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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εντάσσεται στο πεδίο της μελέτης των 

διεθνών σχέσεων. Θέμα μας είναι η ασφάλεια των μεταναστών στη χώρα υποδοχής. 

Η επιλογή του θέματος έγινε με βάση το ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον που 

παρουσιάζεται γύρω από αυτό, αλλά και την ύπαρξη πλούσιων βιβλιογραφικών 

πηγών που καθιστούν εύκολη την πρόσβαση και συλλογή τους. Σκοπός ειδικότερα 

της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση της σχέσης της ασφάλειας με το φαινόμενο της 

μετανάστευσης, καθώς και η βιβλιογραφική ανασκόπηση στο θέμα των επιπτώσεων 

της ασφάλειας της μετανάστευσης για διάφορες χώρες Για τη διερεύνηση του 

θέματος αυτού θα γίνει αφενός μια παρουσίαση της έννοιας της ασφάλειας 

γενικότερα στο ιστορικό της πλαίσιο, για να περάσουμε στη συνέχεια στο ζήτημα των 

επιπτώσεων του μεταναστευτικού φαινομένου στην ασφάλεια στις κοινωνίες που το 

βιώνουν είτε ως χώρες αποστολής είτε ως χώρες υποδοχής μεταναστών. Στη συνέχεα 

θα παρουσιαστούν ερευνητικά δεδομένα για τις διαφορετικές αντιλήψεις περί 

ασφάλειας των μεταναστών στην Ευρώπη και την Ελλάδα και ο τρόπος που αυτές 

αποτυπώνονταν μέσω της υιοθέτησης συγκεκριμένων πρακτικών. Τέλος, θα 

καταλήξουμε στην πολυπλοκότητα του ζητήματος της ασφάλειας των μεταναστών 

στη σύγχρονη εποχή, [όπου η ασφαλής υποδοχή και κοινωνική μέριμνα των 

μεταναστών αποτελεί βασικό δείκτη της κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής 

σταθερότητας μιας χώρας]. Συνυφασμένη με την ιστορία της ασφάλειας των 

μεταναστών είναι και η διεθνής πολιτική, οπότε θα γίνεται λόγος και την εξέλιξη των 

διεθνών σχέσεων. Τέλος, αναφέρουμε τις δικές μας σκέψεις και προτάσεις για τη 

δημιουργία ενός κώδικα αξιών για την ασφάλεια των μεταναστών στη χώρα 

υποδοχής.  

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: σπουδές ασφάλειας (security studies), διεθνής ασφάλεια 

(international security), διεθνείς οικονομικές σχέσεις (international economic 

relations), ξένες σχέσεις (foreign relations), διαχείριση κρίσης (conflict management), 

ασφαλειοποίηση μετανάστευσης (immigration securitization). 
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ABSTRACT 

 

This thesis is placed in the field of the study of international relations. Our 

topic is the security of migrants in the host country. The choice of the topic was based 

on the particular research interest that occurs around it, as well as the existence of a 

plethora of literature sources that are easy to access and collect. The particular 

purpose of this paper is to analyze the relationship of security with the phenomenon of 

migration, and the literature review on the issue of the impact of immigration security 

on several countries. For the investigation of this issue a presentation of the concept 

of security in its historical context is going to take place. Then we will focus on the 

issue of the impact of migration on security in societies both in sending and receiving 

countries. In this context, data will be presented for the different immigrant safety 

perceptions in Europe and Greece and how these perceptions are reflected through the 

adoption of specific practices. Finally, this thesis deals with the complexity of the 

issue of security of migrants in the modern era, [where the safe reception and social 

care of migrants is a key indicator of social and political stability of a country]. 

Interwoven with the story of immigrants’ safety is the international policy, and in this 

respect we refer to international relations as well. Finally, we report our own thoughts 

and suggestions for creating a code of values for the safety of migrants in the host 

country. 

 

KEYWORDS: security studies, international security, international economic 

relations, foreign relations, conflict management, immigration securitization.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι μετατοπίσεις των ανθρώπων είναι απόρροια διαφορών: διαφορών στα 

δημογραφικά στοιχεία, διαφορών στο εισόδημα και, διαφορών στη διεύρυνση και 

διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  π.χ. το να υπάρχουν διαφορές θεωρείται 

σίγουρη, και οι πληθυσμιακές μετατοπίσεις είναι επακόλουθες. Αν οι προγενέστεροι 

αιώνες κρίθηκαν από μαζικές πληθυσμιακές μετατοπίσεις, στον 21ο αιώνα, που η 

πρόοδος της τεχνολογίας επιτρέπει την ευκολότερη μετακίνηση και ταυτόχρονα τη 

διατήρηση της επαφής με τον τόπο καταγωγής, οι μετατοπίσεις συνιστούν κύριο 

γνώρισμα. Οι συντελεστές που επηρεάζουν στην απόφαση εκπατρισμού 

συσχετίζονται με τρία στοιχεία (Lazaridis, 2012, σελ. 44): 

