηθνχ κνληέινπ. Χζηφζν, ζην κνληέιν απηφ αλαγλσξίδεηαη ε πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα θαη πξνσζνχληαη σο αμίεο ν ζεβαζκφο θαη ε αλεθηηθφηεηα ησλ «άιισλ» φζνλ 

αθνξά δηαζηάζεηο πνπ δελ είλαη νπζηαζηηθέο ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο (ζξεζθεία, 

ήζε-έζηκα, παξαδφζεηο, ενξηέο, θ.ι.π.). 

Καηά ην κνληέιν απηφ ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη πην ζρνιαζηηθά δνκεκέλα 

θνηλσληθά πξνγξάκκαηα, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη απαξαίηεηα θάπνηα νπζηαζηηθή 

αιιαγή ζηε ζηάζε θαη λννηξνπία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

άιισζηε φηη ην κνληέιν απηφ θάλεη ιφγν γηα «αλνρή» θαη φρη «απνδνρή» ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο (Γθφβαξεο, 2008, Εάρνο, 2013). 

Δηδηθφηεξα, ε ελζσκάησζε επηηάζζεη ηε δηνρέηεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζηνπο ππάξρνληεο ζεζκνχο, αληί ηεο παξακνλήο ηεο ζην πεξηζψξην 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν θνηλσληθφο ηζηφο θαη κεησζεί ε πηζαλφηεηα δηαηάξαμεο ηεο 

ηάμεο. Όπσο επηζεκαίλεη ν Κφληεο (2001), ε ελζσκάησζε αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ 

αηφκσλ ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δνκέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, αιιά θαη ηε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαθξίζεσλ αλάκεζα ζηηο νκάδεο εκεδαπψλ θαη 

αιινδαπψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε «ελζσκάησζε» αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζηα παηδηά ηεο δεχηεξεο γεληάο κεηαλαζηψλ θαη ζπληζηά κηα δηαδηθαζία πνπ 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ θαη φρη κφλν ηνπο κεηαλάζηεο (Schnapper, 2008).  

 

 

 



[59] 

 

3.2.4 Απνπνιηηηζκόο θαη επηπνιηηηζκόο 

Οη φξνη «επηπνιηηηζκόο» θαη «απνπνιηηηζκόο», δελ αλαθέξνληαη ζε ηξφπνπο 

πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο, αιιά ζε δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

κέζα ζην ίδην ην άηνκν θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηε ρψξα ππνδνρήο. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα δηαδηθαζίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ ζπλεηδεηή ή αζπλείδεηε εγθαηάιεηςε 

ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ κεηαλάζηε ή ηε δηαηήξεζή ηεο κε ηελ ηαπηφρξνλε 

νηθεηνπνίεζε πνιιψλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

 Αλαιπηηθφηεξα, ν απνπνιηηηζκφο πεξηγξάθεη ηε βαζκηαία εγθαηάιεηςε ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο, ε νπνία κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί απφ ηελ 

πξννδεπηηθή απφθηεζε ηεο λέαο θνπιηνχξαο. Με ηε ζεηξά ηνπ ν επηπνιηηηζκφο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ζπλνπηηθά ην ζχλνιν ησλ θαηλνκέλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαπνιηηηζκηθή επαθή θαη ηηο ζπλαθφινπζεο κεηαβνιέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηηο ππφινηπεο νκάδεο (ΗΜΔΠΟ, 2008). Με άιια ιφγηα, ν επηπνιηηηζκφο 

αλαθέξεηαη ζηε ζχλζεηε δηαδηθαζία πνιηηηζκηθήο κεηαβνιήο, ε νπνία εκθαλίδεηαη σο 

απφηνθν ηεο ζπζηεκαηηθήο επαθήο θαη ηεο ζπλχπαξμεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ (Schnapper, 2008).  

 

3.2.5 Τν αληηξαηζηζηηθό κνληέιν 

Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν αλαπηχρζεθε θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ησλ 1980 

ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξψπε θαη ζεκειηψζεθε ζηελ έλλνηα ηνπ «ζεζκηθνχ ξαηζηζκνχ», κηα 

έλλνηα πνπ απαζρνινχζε έληνλα ηελ θνηλσληνινγηθή έξεπλα ηεο επνρήο. Πξφθεηηαη επί 

ηεο νπζίαο γηα ηελ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ κέζα απφ ηνπο 

θξαηηθνχο ζεζκνχο (λφκνπο, δηαηάγκαηα, θ.ι.π.). πγθεθξηκέλα, ην αληηξαηζηζηηθφ 

κνληέιν επηρείξεζε ηελ εμάιεηςε ηνπ ξαηζηζκνχ κέζσ ηεο αιιαγήο ησλ ζεζκψλ θαη ησλ 

δνκψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο (Banks, 2001, Γθφβαξεο, 2008). 
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3.2.6 Τν πνιππνιηηηζκηθό κνληέιν 

 Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ γχξσ ζηα 1970 ζηηο ΖΠΑ 

θαη γξήγνξα δηαδφζεθε ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Απζηξαιία. Βαζηθή αξρή ηνπ κνληέινπ 

απηνχ απνηειεί ε παξαδνρή φηη ε ελίζρπζε ηεο γλψζεο γηα ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ 

«άιισλ» κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ άγλνηα, ηελ μελνθνβία θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ 

νδεγνχλ ζε ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο θαη μεζπάζκαηα θαη ζπλάκα λα ζεκάλεη ηελ ζχζθημε 

ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ κε ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε θαη αιιειεπίδξαζε κεηνλνηήησλ θαη 

θπξίαξρεο θνηλσληθήο νκάδαο (Banks, 2001, Γθφβαξεο, 2008). 

 

3.2.7 Τν δηαπνιηηηζκηθό κνληέιν 

Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν ζπλαληάηαη πεξίπνπ ζηα 1980 θπξίσο ζηελ Δπξψπε, 

ελψ ζήκεξα ζεσξείηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε εμέιημε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ, κε 

ην νπνίν, σζηφζν, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Καη’ αξράο ην δηαπνιηηηζκηθφ 

κνληέιν απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εζληθή ηνπ θαηαγσγή, ηελ ειηθία ηνπ, ηελ θνπιηνχξα θαη ηα πνιηηηζκηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά. πρλά ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν αλαθέξεηαη σο κηα «δηαιεθηηθή ζρέζε, 

δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε άηνκα δηάθνξσλ εζληθώλ/ 

κεηαλαζηεπηηθώλ νκάδσλ» (Κνθθνλφο, 2010, ζει. 38). 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξαθηηθή ηνπ εθαξκνγή, ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν αμηνπνηεί 

κηα ζεηξά απφ θνηλσληθά κέηξα θαη πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζην λα 

αληηζηαζκίδνπλ ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αιινδαπψλ πνιηηψλ θαη λα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα γλσξίζνπλ γξεγνξφηεξα θαη θαιχηεξα ηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο (Δπαγγέινπ, 2008). 
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3.3 Αθνκνίωζε: ηύπνη θαη κνληέια  

Όπσο αλαθέξζεθε ζπλνπηηθά ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε «αθνκνίσζε» 

αλαθέξεηαη ζε κηα κνλφπιεπξε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη κεηαλάζηεο επηδηψθνπλ ηελ 

εμνκνίσζή ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αληηθεηκεληθή αδπλακία δηάθξηζεο ηνπο απφ ην 

πιεζπζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ν αιινδαπφο πιεζπζκφο 

απαξληέηαη θη εγθαηαιείπεη ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, νηθεηνπνηείηαη 

ηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη έξρεηαη ζε πιήξε ηαχηηζε κε ηηο αξρέο, ηηο αμίεο 

θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο νκάδαο (Σζανχζεο, 1991).  

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην θαηλφκελν ηνπ 

πνιππνιηηηζκνχ απνηειεί ηελ βαζηθφηεξε αηηία αλάπηπμεο ηνπ αηηήκαηνο γηα αθνκνίσζε 

ή ελζσκάησζε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο. Με ηνλ φξν «πνιππνιηηηζκφο» πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε ζπλχπαξμε πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ζηνπο θφιπνπο κηαο θνηλφηεηαο, ελ αληηζέζεη κε ηελ 

αθνκνίσζε πνπ πξνάγεη ηελ νκνηφηεηα κέζα ζηε θνηλσλία. Ζ ζπλχπαξμε ελ πξνθεηκέλσ 

είλαη εηξεληθή κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ίδηα 

θνηλσλία. Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα εθηηκνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πνιηηηζκψλ, ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππάξρεη ε ηάζε αλάπηπμεο ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Γίρσο 

φκσο θαη ηελ χπαξμε ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ε δηαθνξά ησλ θπιψλ θαη ησλ ηάμεσλ 

δε κπνξεί εχθνια λα πξαγκαηεπζεί κε επθνιία δεηήκαηα ξεαιηζκνχ θαη ηζρχνο. Με 

επθνιία φκσο, ζην φλνκα ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο κπνξεί λα γίλεη έλαο ζπκβηβαζκφο 

δίρσο νπηνπίεο. 

Οη κεηαλάζηεο απφ ηε δηθή ηνπο ζθνπηά αληηδξνχλ ζχκθσλα κε ηηο επηινγέο ηνπο, 

ηε «δηάζεζε ηνπο» σο πξνο ηελ έληαμε θαη ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ηεο ρψξαο. Γελ 

κπνξεί φκσο λα ζεσξεζεί φηη νη κεηαλάζηεο ζηε ρψξα ππνδνρήο είλαη εχθνιν ή θαη 

απαξαίηεην λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Οη παξάγνληεο πνπ ην 

θαζνξίδνπλ απηφ είλαη νη πεπνηζήζεηο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, ηηο ππάξρνπζεο 

πξνθαηαιήςεηο, ηα θίλεηξα απηνβειηίσζεο ησλ κεηαλαζηψλ (Υξπζνρφνπ, 2005). 
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Ζ έληαμε ζηελ θνηλσλία ζχκθσλα κε ην αθνκνησηηθφ κνληέιν κπνξεί λα γίλεη 

κέζα απφ δηαθνξεηηθά ππν-κνληέια, κε θπξηφηεξα ηελ θιαζηθή θαη ηελ ηκεκαηηθή 

αθνκνίσζε. 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο θιαζηθήο αθνκνίσζεο, ν κεηαλαζηεπηηθφο 

πιεζπζκφο απνξξνθάηαη ζηαδηαθά απφ ηε θνηλσλία ππνδνρήο ψζηε νη επφκελεο γεληέο 

έρνπλ πηα απνιέζεη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο δηαθνξεηηθφηεηα θαη εμειίζζνληαη θνηλσληθά 

θαη νηθνλνκηθά ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηνλ εκεδαπφ πιεζπζκφ. Σν κνληέιν ηεο θιαζζηθήο 

αθνκνίσζεο αλαθέξεηαη ζπρλά θαη σο «πνιηηηζκηθή αθνκνίσζε», βάζεη ησλ παξαδνρψλ 

ηεο νπνίαο ε έθζεζε ζηε θνηλσλία επηηξέπεη ηε ζηαδηαθή απνξξφθεζε ζηε θνηλσλία 

ππνδνρήο. Ζ γεληθή θηινζνθία ηνπ αθνκνησηηθνχ κνληέινπ είλαη φηη φιεο νη νκάδεο 

εμνκνηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηνπο γεγελείο πιεζπζκνχο σο πξνο ηηο αμίεο θαη 

ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Γθφβαξεο, 2008). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηκεκαηηθή αθνκνίσζε αλαθέξεηαη ζηελ απνξξφθεζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηελ εμνκνίσζή ηνπ κε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ ζε 

ζπγθεθξηκέλα κφλν πιαίζηα δξαζηεξηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλεο θνηλφηεηεο 

κεηαλαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο ηείλνπλ λα είλαη 

ελζσκαησκέλεο νηθνλνκηθά θαη λα απνιαχνπλ ίδηεο επθαηξίεο ζηελ εξγαζία κε ηνπο 

γεγελείο. Χζηφζν, νη θνηλφηεηεο απηέο ελδέρεηαη λα δνπλ ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσληθήο 

δσήο, λα κελ είλαη δειαδή θνηλσληθά εληεηαγκέλεο θαη απνδεθηέο (Thranhardt, 2000).  

 

3.4 Δλζωκάηωζε : αλαγθαηόηεηα θαη ζπνπδαηόηεηα 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

δεηήκαηνο, ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο κεηαλαζηψλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο 

αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ε θνηλσλία ησλ εκεδαπψλ είλαη πξφζπκε θαη έηνηκε λα 

ππνδερηεί, λα εληάμεη θαη λα ζπλππάξμεη ληφπηνπο θαη μέλνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε 

ηελ είζνδν ησλ αιινδαπψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο, απηνκάησο πθίζηαηαη δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ γεγελψλ θαη αιινδαπψλ ζε «εκείο» θαη νη «άιινη» ή νη «μέλνη». Ζ δηάθξηζε 
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απηή, κάιηζηα, ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηήζεη έκκεζα ηελ 

πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ηεο πξψηεο νκάδαο θαη ηνλ αληίζηνηρν απνθιεηζκφ ηεο 

δεχηεξεο ηφζν ζε θνηλσληθφ, φζν θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν (Πεηξάθνπ, 2001). Αθφκε θαη 

ζηελ ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία αλαπηχζζνληαη ζεκαίλνπζεο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ εγθαηεζηεκέλσλ νκάδσλ θαη ησλ μέλσλ. Ζ νκάδα ησλ «μέλσλ» πθίζηαηαη 

ππνηίκεζε ππφ ηε κνξθή κηαο επνλνκαδφκελεο θαη απφ ηελ ίδηα αηζζαλφκελε «νκαδηθή 

ληξνπή». Ο βαζκφο ππνηίκεζεο θαη πξνθαηάιεςεο πνπ αλακέλεηαη λα βηψζνπλ νη νκάδεο 

ησλ αιινδαπψλ εμαξηάηαη ελ πνιινίο απφ ηελ νξνζέηεζε, ηε δηάθξηζε, δειαδή, φπσο 

απηή δηαηππψλεηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ γεγελψλ. ηηο κέξεο καο, σζηφζν, 

νθείινπκε λα απνδερηνχκε θαη λα ζεσξνχκε πηα δεδνκέλν πσο νη εζληθά νκνηνγελείο 

θνηλσλίεο ρξεηάδεηαη λα μεραζηνχλ θαη λα απνδερζνχκε ηελ εζλνηηθή πνιιαπιφηεηα. 

Δληνχηνηο, ν ζεβαζκφο ησλ ζηνηρείσλ κηαο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο δε ζεκαίλεη πσο ε 

θπξίαξρε νκάδα νθείιεη λα απνδέρεηαη θαη λα ελζσκαηψλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο 

(Ακαλαηίδεο, 2008, Γθφβαξεο, 2008). 

Με ηελ είζνδν ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο, μεθηλά ε δηαδηθαζία 

εγθαηάζηαζεο θαη ελζσκάησζεο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή ππφθεηηαη ζην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ θαηά ηηο νπνίεο ιακβάλεη ρψξα ε 

κεηαλάζηεπζε.  

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αιινδαπψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο πξσηεχσλ ζηφρνο 

είλαη ε έληαμή ηνπο αγνξά εξγαζίαο. Ζ εμεχξεζε εξγαζίαο ζπκβάιιεη άκεζα ζηελ 

εμαζθάιηζε ζηέγεο, ηελ πνηφηεηα εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ θαη γεληθά ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ ηδίσλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. Γεληθφηεξα, νη ξπζκνί ελζσκάησζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο δηαθέξνπλ. Δθηηκάηαη, πάλησο, φηη 

φζν πην γξήγνξα ελζσκαησζνχλ νη γνλείο ζηε λέα θνηλσλία, ηφζν πην γξήγνξα ζα 

εμαζθαιηζζνχλ θαη αλζξψπηλα θεθάιαηα γηα ηα παηδηά. Ζ ηαρχηεηα ελζσκάησζεο ζα 

εμαξηεζεί απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ κεηαλάζηε, ηελ χπαξμε 

λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο απηψλ (Djajic, 

2003). Παξαδνζηαθά, πάλησο, ε δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο ζεσξείηαη πην εχθνιε 

θπξίσο γηα ηα παηδηά αιινδαπήο θαηαγσγήο πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηε ρψξα ππνδνρήο, 
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κνινλφηη νη πξνζδνθίεο ηεο νηθνγέλεηαο ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ ηζρπξφ θξαγκφ ζηελ 

έληαμή ησλ παηδηψλ (Γθφβαξεο, 2008). 

Δηδηθφηεξα, πνιχ ζπρλά νη γνλείο εκκέλνπλ ζηε ζθέςε ηεο επηζηξνθήο ζηελ 

ρψξα θαηαγσγήο κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε, ζθέςε πνπ θαζηζηά αθφκε πην ρξνλνβφξα ηε 

δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζήο γηα ηελ νηθνγέλεηα. Καηά ζπλέπεηα, νη 

αληηθαηηθέο ζθέςεηο θαη πξννπηηθέο ζπρλά απνηεινχλ ζεκεία ηξηβήο κεηαμχ παηδηψλ θαη 

γνλέσλ, ψζηε πνιιέο θνξέο ε ζπλνρή ηεο νηθνγέλεηαο δνθηκάδεηαη. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, κάιηζηα νη ζρεηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη πξνζηξηβέο απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ 

άκεζν ζηφρν ησλ γνλέσλ γηα ζπζζψξεπζε θεθαιαίσλ κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο θνξέο 

λα κεηψλεηαη θαη ν ξπζκφο ελζσκάησζεο ηεο δεχηεξεο γεληάο (Djajic, 2000).  

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη πέξαλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ελζσκάησζεο. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο φπνπ νη 

κεηαλάζηεο επηιέγνπλ λα κεηαθηλεζνχλ ζε θνηλσλίεο φπνπ δνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θνηλφηεηεο κεηαλαζηψλ, νκνεζλψλ θαηά πιεηνλφηεηα, δνκεκέλεο θαη νξγαλσκέλεο 

επαξθψο θαη ζε ζηελή αιιειεπίδξαζε. Ζ νξγάλσζε απηή θαίλεηαη, κάιηζηα, λα ελψλεη 

ηελ νηθνγέλεηα, θαζψο ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο απνθηνχλ ζπλνρή απμάλνληαο έηζη θαη ηηο 

ειπίδεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπο γηα εθπαηδεπηηθή θαη αξγφηεξα ηελ επαγγεικαηηθή 

επηηπρία ησλ παηδηψλ (Djajic, 2003). Ζ ελζσκάησζε ησλ αιινδαπψλ πιεζπζκψλ, 

βέβαηα, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνχ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

νκαιφηεηα ηεο θνηλσλίαο, ψζηε ζπρλά ιακβάλνληαη πνηθίια κέηξα πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ απηνχ (Μπαγθαβφο θαη Παπαδνπνχινπ, 2007). 

Πην αλαιπηηθά, νη πξφζθαηεο έξεπλεο παξαηεξνχλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο φηη ε 

πνηφηεηα ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα κέιε κηαο θνηλσλίαο κπνξνχλ λα 

ππξνδνηήζνπλ ή λα ακβιχλνπλ ηελ παξαβαηηθφηεηα. Πνιχ ζπρλά, κάιηζηα, ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζεσξείηαη σο παξάγνληαο πνπ επηδξά θαζνξηζηηθά ζηε ζθέςε 

θαη ηε δξάζε ηνπ αηφκνπ θαη ηξνθνδνηεί ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Πξάγκαηη, νη 

Παηίδνπ θαη Ληάθνπ (2007) ζε έξεπλά ηνπο επηζεκαίλνπλ ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ 

ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε αηφκσλ 

θαη νκάδσλ, ζηελ αχμεζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο. Αλάκεζα ζε άιιεο αηηηψδεηο 
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πεξηζηάζεηο, νη ίδηεο δηαθξίλνπλ σο ζεκαίλνπζα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη σο επαθφινπζα 

ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ηελ θνηλσληθή δπζρέξεηα θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Αλ, σζηφζν, δερζνχκε φηη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο αζθνχλ 

φλησο ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηφηε ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ κεηαλαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπζνχλ ηπρφλ 

αληηθνηλσληθέο δξάζεηο.  

Δληνχηνηο, πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζε κηα ηέηνηα αλάιπζε, είλαη αδχλαην λα 

παξαγλσξηζηεί ε ζεκαζία ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο ζηελ εθδήισζε παξάηππεο 

ζπκπεξηθνξάο. Σνχην δηφηη θάζε θξάηνο –θαη θαη’ επέθηαζε θάζε πνιηηηζκφο- εθθξάδεη 

ηηο δηθέο ηνπ αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην ηη ζπληζηά «παξάβαζε». αθψο νη πεξηζζφηεξνη 

πνιηηηζκνί ζπκθσλνχλ ζε γεληθέο αιήζεηεο, φπσο ιφγνπ ράξηλ φηη ε δνινθνλία είλαη 

κεκπηή, αιιά είλαη πάληνηε έηζη; ε νξηζκέλεο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ ε ζαλαηηθή πνηλή 

είλαη λφκηκε, απνδεθηή θαη εθαξκφζηκε σο αληαπνδνηηθή ζην έγθιεκα πνπ επηηέιεζε ν 

έλνρνο. ην Παθηζηάλ ν ιηζνβνιηζκφο ζπληζηά λφκηκε αληίδξαζε ζε έλα εζηθήο θχζεσο 

έγθιεκα, πνπ φκσο γηα ηνλ δπηηθφ θφζκν ελδέρεηαη λα κελ απνηειεί θαλ παξάβαζε. Δπί 

παξαδείγκαηη, κηα παθηζηαλή γπλαίθα πνπ βαδίδεη ζηνπο δεκφζηνπο δξφκνπο ρσξίο ηελ 

ζπλνδεία ηνπ πιεζηέζηεξνπ άλδξα ζπγγελνχο ζεσξείηαη απηνκάησο κνηραιίδα θαη νη 

δηαδηθαζίεο ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ηεο είλαη ηαρείεο θαη ζπλνπηηθέο (Γηεζλήο 

Ακλεζηία, 2013, Εαθεηξίνπ, 2007). 

ηελ Διιάδα, φπνπ ζπρλά ηα αζηπλνκηθά ξεπνξηάδ θάλνπλ ιφγν γηα εγθιήκαηα 

θπξίσο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ ελάληηα ζε γπλαίθεο, ηα νπνία δηαπξάηηνληαη κεηαμχ 

άιισλ απφ αιινδαπνχο –ρσξίο βεβαίσο λα είλαη ν γεληθφο θαλφλαο-, ην γεγνλφο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εζψλ δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί. ε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Αλαηνιήο ε ζέζε 

ηεο γπλαίθαο παξακέλεη ππνηειήο θαη επηδέρεηαη δηαξθή ζπκαηνπνίεζε. Έηζη, έλα λέν 

εξψηεκα αλαθχπηεη αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν νξηζκέλα απφ ηα εγθιήκαηα απηήο ηεο 

θχζεσο είλαη πξντφλ άγλνηαο γηα ηελ δηαθνξεηηθή λνκνζεζία θαη ηελ εζηθή ζηελ Διιάδα 

σο ρψξα ππνδνρήο. ε πεξίπησζε πνπ κηα ηέηνηα δηαηχπσζε είλαη έγθπξε θαη αιεζήο, 

ηφηε ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή παξνπζηάδεη έλα εμαηξεηηθφ έιιεηκκα ζηελ ελεκέξσζε 

θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ αιινδαπψλ κε ηα ηζρχνληα εκεδαπά ήζε (Ακίηζεο θαη 

Λαδαξίδεο, 2011, Γξψπα, 2011). 
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Πξνεγνπκέλσο αλαθέξζεθε φηη νη δπζκελείο θνηλσληθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα 

ππξνδνηήζνπλ ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. η’ αιήζεηα νη πξφζθαηεο έξεπλεο 

θαηαδεηθλχνπλ ξεηά ηελ αιεζνθάλεηα απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ. Πξάγκαηη, νη κεηαλάζηεο 

βξίζθνληαη θαηά θαλφλα αληηκέησπνη κε κηα δχζθνιε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ 

ρψξα ππνδνρήο. ηελ ρψξα καο, φπνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ 

πξνέξρεηαη απφ βαιθαληθνχο θαη αλαηνιηθνχο πξννξηζκνχο ε πνιηηηζκηθή δηαθνξά είλαη 

ηδηαίηεξα αηζζεηή. Οη δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, νη γισζζηθέο δηαθνξέο, ν 

δηαθνξεηηθφο ελδπκαηνινγηθφο θψδηθαο θαη νη εληειψο δηαθνξεηηθέο εζηκηθέο 

ηειεηνπξγίεο ζπρλά ζηέθνληαη εκπφδην ζηελ πξνζαξκνγή ησλ κεηαλαζηψλ, ελψ ε ηζρπξή 

θνηλσληθή νκάδα ησλ εκεδαπψλ ελδέρεηαη λα ηνπο πεξηζσξηνπνηήζεη επηδηψθνληαο ζηνπο 

θφιπνπο ηεο ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή νκνηνγέλεηα. Έηζη, νη κεηαλάζηεο θζάλνπλ πνιιέο 

θνξέο ζε έλαλ ηφπν κε εληειψο δηαθνξεηηθή λννηξνπία θαη ξηδηθά δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα δηθά ηνπο, πνιχ πεξηζζφηεξν, ζε έλαλ ηφπν πνπ δελ 

δηαηίζεηαη λα δερζεί πιήξσο θαη λα ελζσκαηψζεη ην δηαθνξεηηθφ «άιιν». Παξάιιεια, ε 

πξνζαξκνγή ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ λέα 

πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα απνδεηθλχεηαη αθφκε δπζθνιφηεξε, αθνχ εθείλνη δελ έρνπλ 

πξφζβαζε κεηαμχ άιισλ ζηηο δνκέο ηεο παηδείαο (Εσγξαθάθεο θαη ζπλ., 2009, Κφληεο, 

2001, Κνπδήο θαη ζπλ., 2011, Ναμάθεο θαη Υιέηζνο, 2003). 

Δπηπιένλ, ε Διιάδα δέρεηαη θαζεκεξηλά θχκαηα κεηαλαζηψλ νη φπνηνη 

εγθαηαιείπνπλ ηηο ρψξεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ βηνπνξηζκφ ηνπο. 

Μνλάρα κηα κηθξή κεηνςεθία εμ απηψλ αθνξά κεηαλάζηεο πνπ έξρνληαη ζηελ ρψξα γηα 

ιφγνπο ζπνπδψλ ή κεηεθπαίδεπζεο δίρσο λα ζπληξέρνπλ νηθνλνκηθνί ιφγνη. Καηά 

ζπλέπεηα, εθείλν πνπ σζεί ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ 

Διιάδα είλαη ζπλήζσο ε πιήξεο έλδεηα. Βεβαίσο είλαη ζεκαληηθφ λα ππνγξακκηζηεί ην 

γεγνλφο φηη θαηά θαλφλα ε ειιεληθή επηθξάηεηα απνηειεί δηαβαηηθή πεξηνρή γηα ην 

κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα, νη κεηαλάζηεο δειαδή δελ έρνπλ ζπλήζσο σο ηειηθφ πξννξηζκφ 

ηελ Διιάδα, αιιά επηδηψθνπλ λα ηελ δηαζρίζνπλ γηα λα εηζέιζνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο 

ηζρπξέο βηνκεραληθέο ρψξεο ηεο Γχζεο. Όηαλ, σζηφζν, ε είζνδνο ηνπο ζηελ ρψξα είλαη 

ιαζξαία, εθείλνη ζπρλά εγθισβίδνληαη ζηελ Διιάδα έσο φηνπ ηειηθά απειαζνχλ. Σν 

θαηλφκελν έρεη κεγάιε ζεκαζία, δηφηη απηή ε κεηαλαζηεπηηθή κάδα δελ ζεσξεί ηελ 
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παξακνλή ηεο ζηελ Διιάδα σο πξννπηηθή, παξά κνλάρα σο πξνζσξηλή ζπλζήθε. Έηζη 

δελ επηδηψθεη ελεξγά θαη επηηαθηηθά ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηηο λέεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο 

(Ακίηζεο θαη Λαδαξίδεο, 2011, Κνληηάδεο θαη Παπαζενδψξνπ, 2007, Ναμάθεο θαη 

Υιέηζνο, 2003). 