-  με τη ζήτηση απασχόλησης στο κράτος υποδοχής, 

-  με τους κακούς συντελεστές που υφίστανται στη χώρα 

προέλευσης και παρακινούν σε ερήμωσή της, 

-  με την ύπαρξη ενημέρωσης ως προς τα γνωρίσματα που 

υφίστανται στις καινούριες χώρες, επομένως και με την υπόσταση τρόπων 

ενημέρωσης που πιθανόν να αποτελούνται από οικογένεια ή γνωστούς οι 

οποίοι ξενιτεύτηκαν πρώτοι. 

Η διεθνής αποδήμηση συνιστά ένα δεσπόζων γνώρισμα και έχει να κάνει με 

αυξανόμενο αριθμό χωρών, με 191 χώρες να απαρτίζουν είτε χώρες προέλευσης, είτε 

διέλευσης, είτε υποδοχής απόδημων, δίχως να αποκλείεται το ενδεχόμενο να είναι και 

τα τρία ταυτόχρονα (Morgan, 2006, σελ. 15). 

Αυτό το φαινόμενο, συνιστά πια ένα θεμελιωμένο γνώρισμα της καινούριας 

κοινωνικής  και οικονομικής ζωής που δημιουργεί θετικές ή και αρνητικές απόρροιες. 

Οι θετικές περιγράφονται στη δυνατότητα συμβολής των απόδημων στη διεύρυνση 

της χώρας υποδοχής, αλλά και στην καλυτέρευση των καταστάσεων στη χώρα 

προέλευσης. Η συμβολή του ξενιτεμού στη διεύρυνση της χώρας προέλευσης γίνεται 

δια των μεταναστευτικών εμβασμάτων, και δια της μετάδοσης των καινούριων 

γνώσεων που αποκτώνται στη χώρα εγκατάστασης. Ως γενικά μεταναστευτικά 

εμβάσματα είναι πιο πολύ σπουδαία από ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια: η 

Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε για το 2006 ότι το συνολικό ύψος τους ανήλθε στα 206 

δις, ενώ η αναπτυξιακή βοήθεια των χωρών του ΟΟΣΑ μόλις στα 1041. Παρά τον 
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οικονομικό παροξυσμό που υπάρχει στις μέρες μας, διατηρούνται η δεύτερη σε 

μέγεθος οικονομική ροή προς τα αναπτυσσόμενα κράτη έπειτα από τις γρήγορες 

ξένες επενδύσεις (Waever et al, 2004, σελ. 98).  

Οι κοινωνικές επιρροές  είναι εξίσου καίριες, διότι οι αποκτώμενες δεξιότητες 

και η τεχνογνωσία που μεταφέρεται στις οικογένειες των απόδημων θα βοηθήσουν 

στην πορεία της ανάπτυξης της χώρας τους. Η απόκτηση δεξιοτήτων εκτιμάται πως 

ίσως να ισοσκελίσει την αρνητική απόρροια της πιθανής 'απομύζησης εγκεφάλων' 

των χαμηλής ανάπτυξης χωρών από τις πιο πολύ ανεπτυγμένες. Στις θετικές 

απόρροιες της αποδήμησης είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί η ισοστάθμιση των 

δημογραφικών πιέσεων για τις χώρες προέλευσης και η καλυτέρευση της επαφής 

ενεργού - μη ενεργού πληθυσμού για τις χώρες υποδοχής (Graham, 1999, σελ. 58).  

Τα ανεπτυγμένα κράτη συνιστούν την πρώτιστη επιλογή των απόδημων, με το 

75% του πληθυσμού τους να διαμένει σε κράτη υψηλού εισοδήματος. Τα 

ανεπτυγμένα κράτη εμφανίζουν χαμηλή γεννητικότητα που έχει ως απόρροια 

περιορισμό της διαθέσιμης εργατικής δύναμης, ενώ το ίδιο διάστημα, ο ρυθμός 

αλλαγής του πληθυσμού των αναπτυσσόμενων κρατών διατηρείται θετικός. Με βάση 

τον Διεθνή Φορέα Μετανάστευσης (IOM 07/2010), η εργατική τάξη των λιγότερο 

ανεπτυγμένων κρατών είναι αναμενόμενο να αυξηθεί από 2,5 δισεκατομμύρια άτομα 

το 2005 σε 3,6 το 2040, ενώ στα ανεπτυγμένα κράτη είναι αναμενόμενο να 

διατηρηθεί σε σχεδόν 600 εκατομμύρια ως το 2050. Στο ίδιο διάστημα (το λιγότερο 

μέχρι το 2030), η εργασία είναι αναμενόμενο να διατηρηθεί σταθερή σε μερικά από 

τα αναπτυσσόμενα κράτη ως απόρροια αυξημένη δημογραφική πίεση (Givens etal, 

2008, σελ. 23).  

Το ζήτημα ότι οι ρυθμοί της μετανάστευσης είναι υψηλοί, όπως και το ότι οι 

ανάλογες προβλέψεις είναι αναμενόμενο ότι θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν, 

υποχρεώνει σε λήψη μέτρων για το συντονισμό τους. Αν και στη θεωρία οι πολιτικές 

που πιθανόν να υιοθετηθούν, μπορεί να κινούνται σε ευρύ φάσμα πιθανών επιλογών, 

άρα από την επιχείρηση πλήρους αποτροπής του ξενιτεμού έως την επιθεώρηση του 

αριθμού και την άσκηση πολιτικών για την ένταξη των ξενιτεμένων στα κοινωνικά 

σύνολα υποδοχής, στην πραγματικότητα η αποτροπή του ξενιτεμού είναι ανέφικτη. 

Τουναντίον είναι πιο πολύ νατουραλιστική η αποδοχή του φαινομένου και του ότι η 

διεθνείς μεταναστευτικές κινήσεις συνιστούν ένα συντελεστή διεύρυνσης για τις 
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χώρες προέλευσης, αλλά και για τις χώρες υποδοχής εάν είναι σε ισχύ κάποιοι όροι 

(Cheliotis, 2013, σελ. 76). 

Η μεταγενέστερη Συνθήκη του Άμστερνταμ άλλαξε τις πολιτικές αυτού του 

κλάδου σε κύρια επιδίωξη της Ένωσης προγιγνώσκοντας την ανάπτυξή της ως χώρου 

'Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης' (άρθρο 2) και επιπροσθέτως 

'κοινοτικοποίησε' τα ζητήματα του ξενώνα αστέγων, του ξενιτεμού, των 

επιθεωρήσεων στα εξωτερικά σύνορα και της δικαστικής σύμπραξης σε αστικά 

ζητήματα. Για να υλοποιηθούν δίχως αργοπορία αυτές οι προσδοκίες, η Συνθήκη 

όρισε ένα πενταετές πλάνο για την ενστέρνιση ορισμένων μέτρων και το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο του Τάμπερε (1999) καθόρισε μια σειρά από πολιτικές πρωτοκαθεδρίες 

όπου δηλώνονται στους κλάδους της Ελευθερίας της Ασφάλειας και της 

Δικαιοσύνης, και οι οποίοι θα έπρεπε να εκτελούνται από τις χώρες μέλη. Ανάμεσα 

σε αυτά που δηλώνονται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων με βάση το 

κεκτημένο του Σέγκεν, η προφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η άρση των 

διακρίσεων κάθε τύπου (Bigo, 2004, σελ. 64). 

Πέντε έτη έπειτα από την καταχώρηση των προτωκαθεδριών πολιτικής στο 

Σάμπερε, το 2004, η Επιτροπή έθεσε τις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές σε 

συνάρτηση με την ενίσχυση του χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, και 

για την εκτέλεσή τους, ασπάστηκε το πρόγραμμα της Χάγης. Ανάμεσα στις 

προβλέψεις του προγράμματος είναι και η διευθέτηση των μεταναστευτικών 

κυκλοφορίας της Ένωσης και η διείσδυση της σύμπραξης για την αποδήμηση και την 

επιθεώρηση των συνόρων. Στο φάσμα της προσέγγισης αυτής πάρθηκαν κοινές 

δράσεις για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και την επιθεώρηση των 

εξωτερικών ορίων (Buzan, 2008, σελ. 34). 

Το πλάνο της Χάγης ακολουθήθηκε από το πλάνο της Στοκχόλμης όσον 

αφορά την ενστέρνιση προτεραιοτήτων στους κλάδους της Δικαιοσύνης, της 

Ελευθερίας και της Ασφάλειας για το διάστημα 2010 μέχρι 2014. Το πλάνο 

ενστερνίστηκε στις Βρυξέλες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ( 10-11/12/2009) κάτω 

από την επιρροή της εκκίνησης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1/12/2009. 

Η μέριμνά του σχετικά με την πρόσβαση στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ότι η Ένωση θα 

πρέπει να συνεχίσει να κάνει ευκολότερη την έννομη αποδήμηση στην επικράτεια 

των χωρών μελών και παράλληλα να παίρνει μέτρα για το χειρισμό της άνομης 
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αποδήμησης και της διασυνοριακής εγκληματικής ενέργειας (Cheliotis, 2013, σελ. 