Ο απνθιεηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ θξαηηθή παηδεία απνηειεί έλα επίζεο 

κεγάιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ εθείλνη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Σν δήηεκα είλαη, 

βεβαίσο, ηδηαίηεξα ζχλζεην, αθνχ ηα ηειεπηαία ρξφλν, κνινλφηη ην ειιεληθφ θξάηνο έρεη 

πξνβεί ζε ζρεηηθέο πξννδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ε πξνβιεκαηηθή ηνπ ζέκαηνο δελ έρεη 

επηιπζεί. Ζ πξφζβαζε ζηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε επηηξέπεηαη κνλάρα ζηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ, πνπ έρνπλ εηζέιζεη λφκηκα ζηελ ρψξα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη 

δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δέρνληαη ηελ άηππε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ησλ 

παξάηππσλ κεηαλαζηψλ ζηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε, σζηφζν, ην γεγνλφο φηη εθείλα 

πηζαλφηαηα δελ ζα κπνξέζνπλ λα ιάβνπλ θάπνηα πηζηνπνίεζε εθπαίδεπζεο ηα νδεγεί ζε 

απαμίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ θαη ζπρλά ζε παξαίηεζε απφ ηελ ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε (Γαζπαξηλάηνπ, 2005, Γθφβαξεο, 2008). 

Δληνχηνηο, ην γεγνλφο φηη πνιιά ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

εθαξκφδνπλ δηαπνιηηηζκηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα έρεη βνεζήζεη ζηελ ζρεηηθή 

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα δε εθαξκφδνληαη θαη πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαζψο θαη ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο ηα νπνία 

απεπζχλνληαη κεηαμχ άιισλ ζε ελήιηθεο λφκηκνπο κεηαλάζηεο. Χζηφζν ε νηθνλνκηθή 

δπζπξαγία ησλ ηειεπηαίσλ ζπαλίσο επηηξέπεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηέηνηα 

πξνγξάκκαηα, αθνχ νη ίδηνη μνδεχνπλ θαη’ αλάγθελ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζηελ 

ππεξσξηαθή εξγαζία ή ηελ αλαδήηεζή ηνπο (Γαζπαξηλάηνπ, 2005, Εαθεηξίνπ, 2007). 

Σν παξάδεηγκα ηεο Οιιαλδίαο καο δείρλεη φηη ε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε 

καζεκάησλ ηεο εζληθήο γιψζζαο θαη ησλ βαζηθψλ λνκνζεηηθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο ζπλδξάκεη νπζηαζηηθά ζηελ άκβιπλζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο, φπσο απηή 

εθθξάδεηαη απφ ηνπο κεηαλάζηεο. Χζηφζν, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ε 

Οιιαλδία δέρεηαη κεηαμχ άιισλ ζεκαληηθφ αξηζκφ κεηαλαζηψλ επξσπατθήο θαηαγσγήο, 
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ψζηε ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα κε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ εκθαλίδεηαη έηζη θη αιιηψο 

εμνκαιπκέλε (Γξψπα, 2011). 

Ο απνθιεηζκφο απφ ηελ παηδεία, παξά ηαχηα, δελ είλαη ν κνλαδηθή κνξθή 

πεξηζσξηνπνηήζεηο πνπ βαξαίλεη ηνπο κεηαλάζηεο. Ο εξγαζηαθφο απνθιεηζκφο, ν 

νηθνλνκηθφο πεξηνξηζκφο, ε θνηλσληθή απαμίσζε, ε ειιηπήο πξφζβαζε ζηελ θξνληίδα 

πγείαο θαη ε αλαγθαζηηθή έλδεηα απνηεινχλ ζπλήζε πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ θαζηζηψληαο ηνπο έηζη «επαίζζεηε θνηλσληθή νκάδα». 

Όπσο επηζεκαίλεη δε ε Γαζπαξηλάηνπ (2005) ζηελ ζρεηηθή έξεπλά ηεο, ηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζηα ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα είλαη πην επηξξεπή ζηελ εκθάληζε 

παξάηππσλ ή θαη εγθιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ . ε αληίζηνηρν εξεπλεηηθφ άξζξν ε 

Εαθεηξίνπ (2007) παξαδέρεηαη επίζεο φηη ε εγθιεκαηηθφηεηα έρεη θαη’ αξράο θνηλσληθά 

αίηηα αλαγλσξίδνληαο κεηαμχ ησλ πην ζεκαληηθψλ ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, ηνλ 

απνθιεηζκφ θαη ηελ αλεξγία .  

Άιιεο έξεπλεο, φπσο εθείλε ηνπ Τπνπξγείνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Δξγαζίαο 

θαη Πξφλνηαο (2011) , αιιά θαη επίζεκνη θνξείο, φπσο εθείλνο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) αλαγλσξίδνπλ ηνπο κεηαλάζηεο σο εππαζή θνηλσληθή 

νκάδα θαη πξνηείλνπλ ηελ εηδηθή θξαηηθή ή επξσπατθή κέξηκλα γηα εθείλνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη θαη’ επέθηαζε νη θνηλσληθέο 

εληάζεηο. Πξάγκαηη, ε κειέηε ηνπ Κνληή (2002) θαηακαξηπξεί φηη ε θνηλσληθή 

απνκφλσζε ησλ κεηαλαζηψλ, ε έιιεηςε επθαηξηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο θνηλσληθήο 

ηνπο ζέζεηο, ε κε αλαγλψξηζε νπζησδψλ δηθαησκάησλ ηνπο, αιιά θαη ε 

«δαηκνλνπνίεζε» ηνπο απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ηελ θνηλή γλψκε είλαη 

δπλαηφλ λα απνηειέζεη θίλεηξν ή θαη αηηία γηα ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

κεηαλαζηψλ. 

Με βάζε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, θαίλεηαη φηη ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε 

αχμεζή ηεο έρεη επαλεηιεκκέλσο ζπλδεζεί κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ ηαμηθή αληζφηεηα 

αλάκεζα ζηηο επηκέξνπο νκάδεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Πξάγκαηη, ζε δεκνζίεπζε ηνπ 

ην Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο (2006) πνπ απνηειεί παξαηεξεηήξην ηεο Γεληθήο 

πλνκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ Διιάδνο, ππνζηεξίδεη θαη’ αξράο φηη ζχκθσλα κε ηηο 
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έξεπλέο ηνπ νη κεηαλάζηεο αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο θαηά ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 

εξγαζία. Οη ίδηνη ππφθεηληαη ζε δηαθξίζεηο θαηά ηελ επηινγή ηνπο απφ ηνπο εξγνδφηεο, 

εμαλαγθάδνληαη ζηελ παξαίηεζε απφ ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη δηαζέηνπλ 

κεησκέλεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε. Σν Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο 

ππνγξακκίδεη δε πσο νη κεηαλάζηεο δέρνληαη δπζκελέζηεξε αληηκεηψπηζε ζην ζχλνιν 

ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ, απφ ηελ άγξα ηεο εξγαζίαο έσο ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ 

εξγνδφηε θαη ηελ ηαηξηθή-θαξκαθεπηηθή ηνπ αζθάιηζε, γεγνλφο ην νπνίν καο νδεγεί ζε 

ζπκπεξάζκαηα γηα «πνιιαπιή δηάθξηζε». Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ε 

κεηαπηπρηαθή έξεπλα ηεο Οηθνλφκνπ (2010) ε νπνία παξαηεξεί φηη ε αχμεζε ησλ 

δεηθηψλ αλεξγίαο θαη ε θνηλσληθή αλέρεηα ζπλεπάγνληαη απεπζείαο ηελ αχμεζε ησλ 

θξνπζκάησλ εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή εκπεηξία. ηελ 

άπνςε απηή θαίλεηαη λα ζπλεγνξεί θαη ε κειέηε ηεο Καξβέια (2012) πνπ ζεσξεί ηνλ 

απνθιεηζκφ απφ ηελ εξγαζία σο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ 

νδεγνχλ κηα θνηλσληθή νκάδα ζηελ παξαβαηηθφηεηα. 

Με βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κπνξεί λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη 

ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, ε έλδεηα θαη ν εξγαζηαθφο απνθιεηζκφο ελδέρεηαη λα 

νδεγήζνπλ ζηελ αμηνζεκείσηε αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Παξαηεξείηαη δε φηη ν κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο είλαη πην επηξξεπήο ζηελ δηαθξηηηθή 

εξγαζηαθή αληηκεηψπηζε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη αιινδαπνί ιακβάλνπλ ζπρλφηεξα 

ζαθψο κηθξφηεξεο ακνηβέο γηα ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ, 

ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηά ηνπο, φπσο ε θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ε απεξγία 

θαηαζηξαηεγνχληαη επθνιφηεξα, ελψ εθείλνη δελ απνηεινχλ ζε θάζε πεξίπησζε 

πξσηεχνπζα επηινγή ησλ εξγνδνηψλ. Δθφζνλ ινηπφλ νη κεηαλάζηεο ζπληζηνχλ 

εππαζέζηεξε θνηλσληθή νκάδα αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζή θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο 

ζηελ εξγαζία, ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ξνπή πξνο ηελ αληηθνηλσληθή 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία δελ πξνθχπηεη βεβαίσο απφ ηελ ηδηαίηεξε θπιεηηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα, αιιά κάιινλ είλαη ζπλ-απνηέιεζκα νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ φξσλ 

πνπ δηαησλίδνπλ θαη δηεπξχλνπλ ηελ αληζφηεηα θαη ηνλ απνθιεηζκφ (Ακίηζεο θαη 

Λαδαξίδεο, 2011, Παπαπαδνπνχινπ. θαη Μπαγθαβφο, 2003, Cavounidis, 2004). 
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3.5 Ζ δεύηεξε γεληά κεηαλαζηώλ 

Ζ επηκνλή ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζην ρξφλν ζηελ Διιάδα είρε σο 

ινγηθφ επαθφινπζν ηε δεκηνπξγία κηαο «δεχηεξεο γεληάο» κεηαλαζηψλ, ε νπνία 

δηαδέρεηαη ηελ πξψηε, δειαδή ηνπο κεηαλάζηεο εθείλνπο πνπ εηζήιζαλ ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα. πγθεθξηκέλα, ε «δεχηεξε γεληά» πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά ηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ γελλήζεθαλ ή/θαη κεγάισζαλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο ησλ γνληψλ ηνπο. 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν, σζηφζν, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην θχκα κεηαλάζηεπζεο πξνο 

ηε ρψξα δηνγθψζεθε θπξίσο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, εθηηκάηαη φηη κηα 

δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ, γελλεκέλσλ ζηελ ρψξα δελ έρεη αθφκε αλδξσζεί. Έηζη, 

γίλεηαη ζπρλά ιφγνο γηα κηα «1,5 γεληά» κεηαλαζηψλ (generation and a half), ε νπνία 

πεξηιακβάλεη παηδηά κεηαλαζηψλ, πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ζηελ Διιάδα, έρνπλ ιάβεη 

ειιεληθή εθπαίδεπζε θη εξγάδνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ρσξίο φκσο λα έρνπλ 

γελλεζεί ζηελ εκεδαπή. Βέβαηα, κνινλφηη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ γελλεζεί 

ζηελ Διιάδα θαη πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ηεο δεχηεξεο γεληάο είλαη πεξηνξηζκέλνο 

ζήκεξα, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ηδηαίηεξα απμεηηθή ηάζε ηνπ πιεζπζκνχ 

απηνχ. Ζ απμεηηθή απηή ηάζε κπνξεί εχθνια λα απνθαιπθζεί κέζα απφ εκπεηξηθέο 

κειέηεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψο ην ζρνιείν λα απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ρψξν 

κειέηεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, αιιά θαη ηνλ θαζνξηζηηθφηεξν παξάγνληα 

έληαμεο ηεο ζηνλ εγρψξην θνηλσληθφ ηζηφ (Γθφβαξεο, 2008, Υξηζηφπνπινο, 2004, Green, 

2004). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηφζν νη κεηαλάζηεο πξψηεο, φζν θαη νη κεηαλάζηεο 

δεχηεξεο γεληάο, παξνπζηάδνπλ κέζα απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο αξθεηέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε ηνπο γεγελείο ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη 

λνκηθφ επίπεδν. Πνιχ πεξηζζφηεξν, νη κεηαλαζηεπηηθνί πιεζπζκνί ππφθεηληαη ζε πιήζνο 

δηαθξίζεσλ πνπ ηνπο νδεγεί ζε θαζεζηψο νληνινγηθήο αλαζθάιεηαο. Οη δηαθξίζεηο απηέο, 

θαζψο θαη νη δηαθνξέο ηνπο σο πξνο ηελ πνηφηεηα δσήο κε ηνπο γεγελείο, ζρεηίδνληαη 

ζπρλά κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, αιιά ελίνηε θαη ηνλ παξάηππν ραξαθηήξα ηεο δηακνλήο ηνπο ζηελ ρψξα 
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ππνδνρήο (Ακίηζεο θαη Λαδαξίδεο, 2011, Μνπξίθε θαη ζπλ., 2012, , Thranhardt, 2000, 

Zimmermann, 1995. 