102). 

Τα αξιώματα που ελέγχουν τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης 

περικλείονται στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τον ξενιτεμό και το άσυλο που 

ενστερνίστηκε το 2009 έπειτα από τις δηλώσεις της Επιτροπής για Μια κοινή 

μεταναστευτική Πολιτική για την Ευρώπη : αρχές, πράξεις και μέσα και για Ένα 

Πλάνο δράσης για το Άσυλο (Huysmans,  & Squire, 2010, σελ. 43).  

Η λογική που διακατέχει το Σύμφωνο, στηρίζεται στο ότι η οργάνωση των 

αφικνούμενων μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να συνεκτιμά την αξιοσύνη 

απορρόφησής τους από τις χώρες μέλη σε κανόνες στέγασης, αγοράς εργασίας, 

υγείας, εκπαίδευσης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για να εμποδιστούν 

φαινόμενα εκμετάλλευσης και ¨γέννησης¨ εγκληματικών δικτύων. Οι υποσχέσεις που 

η Ένωση δεσμεύεται και σημειώνονται στο Σύμφωνο είναι να προγραμματίσει την 

έννομη μετανάστευση έτσι που συνεκτιμά τις πρωτοκαθεδρίες, τις ανάγκες και την 

επιδεξιότητα υποδοχής όπως καθορίζεται από το κάθε Κράτος μέλος (Wilsher, 2013, 

σελ. 21):  

-  να επιθεωρεί την άνομη μετανάστευση τσεκάροντας ότι οι 

παράνομοι ξενιτεμένοι γυρίζουν στη χώρα προέλευσης ή στη χώρα διέλευσης. 

-  να κάνει  πιο δραστικές τις επιθεωρήσεις των εξωτερικών 

συνόρων 

-  να δημιουργήσει την Ευρώπη του ασύλου, και 

-  να δημιουργήσει μια βατή εταιρική επαφή με τα κράτη 

προέλευσης και διέλευσης για να υποβοηθήσει τις επαφές μεταξύ ξενιτεμού 

και διεύρυνσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Η  επιστήμη που εξετάζει το ζήτημα της Διεθνούς Ασφάλειας, εκκινώντας 

από την ανάλυση των αιτιών που προκαλούν έναν πόλεμο εξετάζει τους παράγοντες 

εκείνους οι οποίοι δημιουργούν συνθήκες ελευθερίας από απειλές τόσο σε 

παγκόσμιο, όσο και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, 

εστιάζει στις διαστάσεις των στρατηγικών και πολιτικών για την ασφάλεια τις οποίες 

εφαρμόζουν οι εθνικές κυβερνήσεις σε συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς 

(Weiner, 1992, σελ. 125).  

Συνιστά, επομένως, ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο, αποτελώντας τον 

πυρήνα των Σπουδών Ασφάλειας διαχωρίζει την Διεθνή Θεωρία στους κλάδους της 

παγκοσμιοποίησης και της διεθνούς πολιτικής και, την ίδια ώρα, αλληλεπιδρά με 

συναφή αντικείμενα της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων όπως για παράδειγμα τις 

Στρατηγικές Σπουδές, τις Σπουδές Άμυνας, τις Σπουδές Περιφέρειας, την Επίλυση 

Συγκρούσεων, την Διαχείριση Κρίσεων και την Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής 

(Mutimer, 2010, σελ. 80).  

Η ακαδημαϊκή συζήτηση διεθνώς γύρω από τα θέματα της συνεργασίας των 

κρατών, αλλά και άλλων δρώντων, ιδιωτικών, διακρατικών ή και υπερεθνικών, όπως 

σε όλα τα ζητήματα, έτσι και σε ό, τι αφορά το μεταναστευτικό φαινόμενο, 

διεξάγεται στο πλαίσιο δύο βασικών σχολών σκέψης: του Φιλελευθερισμού και του 

Ρεαλισμού, με τις όποιες αποκλίσεις και εξελίξεις αυτές οι σχολές υφίστανται στο 

πέρασμα του χρόνου και υπό το πρίσμα των νέων κάθε φορά κοινωνικών, 

τεχνολογικών, θεσμικών, πολιτικών, οικονομικών και άλλων παραγόντων (Lipson, 

1984, σελ. 77). 

 Έτσι, από τη μία πλευρά έχουμε τις Φιλελεύθερες προσεγγίσεις, οι 

οποίες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο άνοιγμα της συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών και των υπόλοιπων διεθνών δρώντων. Σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι η 

ειρηνική επίλυση των διαφορών, το ξεπέρασμα των προβλημάτων του παρελθόντος 

και τελικά η βαθιά πεποίθηση ότι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και η 

εμβάθυνση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, συνεπώς και η διευκόλυνση, η 

ελευθερία στη μετακίνηση και των ανθρώπων μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρει για 

όλες τις πλευρές που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο διεθνοποιημένο περιβάλλον, σε μία 

παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Η ανάπτυξη της μιας πλευράς θα οδηγήσει υπό μορφή 
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μετάγγισης κάθε συνεργαζόμενο φορέα σε πορεία ανάπτυξης επίσης (Ibrahim, 2005, 

σελ. 17). 

Από την άλλη πλευρά, οι θιασώτες του Ρεαλισμού παρουσιάζουν μία 

περισσότερο συγκρατημένη αισιοδοξία σε σχέση με την οπτική των Φιλελευθέρων. 

Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι τα κράτη θα πρέπει να παραμείνουν κεντρικοί 

παίκτες στο διεθνές σύστημα, ακόμη και σε αυτή τη νέα διεθνοποιημένη εποχή, και 

να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους ως ξεχωριστών οντοτήτων, καθώς και τα 

συμφέροντα των κοινωνιών τους, λαμβάνοντας πάντα ως κριτήριο τα συγκριτικά 

μεγέθη σε σχέση με τα άλλα κράτη. Δηλαδή, κατά την άποψη του Ρεαλισμού, δεν 

αρκεί να κερδίζει κανείς. Πρέπει επιπλέον να κερδίζει περισσότερα από τους άλλους, 

ή ακόμη και αν χάνει, να χάνει λιγότερα από τους άλλους: τότε θα είναι συγκριτικά 

κερδισμένος (Grieco, 1988, σελ. 89· Wohlforth, 2010, σελ. 35· Walker, 2010, σελ. 

80). 

Στη συνέχεια της έρευνάς μας θα παραμείνουμε προσηλωμένοι σε αυτές τις 

δύο κυρίαρχες σχολές, καθώς άλλες σχολές, όπως η αγγλική, δε θεωρούνται επαρκείς 

από μόνες τους για την ανάλυση της διεθνούς πολιτικής και διεθνούς πολιτικής 

οικονομίας και συγκεκριμένα σε ζητήματα, όπως αυτό της ασφάλειας (Buzan, 2010). 

Η κριτική θεωρία επίσης, με κύριο εκφραστή τον Καρλ Μαρξ, θέτει ένα πλήθος 

ζητημάτων για να κατανοήσουμε καλύτερα τα κοινωνικά φαινόμενα, κάνοντας ακόμη 

και τον φιλελεύθερο Φουκουγιάμα να αντιληφθεί την ανάγκη να κάνουμε τον κόσμο 

καλύτερο. Ωστόσο, και αυτή είναι φορές που εμπλέκεται στις εσωτερικές της 

αντινομίες και, με αυτή την έννοια, δεν είναι εύκολο να μας δώσει μια ενιαία και 

συνεκτική κατεύθυνση εξέτασης του ζητήματος της ασφάλειας στη σύγχρονη εποχή 

(Mutimer, 2010, σελ. 114). 

Θα αναφερθούμε και σε άλλες σχολές σκέψης σε σχέση με το ζήτημα της 

ασφάλειας, όπως ο κονστρουκτιβισμός. Σε αυτή την περίπτωση, τόσο το φιλοσοφικό 

όσο και το κοινωνιολογικό μοντέλο εστιάζουν κυρίως στη χρήση του λόγου. 

Ειδικότερα στην κοινωνιολογική εκδοχή η ασφάλεια εξετάζεται υπό το πρίσμα της 

συμβολικής αλληλεπίδρασης, όπως αναδεικνύει ο Πιέρ Μπουρντιέ (Balzacq, 2010). 

Αν και η ίδια κριτική μπορεί να ασκηθεί και στις θεωρίες του μεταδομισμού, είναι 

σημαντική η συνεισφορά αυτής της σχολής σκέψης στο ζήτημα της ασφάλειας στη 

νέα παγκοσμιοποιημένη εποχή (Aradau, Munster & van Rens, 2010, σελ. 29). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

2.1 ΕΝΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πολλοί μελετητές αποφαίνονται ότι η ασφάλεια είναι ουσιαστικά μια 

αμφισβητούμενη έννοια. Στη βιβλιογραφία βρίσκουμε πολλούς ορισμούς. Οι 

Balzacq, Basaram, Bigo, Guittet & Olson (2010: 2) υποστηρίζουν ότι ο όρος δεν 

μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρακτικές, αλλά είναι «το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας ασφαλειοποίησης (securitization), δηλαδή της μεθόδου με την οποία μια 

κυρίαρχη ομάδα δικαιολογεί και επιβάλλει ένα πολιτικό πρόγραμμα αξιολογώντας 

ποιος πρέπει να προστατεύεται και ποιος μπορεί να θυσιαστεί, ποιος μπορεί να οριστεί 

ως ένα αντικείμενο φόβου, ελέγχου, εξαναγκασμού». Η ασφαλειοποίηση προέρχεται 

από την οικονομική ορολογία και έχει μεταφερθεί στις διεθνείς σχέσεις (Balzacq, 

Basaram, Bigo, Guittet & Olson, 2010, σελ. 128). 