Αλακθίβνια, ινηπφλ, ε δηαβίσζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο, ιφγσ ησλ 

παξαπάλσ δηαθνξνπνηήζεσλ ηνπο θαζηζηά θνηλσληθά επάισηνπο, αθνχ βξίζθνληαη 

πάληα ζην πεξηζψξην ηεο ζπζρέηηζεο ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο θαη ππνδνρήο σο κέιε κηαο 

ηδηάδνπζαο θνηλφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη κεηαλάζηεο πξψηεο 

γεληάο ηείλνπλ λα ζεσξνχλ πσο ε πξννπηηθή ηεο δηακνλήο ηνπο είλαη ειάρηζηε θαη ζπρλά 

επηδηψθνπλ λα ζπγθεληξψζνπλ θάπνηα ρξήκαηα κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ψζηε λα 

επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο έρνληαο δηεπζεηήζεη ηα νηθνλνκηθά ηνπο πξνβιήκαηα 

(Εαθεηξίνπ, 2007). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηε ρψξα 

ππνδνρήο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο. Αμίδεη κάιηζηα λα 

αλαθεξζεί φηη αλ θαη ηα παηδηά απηά έρνπλ γελλεζεί ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαη παξφηη 

κεηέρνπλ ζηελ παηδεία ηεο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ θαηαθέξλνπλ λα απνθηήζνπλ ηελ 

ππεθνφηεηα ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, αθφκα θαη κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο. Ηδηαίηεξα ηα 

παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ κε πξνέιεπζε απφ ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο, κεηά 

ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ, εθφζνλ πάςνπλ πηα λα ζεσξνχληαη «πξνζηαηεπφκελα» κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο απεηινχληαη αθφκα θαη κε απέιαζε. Ζ αδπλακία απφδνζεο ππεθνφηεηαο 

ζρεηίδεηαη κε ηηο δαπαλεξέο θαη ρξνλνβφξεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο, αθνχ γηα ηελ θηήζε ηεο 

απαηηνχληαη ιεμηαξρηθέο πξάμεηο γέλλεζεο, αηηήζεηο εγγξαθήο κε πςειφ θφζηνο γηα ηελ 

κεηάθξαζε θαη ηελ κεηαθνξά ησλ πηζηνπνηεηηθψλ (Μνπξίθε θαη ζπλ., 2012, Glytsos, 

2005). 

 

3.5.1 Η ελζωκάηωζε ηεο δεύηεξεο γεληάο κεηαλαζηώλ 

Αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο, 

εθείλε εμαξηάηαη ελ πνιινίο απφ έλα πιήζνο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, φπσο 

είλαη ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ κεηαλάζηε, ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 
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πιαίζην απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη θαη ζην νπνίν δεη, αιιά θαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Δηδηθφηεξα, νξηζκέλνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην 

βαζκφ ελζσκάησζεο ή αθνκνίσζεο ησλ κεηαλαζηψλ είλαη νη παξαθάησ:  

 

1. Ζ αιιειεπίδξαζε ηωλ κεηαλαζηώλ πξώηεο γεληάο κε ηνπο εκεδαπνύο 

Αλακθίβνια ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη κεηαλάζηεο πξψηεο γεληάο ζρεηίζηεθαλ κε 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν θαηάθεξαλ λα εληαρζνχλ ηφζν θνηλσληθά, 

φζν θαη νηθνλνκηθά απνηειεί κηα θαζνξηζηηθή ζπλζήθε γηα ηελ επίηεπμε ηεο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο. Παξαδνζηαθά, θαίλεηαη φηη φζν πην δχζθνιε ήηαλ ε 

έληαμε ηνπ πξψηνπ ξεχκαηνο κεηαλαζηψλ, ηφζν δχζθνιε είλαη θαη ε αθνκνίσζε ηεο 

δεχηεξεο γεληάο (Κνληήο θαη Εσγξαθάθεο, 2009, Κνληηάδεο θαη Παπαζενδψξνπ, 2007, 

Κνπδήο θαη ζπλ., 2011). 

 

2. Ζ νηθεηνπνίεζε πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείωλ ηεο ρώξαο ππνδνρήο από ηνπο 

κεηαλάζηεο 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη κεηαλάζηεο ηείλνπλ λα πηνζεηνχλ θαη λα αλαπαξάγνπλ ηα 

πνιηηηζκηθά πξφηππα ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, δηαβηβάδνληάο ηα ζηε λεφηεξε γεληά, 

επεξεάδεη ζαθψο ην εχξνο ηεο ελζσκάησζεο ή θαη ηεο αθνκνίσζεο ησλ κεηαλαζηψλ 

δεχηεξεο γεληάο. Γεληθφηεξα, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε πηνζέηεζε πνιηηηζκηθψλ εζψλ θαη 

κνηίβσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρχηεξε αθνκνίσζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Γθφβαξεο, 2008, Κνληηάδεο θαη Παπαζενδψξνπ, 2007). 

 

3. Οη νηθνλνκηθέο πεξηζηάζεηο 

Ζ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή δπζπξαγία ησλ νηθνγελεηψλ ησλ κεηαλαζηψλ σζεί 

ζπρλά ηα παηδηά ηνπο λα εγθαηαιείπνπλ βηαζηηθά ηνπο δηάθνξνπο εθπαηδεπηηθνχο 



[73] 

 

κεραληζκνχο. Απνηέιεζκα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη λα κελ θαηαθέξνπλ λα 

αθνκνηψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο εγρψξηεο λννηξνπίεο, αιιά θαη λα πεξηνξίδεηαη ε 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπο ζε πιαίζηα ζπλαιιαγήο κε κέιε ηεο θνηλσλίαο ησλ εκεδαπψλ, 

πνπ αλακθίβνια ζα δηεπθφιπλαλ ηελ έληαμε ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ (Ακίηζεο θαη 

Λαδαξίδεο, 2011, Κνπδήο θαη ζπλ., 2011). 

 

4. Ζ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ηωλ κεηαλαζηώλ 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δνκείηαη ε εθάζηνηε νηθνγέλεηα κεηαλαζηψλ, επεξεάδεη 

κεηαμχ άιισλ θαη ηνλ βαζκφ έληαμεο ησλ παηδηψλ ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

πγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε νηθνγελεηαθή δνκή δελ πξνζνκνηάδεη ζηα 

πνιηηηζκηθά, θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά πξφηππα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ηφηε ε έληαμε ησλ 

παηδηψλ ηεο νηθνγέλεηαο απηήο είλαη ζαθψο δπζθνιφηεξε. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη είλαη ακθίβνιε ε άπνςε θαηά ηελ νπνία νη 

κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο δηαθέξνπλ εληειψο σο πξνο ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ 

θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ κεηαλαζηψλ πξψηεο 

γεληάο. Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη ν βαζκφο ελζσκάησζεο ηνπ πξψηνπ ξεχκαηνο 

κεηαλαζηψλ απνδεηθλχεηαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ ζπλαθφινπζε ελζσκάησζε ηεο 

δεχηεξεο γεληάο κεηαλαζηψλ.  

ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε δηαπίζησζε απηή γίλεηαη αθφκε πην ζαθήο, αθνχ νη 

κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο ηείλνπλ θνηλσληθνπνηνχληαη ππφ κηα ινγηθή «ηεηκεκέλεο» 

αληί ηεο νιηθήο αθνκνίσζεο, αθνχ ζεσξείηαη γεληθά φηη ηα άηνκα απηά ηείλνπλ 

αλαπαξαγάγνπλ ηα πνιηηηζκηθά πξφηππα θαη ηα κνληέια ζπκπεξηθνξάο ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο θαη φρη ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Πξάγκαηη, κέζα απφ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνηχπσλ, ε θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε, αιιά θαη ε 

θνηλσληθή θηλεηηθφηεηά ηνπο επηβξαδχλεηαη. Μάιηζηα, ην θαηλφκελν απηφ θαίλεηαη λα 

ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή ηνπο πεξηζσξηνπνίεζε κέζσ ηεο νπνίαο ππξνδνηνχληαη ελ 

ηέιεη πνηθίιεο εζληθηζηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο (Γαζπαξηλάηνπ, 2005). 
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ε θάζε πεξίπησζε, ε «ηκεκαηηθή» ή ε κε νκαιή, ζηξεβιή αθνκνίσζε ησλ 

κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο ζπρλά ηνπο θέξλεη αληηκέησπνπο κε ζνβαξά θνηλσληθά θαη 

εξγαζηαθά πξνβιήκαηα, πνπ επεξεάδνπλ φιν ην εχξνο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο γεγελείο κε παξφκνην 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πξνθίι. Αλακθίβνια ε επηθαλεηαθή ή ε ηκεκαηηθή έληαμε ζηνλ 

παξαγσγηθφ ηζηφ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ γεληθφηεξσλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Σνχην δηφηη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηφζν γηα 

ηελ πνηφηεηα ζηέγαζεο, φζν θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη ην γεληθφηεξν επίπεδν δηαβίσζεο. 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη δπζθνιίεο θαη νη αληζφηεηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

απνηεινχλ ηνλ βαζηθφηεξν θξαγκφ γηα ηελ νιηζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ. Ηδηαίηεξα δε ε δπζθνιία επαγγεικαηηθήο έληαμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

έιιεηςε ηδηαηηέξσλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ έιιεηςε κηαο εηδηθήο θαηάξηηζεο 

ηξνθνδνηνχλ κηα θαηάζηαζε απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ εκπνδίδεη 

νπζηαζηηθά ηελ αθνκνίσζε ησλ κεηαλαζηψλ ηεο δεχηεξεο γεληάο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Οηθνλφκνπ, 2010, Sarris and Zografakis, 1999). 

Βέβαηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο γνλείο ηνπο ηα παηδία ησλ κεηαλαζηψλ δελ 

αληηκεησπίδνπλ έλα αλνίθεην πεξηβάιινλ κε δηαθνξεηηθά ήζε θαη λννηξνπίεο αθνχ 

θνηλσληθνπνηνχληαη άκεζα, αξρηθά κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη αθνινχζσο 

κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Έηζη, αλ θαη ηα κέιε ηεο 

δεχηεξεο γεληάο είλαη πηζαλφηεξν λα επηηχρνπλ ηελ ελζσκάησζε ή ηελ αθνκνίσζή ηνπο 

ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ε δνκή, νη ζηάζεηο θαη ν βαζκφο έληαμεο ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο επεξεάδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ηνπ αηφκνπ. ην ζεκείν απηφ, ν 

θξαηηθφο κεραληζκφο κπνξεί λα θάλεη πνιιά γηα λα ακβιχλεη ηελ αληζφηεηα, ηηο 

δηαθξίζεηο θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ζηα νπνία ππφθεηληαη νη κεηαλάζηεο δεχηεξεο 

γεληάο. Αξρηθά, ε παξνρή πεξηζζφηεξσλ εξγαζηαθψλ επθαηξηψλ θαη ε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο ελδέρεηαη λα ακβιχλεη ηηο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο πνπ ζηξέθνληαη ελάληηα ζηνλ 

αιινδαπφ πιεζπζκφ, αιιά θαη λα βειηηψζεη ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο αθνχ έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ε νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
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απμάλεη ηελ επηζεηηθφηεηα ηεο ηζρπξήο θνηλσληθήο νκάδαο πξνο ηηο κεηνλφηεηεο, νη 

νπνίεο ζπρλά αληηκεησπίδνληαη σο ππαίηηεο γηα ην πξφβιεκα. Με ηε ζεηξά ηνπ ν 

κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο ηείλεη λα ελζσκαηψλεηαη ηαρχηεξα, φηαλ απνξξνθάηαη απφ 

ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ (Υιέηζνο θαη ζπλ., 2005, 

Υξπζνρφνπ, 2005, Djajic, 2003). 

Δπηπιένλ, είλαη απνδεθηφ πσο ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, θαη θπξίσο εθείλα ηα 

νπνία δελ γελλήζεθαλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο, ή νη γνλείο ηνπο δελ έρνπλ κάζεη επαξθψο ηε 

γιψζζα ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ελζσκάησζή ηνπο. 

Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο έρεη ζπρλά ζεκάλεη ηελ 

επηηπρή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Χζηφζν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ζηεξείηαη επαξθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπκπεξίιεςε ηνπ αιινδαπνχ πιεζπζκνχ ζην ζρνιείν. Έηζη, ην θξάηνο 

ππνδνρήο ζα πξέπεη λα πξνρσξεί ζε ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη αλαζεσξήζεηο, ψζηε 

λα επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε έληαμε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαη’ 

επέθηαζε ηελ θαιχηεξε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ηνπο 

γηα εξγαζηαθή απαζρφιεζε ζην κέιινλ (Ακαλαηίδεο, 2008, Γξψπα, 2011). 

Αθφκε, γηα ηε πιήξε ελζσκάησζε, ή ηνπιάρηζηνλ γηα ηε βέιηηζηε πξνζέγγηζε 

ελζσκάησζεο πξέπεη νη κεηαλάζηεο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα. 