Το εννοιολογικό περιεχόμενο της ασφάλειας έχει περάσει από τρεις 

θεωρήσεις: τη διαχρονική, τη διευρυμένη και την προσπάθεια ανανοηματοδότησης 

στο πλαίσιο της ανθρώπινης ασφάλειας. Η διαχρονική θεώρηση της ασφάλειας 

εμμένει στη στρατιωτική διάσταση της ασφάλειας προσλαμβάνοντας τις στρατιωτικές 

απειλές σε ένα κράτος και τις κυριαρχικές σχέσεις μεταξύ των κρατών. Το κράτος 

δηλαδή είναι το κέντρο αναφοράς και η επιβίωσή του είναι το βασικό μέλημα. Ως εκ 

τούτου, οι ερευνητές που ακολουθούν την διαχρονική οπτική της ασφάλειας θεωρούν 

την ασφάλεια ως συνδεδεμένη με την προετοιμασία του κράτους σε πολιτικό, 

διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο για να μην εμπλακεί σε πόλεμο ή σε άλλη 

μορφή σύγκρουσης (Τζιφάκης & Φακιολάς, 2006, σελ. 96). 

Η διευρυμένη θεώρηση της ασφάλειας εμφανίστηκε μετά τον Ψυχρό Πόλεμο 

από τα έργα των Buzan (1991) και Booth (1991). Διευρύνει την απειλή σε ευρύτερο 

πλαίσιο περιλαμβάνοντας και μη στρατιωτικούς ή κρατικούς παράγοντες. Έτσι, η 

ασφάλεια σημαίνει την απελευθέρωση από κάθε είδους απειλή. Ως εκ τούτου, η 

ασφάλεια περιλαμβάνει οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. 

Επίσης, στη θεώρηση αυτή η ασφάλεια είναι θέμα ερμηνείας, δηλαδή επηρεάζεται 

από τις κρίσεις των υποκειμένων που είναι υπεύθυνα να αποφασίζουν. Επομένως, η 

απειλή δεν είναι αντικειμενική, αλλά είναι κοινωνικά κατασκευασμένη, δεδομένου 

ότι διαμορφώνεται από επαναλαμβανόμενες πρακτικές στη συλλογική συνείδηση και 
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μνήμη είτε ατομικά είτε ομαδικά. Σημαντικό ρόλο στην κατασκευή αυτή παίζει η 

γλώσσα (Τζιφάκης & Φακιολάς, 2006, σελ. 29). 

2.2 ΡΕΥΜΑΤΑ   

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται η φιλοσοφική βάση της ασφάλειας, δηλαδή οι 

εννοιολογικές διαμάχες της ασφάλειας, όπως και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις των 

σπουδών ασφάλειας. Στην ανάλυση της μετάβασης από το νεορεαλισμό στο 

μεταμοντερνισμό των διεθνών σπουδών θα γίνει λόγος για διάφορα ρεύματα σκέψης. 

Αυτά που θα αναλυθούν είναι ο ρεαλισμός, ο φιλελευθερισμός, ο κονστρουκτιβισμός, 

η κριτική προσέγγιση της ασφάλειας, καθώς και συμπληρωματικές ή ανταγωνιστικές 

προσεγγίσεις της ασφάλειας. 

2.2.1 ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

Ο ορισμός της θεωρίας του ρεαλισμού συνιστά ένα τεράστιο θέμα στις 

διεθνείς σχέσεις. Η εν λόγω θεωρία ενισχύθηκε σημαντικά με το πέρας των δύο 

Παγκοσμίων Πολέμων. Ήταν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα όταν η άποψη πως οι 

διεθνείς σχέσεις οφείλουν να βασίζονται στην πολιτική της ισχύος αλλά και στην 

επιδίωξη των εθνικών συμφερόντων πήρε το προβάδισμα αναφορικά με την 

καθοδήγηση από την ηθική του ιδεαλισμού. Σύμφωνα  με τους υποστηρικτές του 

ρεαλισμού το κράτος συνιστά το βασικό παράγοντας στην παγκόσμια διεθνολογική 

αρένα και φέρεται σαν ανεξάρτητη οντότητα. Καθώς ο εθνικισμός ενισχυόταν το 

κράτος υποτασσόταν στις δεσμεύσεις απέναντι στο έθνος. Οι θιασώτες της θεωρίας 

του ρεαλισμού θεωρούν ότι η πίστη στο διεθνές δίκαιο και τη συλλογική ασφάλεια 

είναι αφελής και για τους ίδιους, εμπόδισε τους πολιτικούς και από τις δύο πλευρές 

του Ατλαντικού να καταλάβουν και να αποτρέψουν τη γερμανική επέκταση. 

Θεωρούν δε, πως δεν υπάρχει υψηλότερη αυθεντία από το κυρίαρχο κράτος και 

επομένως η φυσική κατάσταση της διεθνούς πολιτικής χαρακτηρίζεται από την 

αναρχία και όχι από την αρμονία. Επιπρόσθετα όλα τα κράτη οφείλουν να τα βγάλουν 

πέρα μόνα τους, δίδοντας έμφαση στα δικά τους εθνικά συμφέροντα προκειμένου να 

επιβιώσουν αλλά και να υπερασπιστούν την επικράτειά του. Εντούτοις, η διεθνής 

αναρχία δε συνεπάγεται και αέναο πόλεμο (Bandyopadhyaya, 1993, σελ. 19). 

Όσον αφορά στην ισορροπία δυνάμεων, αυτή είναι συμβατή με τη θεωρία του 

ρεαλισμού καθώς τα κράτη δύνανται να συνεργάζονται και να συμμαχούν 

διασφαλίζοντας με αυτό το τρόπο μακροχρόνιες περιόδους ειρήνης. Παρόλα αυτά, οι 
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συμμαχίες διαλύονται κάποια στιγμή καθώς η εξουσία, η ευμάρεια και οι πόροι δεν 

κατανέμονται ίσα μεταξύ των κρατών και συνεπώς η σύρραξη συνιστά την πιο 

πιθανή κατάληξη. Υφίσταται ένα ιεραρχικό σύστημα από κράτη όπου κάποια κράτη 

είναι ισχυρότερα από άλλα, επομένως συνιστούν μεγάλες δυνάμεις ή υπερδυνάμεις οι 

οποίες δημιουργούν σφαίρες επιρροής και στη δημιουργία μιας διπολικής παγκόσμιας 

τάξης (Η.Π.Α.-Ε.Σ.Σ.Δ.) με το πέρας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Βάσει της 

θεωρίας των ρεαλιστών ο εν λόγω διπολισμός βοήθησε στη διατήρηση της ειρήνης 

λόγω του ότι η κλιμάκωση των εξοπλισμών είχε οδηγήσει σε αυτό που 

χαρακτηρίστηκε MAD δηλαδή Mutually Assured Destruction όσον αφορά στα 

πυρηνικά όπλα (Brown, 1996, σελ. 65). 

Από την άλλη, ο νεορεαλισμός συνιστά ένα νέο ή δομικό ρεαλισμό ο οποίος 

και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και ο οποίος 

επαναπροσδιόρισε την ιδέα μιας άναρχης κοινωνίας. 

Πληθώρα στοχαστών ακόμα και σήμερα αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία 

την οποία έχει η πολιτική ισχύς, αλλά πάραυτα, δεν εξηγούν τα γεγονότα τόσο με 

όρους σύστασης και σκοπών συγκεκριμένων κρατών όσο με τους δομικούς 

περιορισμούς του διεθνούς συστήματος. Πάντως και οι δυο θεωρήσεις νομιμοποιούν 

τη στρατιωτική κλιμάκωση και τις ηγεμονικές φιλοδοξίες των μεγάλων δυνάμεων 

(Doyle, 1997, σελ. 69). 

Η πολιτική της ισχύος δεν κατάφερε τόσο να διατηρήσει την ειρήνη όσο να 

φέρει τον κόσμο στο χείλος της πυρηνικής καταστροφής. Εστιάζοντας στο κράτος ως 

κυρίαρχο διεθνή παράγοντα αγνόησαν τις πλουραλιστικές τάσεις που άλλαξαν την 

όψη της διεθνούς πολιτικής προς τα τέλη του 20ου αιώνα. Μια χαρακτηριστική 

παρομοίωση του John Burton (1972) για τα κυρίαρχα κράτη είναι ότι θυμίζουν 

συμπαγείς μπάλες που κινούνται με εξωτερική πίεση πάνω στο τραπέζι του 

μπιλιάρδου (σύστημα διεθνούς αναρχίας) και συγκρούονται μεταξύ τους. Οι 

πλουραλιστές διαφωνούν με την παρομοίωση (Kauppi, 1995, σελ. 53). 