Ζ απφθηεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ πξνυπνζέηεη ηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο. Χο «ηζαγέλεηα» νξίδεηαη ν λνκηθφο δεζκφο ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ κε ην 

θξάηνο, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη είηε απφ ηελ εζληθή ηνπ θαηαγσγή είηε απφ ηε γέλλεζε θαη 

ηε δηακνλή ηνπ ζην θξάηνο. Απνηειεί κηα ζρέζε πνπ ζπλεπάγεηαη δηθαηψκαηα αιιά θαη 

ππνρξεψζεηο. Δπηπιένλ, ηζαγέλεηα, νξίδεηαη ν δεζκφο ελφο αηφκνπ πξνο ηε πνιηηεία ζην 

ιαφ ηεο νπνίαο αλήθεη. Ο δεζκφο κεηαμχ ησλ αλσηέξσ δπν, δειαδή πξνζψπνπ θαη 

πνιηηείαο έγθεηηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θάζε θξάηνπο θαη φρη ηνπ αηφκνπ θαη αζθείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο, ηα έζηκα θαη ζε γεληθφηεξν πιαίζην ην δηεζλέο 

δίθαην πνπ δηέπεη ηηο δηαηάμεηο πεξί ηζαγέλεηαο. Σελ ηζαγέλεηα ην άηνκν ηελ απνθηά απφ 

ην θξάηνο θαη φρη απφ ην έζλνο. Ζ απφθηεζε ηεο ηζαγέλεηαο απηνκάησο δηαρσξίδεη ην 

άηνκν απφ ηελ έλλνηα- ηδηφηεηα ηνπ αιινδαπνχ, κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηφ επηθέξεη. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζεηηθέο ζπλέπεηεο δηφηη ην άηνκν απνιακβάλεη ηα 
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πιενλεθηήκαηα ηνπ εκεδαπνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ ειεχζεξε είζνδν, ηε δηακνλή 

θαη θπθινθνξία ζηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ελφο αηφκνπ 

πνπ απνθηά ηζαγέλεηα δελ είλαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζηε πνιηηεία, αιιά ε ζπγθέληξσζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδεη ην δίθαην ηεο πνιηηείαο γηα λα απνηειέζεη κέινο ηνπ ιανχ 

ηεο. Ζ ηζαγέλεηα δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηελ εζληθφηεηα, είλαη δπν δηαθνξεηηθέο 

έλλνηεο, θαη απηφ γηαηί δε κπνξεί ν ιαφο κηαο επηθξάηεηαο, κηαο ρψξαο λα ηαπηηζηεί κε ην 

έζλνο. Γηα παξάδεηγκα, ν ιαφο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ άηνκα δηαθνξεηηθψλ 

εζληθνηήησλ θαη αληίζηνηρα ζε έλα έζλνο κπνξεί λα είλαη ρσξηζκέλν ζε δηαθνξεηηθνχο 

ιανχο (Γθφβαξεο, 2008, Green, 2004). 

 

3.5.2 Σπνπδαηόηεηα ελζωκάηωζεο ηεο δεύηεξεο γεληάο κεηαλαζηώλ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ απνηειείηαη απφ ηα παηδηά 

εθείλα πνπ γελλήζεθαλ ζηε πιεηνςεθία ηνπο ζηε ρψξα θαη απφ κηθξή ειηθία 

ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή λννηξνπία. Μεγαιψλνληαο νη ίδηνη απνηέιεζαλ ηε 

λενιαία ηεο ρψξαο, αληηκεησπίζηεθαλ σο λενιαία θαη φρη σο μέλνη θαη νπζηαζηηθά 

δηαθνξνπνηήζεθαλ απφ ηε ζηάζε ησλ γνληψλ ηνπο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα αλζξψπνπο 

θνηλσληθνπνηεκέλνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη θνηλσλία, έρνληαο ίδηεο θηινδνμίεο θαη 

πξνζδνθίεο κε ηνπο Έιιελεο ζπλνκήιηθνπο ηνπο. Ζ κφλε νπζηαζηηθή δηαθνξά είλαη φηη 

θηιηξάξνληαη απφ ην λνκηθφ έιιεηκκα ηεο ειιεληθήο ππεθνφηεηαο. Ζ αλάπηπμε ηνπο 

πξνυπνζέηεη εθπαίδεπζε, πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο πνπ δνπλ, θαη ζαθψο δε ρξήδνπλ θαη 

δελ δέρνληαη ρξήζε άληζεο κεηαρείξηζεο παξφκνηα κε απηή πνπ νη γνλείο ηνπο είραλ 

αληηκεησπίζεη (Γθφβαξεο, 2008, Καξακαλιή, 2008, Thranhardt, 2000). 

Σα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ πνπ γελλήζεθαλ ζηε ρψξα ππνδνρήο ησλ γνληψλ ηνπο 

κπνξεί νπζηαζηηθά λα κε βίσζαλ ηε γεσγξαθηθή κεηαλάζηεπζε, βηψλνπλ φκσο 

θαζεκεξηλά ηε κεηαλάζηεπζε κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ιακβάλνπλ. Μεγάιε είλαη φκσο 

θαη ε δηαθνξά θαη ε δπζθνιία πνπ ζπλαληάηαη αλάκεζα ζηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ζηε 



[77] 

 

ρψξα ππνδνρήο θαη ζε απηά πνπ εγθαηαζηάζεθαλ εθεί ζε κηθξή ειηθία. Οπζηαζηηθά 

αθφκε θαη απηά απνηεινχλ δεχηεξε γεληά δίρσο φκσο λα αλαγλσξίδνληαη έηζη. Θα 

κπνξνχζε λα νξηζηεί πσο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο είλαη εθείλνο ν νπνίνο δεη ζηε 

ρψξα ππνδνρήο ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε, έρεη κεηαλαζηεχζεη πξηλ ηελ εθεβεία ηνπ θαη 

πξνυπνηίζεηαη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα γνληφ μέλν (Εάρνο, 2013, Υξηζηφπνπινο, 2004). 

Γηα ην ιφγν απηφ απνγνεηεχνληαη φηαλ δηαπηζηψλνπλ φηη νη πξνζδνθίεο ηνπο 

δηαςεχδνληαη ζην φλνκα ηεο δηάθξηζεο, ηεο δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο, ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο.. Ζ δπζαξέζθεηα θνξπθψλεηαη φηαλ αληηκεησπίδεηαη ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο ζε ζέζεηο εξγαζίαο θαη κάιηζηα πξνλνκηνχρεο, ηδηαίηεξα ζηε 

πεξίπησζε πνπ πιεξνχλ φια ηα εθφδηα (Γξψπα, 2011). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο νπζηαζηηθά δελ έρνπλ άιιε 

παηξίδα. ηε ρψξα ησλ γνληψλ ηνπο δε κπνξνχλ θαη δε ζέινπλ λα επηζηξέςνπλ γηαηί ζηε 

πιεηνςεθία είλαη δηαιπκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ίδηνη δελ 

γλσξίδνπλ επαξθψο νχηε ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα (Ακαλαηίδεο, 2008, Γξψπα, 2011). 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα πνπ θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο. Αξρηθά ε ππνγελλεηηθφηεηα ηνπ 

γεγελνχο πιεζπζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ φξην ειηθίαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ρψξαο θαη ηελ αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ νδεγεί ηε ρψξα ζε έλα δίρσο ιχζε θνηλσληθφ 

πξφβιεκα. Ο αγξνηηθφο ηνκέαο, πνπ είλαη δεδνκέλα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη 

κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ απφ απηά , κε ηε ηαπηφρξνλε γήξαλζε 

ηνπ πιεζπζκνχ θαζηζηά ηνπο κεηαλάζηεο ή ηζαγελείο πιεζπζκνχο απαξαίηεηνπο γηα ηε 

ζπλέρεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ επξσπατθή έλσζε πνπ θαη ε Διιάδα είλαη 

εληεηαγκέλε ζε απηή επηβάιεη δηεζλείο πνιηηηθέο νηθνλνκίαο σο πξνο ηε δνκή ηεο 

απαζρφιεζεο. Σέινο, ε ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη νη κηθηνί γάκνη πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ρψξα ζα απμήζνπλ ζε ιίγα ρξφληα ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο 

(Γθφβαξεο, 2008, Εαθεηξίνπ, 2007). 

πκπεξαζκαηηθά, ε δεχηεξε γεληά φρη κφλν ζα δηεπθνιχλεη ηε δσή ηεο ζηε λέα 

ρψξα παξακνλήο ηεο, αιιά ζα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά θαη ζηε κεηαζηξνθή ηεο ειιεληθήο 
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θνηλσλίαο σο πξνο ηελ εηεξφηεηα. Καιή θνηλσλία είλαη ε αλνηρηή θνηλσλία ε νπνία 

ιεηηνπξγεί ζπλππνινγίδνληαο ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ αμηψλ, 

θαζψο θαη ηελ αέλαε ζπκβνιή ηνπο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν (Μαθξπδεκήηξεο, 2002). 

 

3.6 Πξνο ηελ αλαγλώξηζε ηεο αλαγθαηόηεηαο γηα εζηθή πξαγκάηεπζε 

ηεο ελζωκάηωζεο ηωλ κεηαλαζηώλ 

Ζ εληαηηθνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο κε ηε δηφγθσζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο πνπ θαηεπζχλεηαη θπξίσο πξνο ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο 

επξσπατθήο Γχζεο θαη ηηο Ζ.Π.Α. έρεη κε ηε ζεηξά ηνπ ζέζεη, κε βάζε ηα φζα 

πξνεηπψζεθαλ, λένπο πξνβιεκαηηζκνχο αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ησλ αιινδαπψλ 

πιεζψλ ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ησλ γεγελψλ. Πνιχ πεξηζζφηεξν, ην αίηεκα γηα πξνζηαζία 

θαη ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κε ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ 

αληί ηεο ηζνπεδσηηθήο γηα ηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ αθνκνίσζεο ηνπο έρεη 

επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην κηα ζεηξά απφ θαίξηα θαη ζχλζεηα εξσηήκαηα εζηθήο θχζεσο 

(Lane, 2016). 

Αξρηθά, πνιχ ζπρλά έρεη ηεζεί ην εξψηεκα θαηά πφζν νη κεηαλάζηεο ζα πξέπεη λα 

απνιαχνπλ ησλ ίδησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ κε ηνπο εκεδαπνχο θαη θαη’ επέθηαζε 

θαηά πφζν πξέπεη εθείλνη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε δηεθδίθεζε ηεο ηζαγέλεηαο θαζαπηήο. 

Δμάιινπ, δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξηζηεί ην γεγνλφο φηη φζν επηκεθχλεηαη ε παξακνλή 

ησλ κεηαλαζηψλ ζε κηα ρψξα ππνδνρήο, ηφζν εληαηηθφηεξα νη ίδηνη ηείλνπλ λα αηηνχληαη 

ίζσλ δηθαησκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε πιήξνπο απφδνζεο ηεο ππεθνφηεηαο θαη ηεο 

ηζαγέλεηαο. Χζηφζν, αλ θαη ε ππνρξέσζε γηα παξνρή ίζσλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

πιεζπζκνχο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο ζηνπο καθξά δηακέλνληεο κεηαλαζηεπηηθνχο 

ζεσξείηαη ελ πνιινίο απηνλφεηε, αιιά θαη σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ θνηλσληθή εηξήλε, νη εκεδαπνί πιεζπζκνί, πνπ απνηεινχλ ηελ 

θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα, ηείλνπλ ηειηθά λα πξνβάινπλ ζνβαξέο αληηξξήζεηο. 

Πξάγκαηη, κηα κεγάιε θνηλσληθή κεξίδα ηείλεη λα δηαβιέπεη ζηελ ελζσκάησζε ησλ 

κεηαλαζηψλ έλαλ ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ εζληθή θπξηαξρία (Bader, 2005, Carens, 2005).  
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ην ζεκείν απηφ, έρεη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη νη θηιφζνθνη, φπσο ν Selden, 

ν Hobbes, ν Locke, ν Pufendorf, ν Rousseau θαη ν Kant, πνπ αζρνιήζεθαλ εληαηηθά κε 

ηελ έλλνηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο ειάρηζηα έιαβαλ ππφςε ηνπο 

κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο ζηηο ζεσξίεο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί 

είηε ζηε κηθξή κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, πνπ δελ θαηλφηαλ λα 

εγείξεη ζνβαξνχο πξνβιεκαηηζκνχο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο ηεο, είηε ζηελ 

έιιεηςε νπζηαζηηθήο δηάθξηζεο κεηαμχ γεγελψλ θαη αιινδαπψλ πιεζπζκψλ ζηε ζθέςε 

ησλ θηινζφθσλ απηψλ. Αληηζέησο, ζηηο παξαδνζηαθέο απηέο πξνζεγγίζεηο, ε ζπδήηεζε 

γχξσ απφ ηηο πνιηηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ιαψλ εζηηάδεηαη ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

λφκηκε πνιηηηθή εμνπζία θαη ην θάζε άηνκν μερσξηζηά. Απηή ε ζρέζε πξνζεγγίδεηαη, 

βεβαίσο, δηαθνξεηηθά ζηε ζεσξία ηνπ θαζελφο απφ ηνπο παξαπάλσ θηινζφθνπο, άιινηε 

σο κηα αληαλάθιαζε ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ 

ηνπ, θη άιινηε σο έλα ζχλνιν θηλήηξσλ γηα ελεξγφ ή αληηπξνζσπεπφκελε ζπκκεηνρή ηνπ 

αηφκνπ ζηηο θνηλέο απνθάζεηο θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην βίν (Carens, 2013, Κνθθνλφο, 

2010, Lane, 2005). 

Πέξα απφ ην ξφιν ηνπο ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ 

πνιηηψλ, ηα θξάηε ρξεηάδεηαη λα ζπλαηλέζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηε κεηαλάζηεπζε. 

Χζηφζν, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο θιαζηθέο επξσπατθέο θηινζνθηθέο ζεσξίεο γηα ην 

θξάηνο εζηηάδνπλ ζηηο πξάμεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπ κεκνλσκέλνπ αηφκνπ πξνο ηελ 

πνιηηηθή δσή. Καηά εηξσληθφ ηξφπν, ινηπφλ, ην ζχκπιεγκα ησλ πξνβιεκαηηζκψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο θιαζηθέο 

ζρεηηθέο ζεσξίεο κε κία θαη κφλν ιχζε, ηελ ππνρξέσζε νη κεηαλάζηεο λα πηνζεηήζνπλ 

ηελ πνιηηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ θαη ηηο πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο, πνπ είλαη απνδεθηέο απφ 

ηε ρψξα ππνδνρήο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνλεκεζνχλ ηα αληίζηνηρα πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα. Με άιια ιφγηα, γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε αξθεί θαλείο λα 

ζπκκνξθσζεί κε φ,ηη απηή ζπλεπάγεηαη θαη απαηηεί ζε ζεζκηθφ θαη εζηθφ επίπεδν (Lane, 

2005, Υαηδήο, 2015). 

Αλαιπηηθφηεξα, ην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο θάλεη ξεηά ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ 

εζηθή θηινζνθηθή ζθέςε θαηά ηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αηψλα, φηαλ ν Francisco de Vitoria, έλαο 

Ηζπαλφο ζενιφγνο θαη θηιφζνθνο αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά κε ζαθήλεηα ζην δηθαίσκα 
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ηεο κεηαλάζηεπζεο, αλαπηχζζνληαο κηα ηδηάδνπζα θνζκνπνιίηηθε ηδέα ζρεηηθά κε ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ιαψλ. ηνλ ππξήλα ηεο ζθέςεο ηνπ εληνπίδεηαη ν φξακα κηαο 

«νηθνπκεληθήο αδειθφηεηαο», κηαο ζρέζεο ε νπνία εδξάδεηαη ζε θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά ζπλδεηηθά ζηνηρεία, πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ εζληθή πξνέιεπζε. Αλ θαη 

αλάινγα κε ηε ζεσξεηηθή πξαγκάηεπζή ηεο θαη ηελ ηζηνξηθή επνρή, ε αληίιεςε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο κεηαλάζηεπζεο δηαθνξνπνηείηαη, ε ίδηα ζπλέρηζε λα βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν ηεο θιαζηθήο θηιειεχζεξεο ζθέςεο επί καθξφλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

παξνπζία ηνπ δεηήκαηνο ζηα άξζξα ηνπ Kant αλαθνξηθά κε ην ζρέδην γηα κηα Αηψληα 

Δηξήλε, ζηα νπνία αλαγλψξηζε φρη κφλν ην δηθαίσκα γηα ηελ εγθαηάιεηςε ελφο ηφπνπ, 

αιιά θη εθείλν ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζε κηα αιιφηξηα ρψξα, ην νπνίν πεξηέγξαςε 

σο κηα πηπρή ηεο αξρήο ηεο νηθνπκεληθήο θηινμελίαο. Ζ ζεηηθή εζηθή ζηάζε ηνπ Kant 

απέλαληη ζηε κεηαλάζηεπζε δελ επεξέαζε κφλν φιε ηελ θαηνπηλή θηινζνθηθή 

παξάδνζε, αιιά έθηαζε αθφκε λα ζπκπεξηιεθζεί ζε πνιιά επξσπατθά δηεζλή θαη εζληθά 

λνκηθά θείκελα, πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε κεηαλάζηεπζε σο παγθφζκην θαη ζεκειηψδεο 

αλζξψπηλν δηθαίσκα (Carens, 2005, 2013). 

ηε ζχγρξνλε επνρή, ν θχξηνο φγθνο ηεο κεηαλάζηεπζεο αθνξά θαηαπηεδφκελνπο 

ή εθκεηαιιεπφκελνπο πιεζπζκνχο πνπ αλαδεηνχλ θαηαθχγην ζηελ Δπξψπε θαη, παξφιν 

πνπ ζεζκηθά ηα επξσπατθά θξάηε αλαγλσξίδνπλ σο ζεκαίλνπζα ηελ ππνρξέσζε γηα 

πεξίζαιςε θαη απνδνρή ησλ πιεζψλ απηψλ, πξαθηηθά, αληί λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε 

ηνλ ζεζκηθά παξαδεδεγκέλν σο νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα ηνχ δηθαηψκαηνο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, παξαηεξείηαη κηα νινέλα απμαλφκελε ηάζε γηα άξλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

απηνχ. Όπσο κάιηζηα έρεη επηζεκάλεη ε Arendt, κνινλφηη ν νηθνλνκηθφο ή πνιηηηθφο 

πξφζθπγαο ζα έπξεπε, θαζφηη έρεη απνζηεξεζεί ηεο ηδηαίηεξεο θνηλσληθνπνιηηηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο, λα ελζαξθψλεη ηδαληθά ηνλ απφιπην θνξέα ησλ νηθνπκεληθψλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, επί ηνπ πξαθηένπ εθηίζεηαη ζηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ απφξξηςε, αθνχ ε 

άξλεζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο λα ηνπ αλαγλσξίζεη ηελ πνιηηηθή ηδηφηεηα, ηνπ ζηεξεί 

ηειηθά θάζε λνκηθή πξνζηαζία. Πνιχ πεξηζζφηεξν, ζε πνιιά αλεπηπγκέλα θξάηε, ην 

δηθαίσκα ηεο κεηαλάζηεπζεο έρεη κεηαηξαπεί ηειηθά θαη’ εηξσληθφ ηξφπν ζε πνηληθφ 

αδίθεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη κε δηψμεηο. ην πιαίζην απηφ, θαζίζηαηαη ζαθήο ε αλάγθε 

γηα εζηθή πξαγκάηεπζε φρη κφλν ηεο ππνρξέσζεο γηα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 
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ελζσκάησζε ησλ αιινδαπψλ πιεζπζκψλ, αιιά θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

θαζαπηνχ (Bader, 2005, Carens, 2013, Υαηδήο, 2003). 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν   ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί  αλάιπζε ηεο έξεπλαο ηνπ πεδίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ πξνο ρξήζε γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο  είλαη ε επεμήγεζε ηεο 

εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο , ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, ηελ δφκεζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάιπζε απηψλ. θνπφο ηελ αλσηέξσ απνηειεί, κέζσ ηεο 

ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηελ δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ, ε έξεπλα ησλ 

παξαγφλησλ θαη ε εμαγσγή απνηειεζκάησλ απφ ηε δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα, ην 

ελδηαθέξνλ εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο ηνπο ή άιιεο γιψζζαο,  θαη γεληθφηεξα ηελ 

επηζπκία έληαμεο ηνπο ή φρη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

πγθεθξηκέλα,  ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηεχεηαη ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

α) ην θχιν, β) ηελ ειηθία, γ) ηελ ρψξα γέλλεζεο, δ) ηελ ππεθνφηεηα, ε)ηελ ηάμε 

παξαθνινχζεζεο , ζη)ηελ γλψζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, ε) ηελ γλψζε άιιεο γιψζζαο, 

δ)ηελ ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ κεηά ην πέξαο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε) ηελ 

θαηνίθεζε δε ηδηφθηεην ή κε ζπίηη, ζ) ηελ εξγαζία ησλ γνλέσλ, η) ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ησλ γνλέσλ, θ)ηελ ππεθνφηεηα ησλ γνλέσλ, ι)ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο, ην ζρνιείν, ηηο ππεξεζίεο, ηα θαηαζηήκαηα, κ) ηελ 

αληηκεηψπηζε ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, λ) ηελ ζπλχπαξμε κε άηνκα, ηεο ρψξαο ηνπο, 

κε Έιιελεο, μ) ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο ν) ηελ κειινληηθή 

παξακνλή ηνπο ηε ρψξα π) θαη ηέινο ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ειιεληθήο  ππεθνφηεηαο. 
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 4.1 ΓΟΜΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 

Γηα ηελ απνθπγή φπνησλ δπζθνιηψλ ή φπνησλ παξεξκελεχζεσλ ησλ εξσηήζεσλ 

ηεο έξεπλαο, κε ζθνπφ ηελ αληηθεηκεληθφηεξε εμαγσγή απνηειέζκαηνο, ην ζρέδην ηνπ 

δφζεθε ζε έλα δείγκα δέθα καζεηψλ κε ζθνπφ ηελ δηφξζσζε ή πιεξέζηεξε εξκελεία 

ελλνηψλ. Μεηά ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη ηελ ρξνλνκέηξεζε ησλ απαληήζεσλ 

δφζεθε ε ηειηθή κνξθή ζην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν θαη παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο  δηπισκαηηθήο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα Ηαλνπάξην 

ηνπ 2016 έσο θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 θαη θαιχθζεθαλ ζρεδφλ φια ηα ζρνιεία ζηα 

νπνία θνηηνχλ αιινδαπνί καζεηέο θαη αλήθνπλ ζηηο ειηθίεο δεθαηέζζεξα κε δεθαελληά, 

ειηθίεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ Νφκν πνπ δηέπεη ηνπο αιινδαπνχο σο 

«Γεχηεξε γεληά». Ο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ ζπκπιήξσζε φισλ ησλ εξσηήζεσλ 

θπκάλζεθε κεηαμχ 25 κε 30 ιεπηά. 

 

4.2 ΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 

 

Όπσο πξνζεκεηψζεθε,  ην δείγκα απνηέιεζαλ καζεηέο ειηθίαο δεθαηεζζάξσλ  κε 

δεθαελληά εηψλ θπξίσο πξνεξρφκελνη απφ ηελ Αιβαλία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ζην 

ζεκείν απηφ, πσο ε πξνζέγγηζε γηα ηελ έξεπλα αληηκεησπίζηεθε απφ πνιινχο καζεηέο 

κε δηζηαγκφ θαη ζε πην ζπάληεο πεξηπηψζεηο κε άξλεζε, ζηνηρείν πνπ ζα δηαηππσζεί 

εθηελέζηεξα ζηελ πνξεία. 

 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ αλ ζθεθηεί θαλείο φηη απφ ην ζχλνιν 

ησλ ππνινγηδφκελσλ καζεηψλ ζηελ Μεζζελία , πνπ αξηζκείηαη ζηνπο 700,  ξσηήζεθαλ 

153, ή πνζνζηηαία  ην 21,8%. . Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα 30 θξίζεθαλ 

αθαηάιιεια λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εμαγσγή απνηειέζκαηνο εμαηηίαο ηεο πηζαλφλ 

έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο εξσηεζέληεο, θαη ην ηειηθφ δείγκα νξίδεηαη ζηα 123 

εξσηεκαηνιφγηα, ή 17,5%.  
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Ζ θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPPS(Statistical Package For Social Science)  ver. 36. 

 

 

5ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΝΑΛΤΖ ΠΗΝΑΚΧΝ 

 

5.1ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΘΔΝΣΧΝ 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ καζεηψλ Ν=123 ην 62,6% αθνξά ηα αγφξηα θαη 

ην 37,4% ηα θνξίηζηα. Αξηζκεηηθά ην παξαπάλσ πνζνζηφ αλαινγεί ζε 77 αγφξηα θαη 46 

θνξίηζηα αληίζηνηρα. Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ F νξίδεηαη απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ λ1, 

φπνπ λ1= αγφξη πξνο ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ, φπνπ Ν= χλνιν, δει. F=λη/λ*100. 

Αλαιφγσο θαη γηα ηα θνξίηζηα, φπνπ λ2= θνξίηζη, F=λ2/λ*100. 

Πίλαθαο 2.4 

ΦΤΛΟ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή πρλφηεηα 

*100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα 

*100 

ΑΓΟΡΗ 77 62,6 62,6 62,6 

ΚΟΡΗΣΗ 46 37,4 37,4 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 

 

Οη ειηθίεο ησλ καζεηψλ πνπ ξσηήζεθαλ θπκαίλνληαη απφ δεθαηέζζεξα κε 

δεθαελληά. Οη ειηθίεο πνπ ζπλαληήζεθαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ είλαη απηέο ησλ δεθαέμη 

θαη δεθαεθηά ζε πνζνζηφ 26%. Αθνινπζεί ε ειηθία ησλ δεθαπέληε ζε πνζνζηφ 29%, ε 

ειηθία ησλ δεθανρηψ κε 20%, ε ειηθία ησλ δεθαελληά κε 9% θαη ηέινο ησλ 

δεθαηεζζάξσλ ζε πνζνζηφ 1%. Ζ ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ απνδεηθλχεη μεθάζαξα  πσο  

απφ ην κεγάιν κεηαλαζηεπηηθφ θχκα ηελ δεθαεηία ηνπ ΄90  πξνο ηελ Διιάδα, νη ηφηε 

κεηαλάζηεο φρη κφλν δελ εγθαηέιεηςαλ ηελ ρψξα ππνδνρήο, αληηζέησο παξέκεηλαλ, 
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αλέπηπμαλ δεζκνχο  θαη νηθνγέλεηα, θαη ζέιεζαλ ηα παηδηά ηνπο λα αθνκνησζνχλ ζηελ 

λέα πιένλ θνηλφηεηα. Βέβαηα, θαη απηφ ζα απνηππσζεί ζηνλ θαησηέξσ επφκελν πίλαθα, 

ε δπζπηζηία ζρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζε ή φρη ησλ αξρηθψλ δεζκψλ  ζε ζρέζε κε ηελ 

γέλλεζε ησλ ηέθλσλ ηνπο είλαη εκθαλήο.   

Πίλαθαο 2.5 

ΖΛΗΚΗΑ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΓΔΚΑΔΝΝΗΑ 9 7,3 7,3 7,3 

ΓΔΚΑΟΥΣΧ 20 16,3 16,3 23,6 

ΓΔΚΑΔΦΣΑ 32 26,0 26,0 49,6 

ΓΔΚΑΔΞΗ 32 26,0 26,0 75,6 

ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ 29 23,6 23,6 99,2 

ΓΔΚΑΣΔΔΡΑ 1 ,8 ,8 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 
     

 

Αμηνζεκείσηε παξνπζηάδεηαη ε αλαινγία ησλ καζεηψλ νη νπνίνη γελλήζεθαλ 

ζηελ Διιάδα ή ηελ Αιβαλία. Οη γελλεζέληεο ζηελ Διιάδα εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηφ 

51,2% θαη εθείλνη πνπ γελλήζεθαλ ζηελ  Αιβαλία ζε 48,8% αληίζηνηρα. Ζ αληηζηνηρία 

απηή απνδεηθλχεη, πσο ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί εθ ησλ κεηαγθαηαζζέλησλ αιινδαπψλ  

επέιεμαλ ε γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ ηνπο λα γίλεη ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, πηζαλφηαηα 

ζθεπηφκελνη ηελ πεξίπησζε επαλαπαηξηζκνχ, θαζψο θαη ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ ζα 

αληηκεηψπηδαλ κε ηελ γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ ζε άιιε ρψξα. Ζ ακθηβνιία απηή δελ είλαη 

απφιπηε θαζφηη θαη ν θάησζη πίλαθαο θαλεξψλεη. 
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Πίλαθαο 2.6 

ΥΧΡΑ ΓΔΝΝΖΖ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΑΛΒΑΝΗΑ 63 51,2 51,2 51,2 

ΔΛΛΑΓΑ 60 48,8 48,8 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 
     

 

Ζ σο άλσ δπζπηζηία σο πξνο ηελ γέλλεζε ησλ ηέθλσλ  δηαθαίλεηαη φηη δελ αθήλεη   

αλεπεξέαζηνπο ηνπο γνλείο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ.  Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο δφζεθε ε δπλαηφηεηα απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο, παηδηά αιινδαπψλ, 

θπξίσο απηά πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη πιεξνχλ βέβαηα νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο 

λα απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ππεθνφηεηα. Ζ πιεηνςεθία απηψλ θαίλεηαη λα 

δηαηεξεί ηελ αιβαληθή ηζαγέλεηα κέρξη θαη ζήκεξα θαη απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δπν 

παξάγνληεο θπξίσο, είηε ζηελ αδπλακία ησλ ηδίσλ λα ηελ απνθηήζνπλ είηε ζηελ άξλεζε 

απηψλ πξνο απφθηεζε ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ παξνπζηάδεηαη θαη ηφζν ζεκαληηθή 

απφθιηζε  ησλ πνζνζηψλ κε f1=82.1%  φπνπ f1= Αιβαληθή θαη f2=17.9% φπνπ f2= 

Διιεληθή, θαη χλνιν F=f1+f2, F=82.1+17.9=100 

 

Πίλαθαο 2.7 

    ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΑΛΒΑΝΗΚΖ 101 82,1 82,1 82,1 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 22 17,9 17,9 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

 

Οη ηάμεηο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεηψλ θπκαίλνληαη απφ ηελ Α ΄ κέρξη θαη ηελ 

Γ ηνπ ιπθείνπ. ε αληηπαξάζεζε ησλ ηάμεσλ παξαθνινχζεζεο κε ηηο ειηθίεο, επίζεο 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δπζθνιία άκεζεο πξνζαξκνγήο ησλ αιινδαπψλ ζηε ρψξα, 

θαζψο είλαη θαη ακθίβνιε ε ειηθία ε νπνία ήξζαλ ζηελ Διιάδα, αθφκα θαη αλ 



[86] 

 

γελλήζεθαλ ζηε ρψξα,  θαζφηη παξνπζηάδνληαη καζεηέο ζε ειηθίεο ησλ δεθανρηψ θαη 

δεθαελληά εηψλ λα παξαθνινπζνχλ αθφκε καζήκαηα. Πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην ζεκείν 

απηφ, πσο έλαο αξηζκφο καζεηψλ θνηηά ζε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζρνιεία, θαη ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα δηθαηνινγήζεη ζε έλα βαζκφ ηελ θαζπζηέξεζε απνθνίηεζεο ηνπο. 

Πίλαθαο 2.8 

ΣΑΞΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 Α 43 35,0 35,0 35,0 

Β 42 34,1 34,1 69,1 

Γ 38 30,9 30,9 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο πνπ νη καζεηέο έδσζαλ γηα ηελ γλψζε 

ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε  ηελ 

δηαηαξαρή πνπ ζπκβαίλεη ζε έλα άηνκν φηαλ κεηαλαζηεχζεη ζε κηα άιιε ρψξα, ηδίσο ζε 

ρψξα πνπ δελ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ γιψζζα, θαη πφζν κάιινλ φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο. Ζ κεηαθίλεζε ζε κηα μέλε ρψξα ηζνδπλακεί κε 

κηα ηαπηφρξνλε κεηαθίλεζε ηνπ θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ, θαη πνιηηηζηηθνχ ππνβάζξνπ 

ηνπ αηφκνπ ζε δεδνκέλα πιήξσο μέλα ζε απηφλ θαη νη αληίζηνηρεο θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλέπεηεο είλαη πξνθαλείο θαη ζπλήζσο άκεζα νξαηέο. Ζ 

γιψζζα, απνηειεί γεγνλφο φηη δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηελ ρψξα ππνδνρήο, θαη ε 

δηείζδπζε ηεο ζηελ κεηαλαζηεπηηθή νηθνγέλεηα είλαη αλαπφθεπθηε. Κξηηήξην γηα ηνλ 

βαζκφ επίδξαζεο ηεο γιψζζαο ζηελ νηθνγέλεηα απνηειεί ε ζπκκεηνρή ηεο  ζηελ 

παξνηθία ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαζψο θαη ε νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο θαη ε αληαπφθξηζε 

ησλ πνιηηψλ ηεο ζηε λέα πνιππνιηηηζκηθή θνηλφηεηα.  

πγθεθξηκέλα, κφλν 38 απφ ηνπο εξσηεζέληεο καζεηέο απάληεζαλ πσο γλσξίδνπλ 

ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα «άξηζηα» θαη εκθαλίδνληαη πνζνζηηαία κε 30,9%, πνπ 

απνηειεί πεξίπνπ πνζνζηφ  ηνπ 1/3 ησλ εξσηεζέλησλ. Σν πνζνζηφ απηφ απνηειεί 

έθπιεμε, δηφηη ζα πεξίκελε θαλείο πσο άκεζε επηδίσμε ησλ γνλέσλ ζα ήηαλ ε δηαηήξεζε 

ησλ γισζζηθψλ ηνπιάρηζηνλ δεζκψλ κε ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο γηα ηα παηδηά ηνπο. Σν 
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27,6% απάληεζε πσο γλσξίδεη «πνιχ θαιά» ηελ κεηξηθή ηνπ γιψζζα,  ην 25,2% ζε 

επίπεδν, «θαιά». Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ πξνζδίδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είλαη ην πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ ζηηο επηινγέο, «κέηξηα» θαη 

«θαζφινπ». Δκθαλίδεηαη κηθξφ βέβαηα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επηινγέο, αιιά ην 

15,4% θαη 0,8% αληίζηνηρα ζεσξείηαη πςειφ πνζνζηφ, ζα έιεγε θαλείο « αδηαθνξίαο» 

γλψζεο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο, αλαινγηδφκελνη πσο ην κεγάιν κεηαλαζηεπηηθφ 

ξεχκα δελ αξηζκεί αθφκα ηα 30 ρξφληα, πνπ ηζνδπλακνχλ κε ηελ αιιαγή ηεο γεληάο. Γελ 

ζα πξέπεη λα αγλνήζνπκε φκσο ην γεγνλφο φηη νη εξσηεζέληεο καζεηέο ζην πιαίζην ηεο 

έξεπλαο βξίζθνληαλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, ηα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ απφ ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο, θαη δελ απνθιείεηαη ε πεξίπησζε κε δήισζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ, ζε 

εθηηκψκελν βέβαηα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 2-3%. 

 

 

 

Πίλαθαο 2.9 

Γλώζε Μεηξηθήο Γιώζζαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΑΡΗΣΑ 38 30,9 30,9 30,9 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ 34 27,6 27,6 58,5 

ΚΑΛΑ 31 25,2 25,2 83,7 

ΜΔΣΡΗΑ 19 15,4 15,4 99,2 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 ,8 ,8 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 

 

Αληηζηξφθσο αλάινγα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ζηελ γλψζε κηαο 

δηαθνξεηηθήο απφ ηελ κεηξηθή γιψζζα κε ηελ γλψζε ηεο αγγιηθήο λα εκθαλίδεηαη ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ  κε 50,4%. Πέξαλ απηήο, νξηζκέλνη καζεηέο δήισζαλ πσο 

γλσξίδνπλ ή καζαίλνπλ γαιιηθά , γεξκαληθά θαη ηηαιηθά κε πνζνζηά, 4,9%, 5,7% θαη 

0,8% αληίζηνηρα. Σν ελδηαθέξνλ εθκάζεζεο κηαο δεχηεξεο ή πεξηζζνηέξσλ γισζζψλ 

ππνδειψλεη εθηφο ηεο απφθηεζεο ηππηθψλ πξνζφλησλ, ηελ πηζαλή επηζπκία ησλ καζεηψλ 
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λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε άιιε ρψξα πιελ ηεο Διιάδαο, ζηνηρείν πνπ ζα 

κειεηεζεί ζηελ πνξεία. 

Πίλαθαο 2.10 

ΓΝΧΖ ΑΛΛΖ ΓΛΧΑ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

ρεηηθφηεηα *100 

 ΑΛΒΑΝΗΚΑ 47 38,2 38,2 38,2 

ΑΓΓΛΗΚΑ 62 50,4 50,4 88,6 

ΓΑΛΛΗΚΑ 6 4,9 4,9 93,5 

ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ 7 5,7 5,7 99,2 

ΗΣΑΛΗΚΑ 1 ,8 ,8 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 

 

Με ην πέξαο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην 81,3% ησλ εξσηεζέλησλ 

δήισζε πσο επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, ελψ ην 18,7% δήισζε πσο δελ 

επηζπκεί. Δπηπξφζζεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, θαη επεηδή 

ηα ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά θξίζεθαλ άμηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο θιήζεθαλ νη καζεηέο 

λα απαληήζνπλ εθηελέζηεξα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφζεζή ηνπο, αιιά νη δηεπζχλζεηο 

ησλ ζρνιείσλ δελ επέηξεςαλ ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπλέληεπμεο, θαη ε παξάζεζε ζα γίλεη 

πεξηιεπηηθά. Απφ ηνπο 100 καζεηέο πνπ απάληεζαλ φηη επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο νη 95 πεξίπνπ απάληεζαλ πσο επηζπκία ηνπο είλαη λα βηψζνπλ κηα πνηνηηθφηεξε 

δσή απφ εθείλε ησλ γνλέσλ ηνπο, θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο σο παξάδεηγκα, ην θίλεηξν 

ηνπο είλαη πνιχ ηζρπξφ πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. Αλαθνξηθά κε ηνπο 

ππφινηπνπο, νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ ζπγθερπκέλεο , ελλνψληαο πσο έλαο 

αξηζκφο εκθαλίζηεθε απαηζηφδνμνο ιέγνληαο πσο ζαλ αιινδαπνί, ζα εξγάδνληαη κφλν 

γηα άιινπο θαη ζε πεξηζηαζηαθέο αζρνιίεο θαη ηέινο νη ππφινηπνη απάληεζαλ πσο 

αδηαθνξνχλ γηα ηελ ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ δηφηη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ θαη λα 

ζπλερίζνπλ ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ ηνπο. 
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Πίλαθαο 2.11 

ΤΝΔΥΔΗΑ ΠΟΤΓΧΝ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΝΑΗ 100 81,3 81,3 81,3 

ΟΥΗ 23 18,7 18,7 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 

Ζ ακέζσο επφκελε εξψηεζε πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο ήηαλ ε δεχηεξε επηινγή 

πνπ ζθέθηνληαη ζε πεξίπησζε κε ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ. Παξφιν πνπ ζηελ 

πξνεγνχκελε εξψηεζε δήισζαλ κφλν 23 καζεηέο πσο δελ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο, ζηελ δεχηεξε επηινγή απάληεζαλ 62. Ζ επηινγή «αλαπάληεηα» κε 

πνζνζηφ 49,6% δειψλεη ηελ ζηαζεξφηεηα νξηζκέλσλ καζεηψλ ζηελ επηινγή γηα εμέιημε 

ησλ πξνζφλησλ ηνπο. Σν 43,1% πνπ απάληεζε « αλαδήηεζε δνπιεηάο», είλαη πηζαλφ λα 

κελ έρεη απνθαζίζεη πιήξσο ηη επηζπκεί γηα ην κέιινλ, ή δελ γλσξίδεη εάλ ε επηζπκία ηνπ 

απηή ζπλάδεη κε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο 

επηινγήο ηνπ. 

 

Πίλαθαο 2.12 

ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΠΗΛΟΓΖ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΑΝΑΠΑΝΣΖΣΑ 61 49,6 49,6 49,6 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ_ΓΟΤΛΔΗΑ 53 43,1 43,1 92,7 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 9 7,3 7,3 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 

ηηο εξσηήζεηο γηα ην λα θαηνηθνχλ ζε ηδηφθηεην ή φρη θαηνηθία ε πιεηνςεθία κε 

πνζνζηφ 458,5% απάληεζε « φρη» ζε ζρέζε κε ην 41,5% πνπ απάληεζε «λαη», θαη απηφ 

ζπλαξηάηαη απφιπηα κε ηηο εξσηήζεηο πεξί εξγαζίαο ησλ γνλέσλ κε πνζνζηά απάληεζεο 

«θαη νη δπν» 48,8%, «κφλν ν παηέξαο» 30,9%, « κφλν ε κεηέξα» 17,9% θαη 
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«αλαπάληεηα εξσηήκαηα»2,4%. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε ησλ 

αλσηέξσ πνζνζηψλ είλαη πσο νη κεηαλάζηεο πνπ επηδίσμαλ λα αθνκνησζνχλ ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο είηε επεηδή ην ζέιεζαλ, είηε επεηδή ζηελ παηξίδα ηνπο δελ ζθέπηνληαλ λα 

επηζηξέςνπλ εμαζθάιηζαλ ηελ δηθή ηνπο ηδηφθηεηε θαηνηθία, θαη απηφ ζεκεηψλεηαη 

δεδνκέλσλ ησλ ρακειψλ εκεξνκηζζίσλ πνπ ιάκβαλαλ θαζφηη απαζρνινχληαλ σο 

εξγάηεο.  

 

Πίλαθαο 2.13 

 

ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΝΑΗ 51 41,5 41,5 41,5 

ΟΥΗ 72 58,5 58,5 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 2.14 

ΔΡΓΑΗΑ ΓΟΝΔΧΝ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΑΝΑΠΑΝΣΖΣΑ 3 2,4 2,4 2,4 

ΚΑΗ_ΟΗ_ΓΤΟ 60 48,8 48,8 51,2 

Ο_ΠΑΣΔΡΑ 38 30,9 30,9 82,1 

Ζ_ΜΖΣΔΡΑ 22 17,9 17,9 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 

 

πλέπεηα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ξνήο ππήξμε ε αδπλακία δηεχξπλζεο ηνπ 

κνξθσηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Απηφ, δηφηη νη ειηθίεο ησλ κεηαλαζηψλ ηελ δεθαεηία ηνπ ΄90 

θπκαίλνληαλ κεηαμχ 13 κε 25, ρσξίο βέβαηα  λα απνηειεί ηνλ θαλφλα.  Ζ έθξπζκε 

επηθξαηνχζα πνιηηηθή θαηάζηαζε επέηξεπε ηελ ππνηαγή ζην πθηζηάκελν θαζεζηψο ή ηελ 

άκεζε θαη βίαηε απνκάθξπλζε. Σν γεγνλφο απηφ, ην γεγνλφο δειαδή ηεο επηινγήο κεηαμχ 
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ειεπζεξίαο θαη ππφδνπινπ απηαξρηθνχ θαζεζηψηνο, νδήγεζε έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνχ λα ζέζνπλ ζε δεπηεξεχνπζα ζέζε ηελ κφξθσζε θαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ 

πνξεία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ επηινγή απηή εθθξάδεηαη μεθάζαξα  απφ ηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ κε πνζνζηφ 50,4% λα αλαθέξεηαη ζηελ κέρξη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ησλ γνλέσλ ηνπο, ην 29,3% λα δειψλεη πσο ε εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ηνπο ζηακαηά 

ζηελ πξσηνβάζκηα, έλα κηθξφ πνζνζηφ δειψλεη πσο νη γνλείο ηνπο δελ έρνπλ ιάβεη 

κφξθσζε ζε θαλέλα επίπεδν θαη απηνί παξνπζηάδνληαη ζε πνζνζηφ 12,2%, θαη ηέινο έλα 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 6,5% δειψλεη πσο νη γνλείο ηνπ έρνπλ ιάβεη 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

Πίλαθαο 2.15 

 

ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΟΝΔΧΝ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΑΝΑΠΑΝΣΖΣΑ 2 1,6 1,6 1,6 

ΥΧΡΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 15 12,2 12,2 13,8 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
36 29,3 29,3 43,1 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
62 50,4 50,4 93,5 

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
8 6,5 6,5 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 

 

 

Με ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ρψξα, νη επθαηξίεο γηα ηελ λνκηκνπνίεζή ηνπο ππήξμαλ 

πνιιέο απφ ην θξάηνο, αιιά νη δπλαηφηεηα αιιά θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζεζπίζηεθαλ γηα 

ηελ απφθηεζε ειιεληθήο ππεθνφηεηαο ήηαλ απζηεξά θαη πεξηνξηζκέλα. Ζ επηζπκία ηνπο 

λα απνθηήζνπλ ειιεληθή ππεθνφηεηα δελ είλαη ζηελ παξνχζα έξεπλα γλσζηή θαη δελ 

εμεηάδεηαη. Σν απνηέιεζκα δειψλεη πσο κφλν ην 9,8% ησλ κεηαλαζηψλ θαηάθεξαλ λα 

απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα ζε αληίζεζε κε ην 90,2% πνπ δηαηεξεί ηελ 
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αιβαληθή θαη λνκηκνπνηείηαη ζηελ ρψξα κε ηελ έθδνζε αδεηψλ δηακνλήο απφ ηα αξκφδηα 

ηκήκαηα. εκεηψλεηαη, πσο έλαο αξηζκφο εθ ησλ νπνίσλ απέθηεζαλ ειιεληθή 

ππεθνφηεηα πξνέξρεηαη  απφ γάκν πνπ ζχλαςε κε Έιιελα πνιίηε, πνπ ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία θαη ινηπψλ ζπλδπαζηηθψλ παξαγφλησλ δχλαηαη λα ηελ απνθηήζεη, 

πάληνηε θαη κφλν εάλ αηηεζεί, απηνδίθαηα δελ δίδεηαη πνηέ. 

 

Πίλαθαο 2.16 

ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΓΟΝΔΧΝ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΑΛΒΑΝΗΑ 111 90,2 90,2 90,2 

ΔΛΛΑΓΑ 12 9,8 9,8 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 

 
    

 

 

Οη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, ή νξζφηεξα πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί απφ λφκν σο « δεχηεξε γεληά», παξνπζηάδνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

αληηκεηψπηζή απφ δηάθνξνπο θνηλσληθνχο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα απφ ηελ θνηλσληθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ πνπ απνηειεί θαη ίζσο ηνλ 

πξσηεχνληα παξάγνληα αθνκνίσζεο κε πνζνζηφ 57,7%, αθνινπζνχλ νη ππεξεζίεο ζηελ 

γεληθή ηνπο έλλνηα κε πνζνζηφ 22%, θαη ηέινο ηα θαηαζηήκαηα, πνπ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα ζπγθαηαιέγνληαη φιεο εθείλεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

θαηάζηεκα   κε 19,5%. Δπηπιένλ ζηνηρείν αθνκνίσζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο 

παξνπζηάδεηαη θαη ζην απνηέιεζκα ηεο εξψηεζεο εάλ έρνπλ βηψζεη ξαηζηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο,  κε ην52,8% λα απαληά πσο «φρη» θαη ην 47,2% λα απαληά πσο «λαη» έρεη 

βηψζεη. ηεθφκαζηε ζηελ απάληεζε φρη, δηφηη ην λαη πνπ δφζεθε δελ ακθηζβεηείηαη 

δηφινπ, αιιά ζαλ ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κηα φπνηα αθνχζηα 

θίλεζε θαη λα κελ ηεο πξνζδίδεηαη νπζηαζηηθά ε έλλνηα ηνπ ξαηζηζκνχ. 
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  Πίλαθαο 2.17 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΜΔ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΑΝΑΠΑΝΣΖΣΑ 1 ,8 ,8 ,8 

ΥΟΛΔΗΟ 71 57,7 57,7 58,5 

ΤΠΖΡΔΗΔ 27 22,0 22,0 80,5 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 24 19,5 19,5 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σέινο, νη 4 πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε δφιν, απνδεηθλχνπλ κε έλαλ μεθάζαξν ηξφπν, απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

δείγκαηνο ησλ καζεηψλ, ηελ γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνζνζηά 86,8% αλαθνξηθά κε ηελ «ζπλνκηιία κε», ζηελ 

εξψηεζε γηα ζπκκεηνρή ζε «εθδειψζεηο», ζε θαζαξά θνηλσληθά δξψκελα ηαπηηζκέλα κε 

ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ην 74% απάληεζε «λαη» πσο ζπκκεηέρεη, ζηελ 

εξψηεζε γηα ζθέςε παξακνλήο ζηελ Διιάδα, ην 60% πεξίπνπ δήισζε πσο επηζπκεί λα 

παξακείλεη, θαη ηέινο ην 87,8% δήισζε απεξίθξαζηα πσο επηζπκεί θαη επηδηψθεη λα 

απνθηήζεη  ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα. 

 

Πίλαθαο 2.18 

ΡΑΣΗΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΝΑΗ 58 47,2 47,2 47,2 

ΟΥΗ 65 52,8 52,8 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  
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Πίλαθαο 2.19 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2.20 

ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΜΟΝΗΜΑ 72 58,5 58,5 58,5 

ΠΔΡΑ_ΣΧΝ_ΠΟΤΓΧΝ 34 27,6 27,6 86,2 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 17 13,8 13,8 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 2.21 

ΑΠΟΚΣΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΑΝΑΠΑΝΣΖΣΑ 8 6,5 6,5 6,5 

ΝΑΗ 108 87,8 87,8 94,3 

ΟΥΗ 7 5,7 5,7 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΚΓΖΛΧΔΗ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα *100 

 ΝΑΗ 91 74,0 74,0 74,0 

ΟΥΗ 32 26,0 26,0 100,0 

χλνιν 123 100,0 100,0  
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 5.2  ΤΝΟΦΗΕΟΝΣΑ 

 

Ζ εμέηαζε ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ θαη ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ 

απνηεινχλ κηα κεκνλσκέλε θαη ζπγθεληξσηηθή ηαπηφρξνλα απάληεζε. Οη 

εγθαηαζηαζέληεο κεηαλάζηεο, παξφιν πνπ 25 ζρεδφλ ρξφληα βξίζθνληαη ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο αθνκνίσζεο θαη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη δελ 

απνδέρηεθαλ ζην ζχλνιφ ηεο ηελ δηαδηθαζία κεηεγθαηάζηαζεο ζηελ λέα γηα απηνχο 

πιένλ ρψξα, θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Παξνπζηάδεηαη θαζαξά ζηελ εξψηεζε ηνπ « 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ» , κε ηηο απαληήζεηο λα παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ 

νινθιεξσηηθή έιιεηςε κφξθσζεο απφ ηνπο καζεηέο. Γελ ζα κπνξνχζακε λα 

παξαιείςνπκε φκσο θαη ηηο ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ 

ηελ ρψξα ηνπο, θαη απηφ πνπ ζθέπηεηαη θαλείο είλαη φηη ε κνλαδηθή ηνπο ζθέςε ζηε ρψξα 

ππνδνρήο ήηαλ ε εμαζθάιηζε θαη κφλν ησλ βηνηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

ηνλ αληίπνδα, εκθαλίδνληαη νη καζεηέο, ηα παηδηά, ηα νπνία ηείλνπλ λα 

αθνκνησζνχλ  πιήξσο κε ηελ λέα θνηλφηεηα πνπ πνιινί εμ΄ απηψλ γελλήζεθαλ αιιά θαη 

κεγαιψλνπλ, θαη ε δηαδηθαζία έληαμεο ηνπο ζηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο δνκέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο παξνπζηάδεηαη επθνιφηεξε. 

Σέινο, ην Κξάηνο, ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηηο αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, αλάγθεο πνπ δελ 

αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ επηβίσζε ηνπο ζε επίπεδν ηξνθήο θαη ζηέγαζεο , 

αιιά θαη γηα εθείλεο πνπ νινθιεξψλνπλ ην άηνκν ζε θάζε πξσηφγλσξε γηα απηφ 

θνηλσλία.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ απαληά ήδε απφ ηηο 

απαξρέο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο σο κηα κνξθή αληίδξαζεο ζηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ 

κπνξεί λα ππνλνκεχζνπλ ηελ επηβίσζε, φπσο είλαη ε αλεπάξθεηα πφξσλ, ν πφιεκνο, νη 

πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο ή ην δπζκελέο θιίκα. Σέηνηα δεηήκαηα έρνπλ πξνθαιέζεη 

επαλαιακβαλφκελα ηε κεηαθίλεζε κηθξφηεξσλ ή κεγαιχηεξσλ αλζξψπηλσλ καδψλ πξνο 

αλαδήηεζε θηιηθφηεξσλ ζπλζεθψλ εγθαηάζηαζεο θαη δηαβίσζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εγθαηάζηαζε ησλ εθάζηνηε κεηαλαζηεπηηθψλ 

πιεζπζκψλ ή αηφκσλ ζε κηα ρψξα ππνδνρήο δελ είλαη πάληνηε εηξεληθή θαη δίρσο 

εληάζεηο. Πνιχ ζπρλά, ε αλεπάξθεηα πφξσλ, νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη νη πνιηηηθν-

θνηλσληθέο αληηιήςεηο έρνπλ θέξεη ζε ζχγθξνπζε ηνλ εκεδαπφ κε ηνλ αιινδαπφ 

πιεζπζκφ. 

ήκεξα, ηα θίλεηξα κεηαλάζηεπζεο έρνπλ θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ δηαθνξνπνηεζεί. Ζ 

νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο ππνδνρήο, νη επθαηξίεο γηα απαζρφιεζε ή επαγγεικαηηθή 

εμεηδίθεπζε θαη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα απνηεινχλ ζηηο κέξεο καο ηνπο βαζηθφηεξνπο 

παξάγνληεο επηινγήο ελφο λένπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, νη πνιηηηζκηθέο 

δηαζηάζεηο έρνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ακβιπλζεί ράξε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε 

γεληθφηεξε αχμεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο γλψζεο θη επαθήο. Παξάιιεια, ε δηάδνζε 

νξηζκέλσλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ πεξί ηζφηεηαο, αιιά θαη ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ κνληέινπ 

πνπ πξνηάζζεη ην ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ εμαζζέληζε ηνπ 

αηηήκαηνο ηεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο γηα απφιπηε αθνκνίσζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

πιεζπζκνχ. Έηζη, ζε ηππηθφ επίπεδν, νη κεηνλνηηθέο νκάδεο κπνξνχλ σο έλαλ βαζκφ λα 

δηαηεξνχλ δσληαλά πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. Γελ 

ζα πξέπεη, σζηφζν, λα παξαγλσξηζηεί ην γεγνλφο φηη νη αθνκνησηηθέο επηδξάζεηο ηεο 

θπξίαξρεο θνπιηνχξαο πξνο ηελ θνπιηνχξα ησλ αιινδαπψλ πιεζπζκψλ είλαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ηζνπεδσηηθή. 
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