Ο πολιτικός ρεαλισμός, επομένως είναι η θεωρία της πολιτικής η οποία  

υποστηρίζει ότι η ισχύς είναι ο πρωταρχικός σκοπός της  πολιτικής, τόσο στο 

εσωτερικό του κράτους όσο και στη διεθνή πολιτική σκηνή. Τα  εθνικά κράτη, ως οι 

σημαντικότεροι παράγοντες του διεθνούς συστήματος και ορθολογικές οντότητες, 

υπολογίζουν το κόστος και το όφελος των επιλογών τους και επιδιώκουν τη 
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μεγιστοποίηση των κερδών τους. Μεταξύ των υποστηρικτών της θεωρίας αυτής 

επικρατεί σκεπτικισμός για το εάν οι εθνικές αρχές όπως το δίκαιο, έχουν εφαρμογή 

στις διεθνείς σχέσεις. Οι οπαδοί του ρεαλισμού πιστεύουν ότι οι εθνικές αρχές δε θα  

πρέπει να υπαγορεύουν τη συμπεριφορά ενός κράτους, το οποίο κα πρέπει να δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και τα συμφέροντά του. Μια από τις θέσεις της 

θεωρίας του ρεαλισμού, η οποία σχετίζεται με την ηθική του πολέμου, είναι ότι στα 

πλαίσια ενός γενικευμένου πολέμου, είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ εμπόλεμων 

και αμάχων, οπότε κάποιος βαθμός απωλειών των αμάχων θα πρέπει να είναι 

αποδεκτός (Lahusen & Dobrenko, 1997, σελ. 23).   

2.2.2 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ 

 Η φιλελεύθερη παράδοση των Διεθνών Σχέσεων είναι συνδεδεμένη με την 

εικόνα του νέου φιλελεύθερου κράτους. Οι φιλελεύθεροι φιλόσοφοι, αρχίζοντας από 

τον Βρετανό John Locke τον 17ο αιώνα, διέκριναν ισχυρές δυνατότητες για 

ανθρώπινη πρόοδο στο φάσμα των νέων αστικών κοινωνιών και κεφαλαιοκρατικών 

οικονομιών, που θα μπορούσαν να ευημερήσουν ειδικά σε αυτές τις χώρες που 

πρόσφεραν εγγυήσεις για τις προσωπικές ελευθερίες. Η νέα εποχή επομένως, 

συνιστούσε το μέσο για μια καινούρια και πιο καλή ζωή, δίχως δεσποτική 

διακυβέρνηση και με ένα οπωσδήποτε ανώτερο επίπεδο υλικής ευπραγίας (Agnew, 

1998, σελ. 18).  

Οι φιλελεύθεροι εν γένει ερμηνεύουν θετικά την ανθρώπινη φύση. Δείχνουν 

μεγάλη πίστη στον ανθρώπινο συλλογισμό και είναι σίγουροι ότι μπορούν να 

εφαρμοστούν σωστά κριτήρια για το συντονισμό των εξωτερικών ζητημάτων. Οι 

φιλελεύθεροι παραδέχονται ότι οι άνθρωποι είναι παραδόπιστοι και ανταγωνιστικοί 

έως κάποιο σημείο. Θεωρούν ακόμα, ότι οι άνθρωποι έχουν παράλληλα και αρκετά 

κοινά συμφέροντα. Η αντιπαλότητα και ο πόλεμος δεν είναι παρεπόμενοι, εφόσον οι 

άνθρωποι εφαρμόζουν τη σύνεσή τους. Μπορούν να καταφέρουν κοινά επωφελείς 

συμπράξεις, όχι απλά στο εσωτερικό των χωρών, αλλά και μακριά από τα εθνικά 

σύνορα. Οι φιλελεύθεροι σκεπτόμενοι επομένως, υποστηρίζουν ότι η ανθρώπινη 

λογική μπορεί να νικήσει και να υπερπηδήσει τις όποιες ανθρώπινες φοβίες, αλλά και 

το ζήλο για κυριαρχία (Balibar, 2008, σελ. 30). 

Η πίστη στην ανθρώπινη εξέλιξη συνιστά κύρια φιλελεύθερη παραδοχή. 

Ωστόσο, διατηρείται παράλληλα και ένα σημείο διαφωνίας ανάμεσα στους 
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φιλελεύθερους, σχετικά με την έκταση των εμποδίων στη διαδρομή προς την 

ανθρώπινη πρόοδο, όπως και ως προς άλλες απορίες: Για ποιο βαθμό και τι είδος 

προόδου συζητάμε; Σίγουρα για επιστημονική και τεχνολογική, αλλά επίσης και για 

κοινωνική και πολιτική; Ποια είναι τα σύνορα της προόδου; Υφίστανται όρια; Ποιον 

αφορά η πρόοδος; Ένα μικρό  νούμερο φιλελεύθερων χωρών ή πιθανόν όλο τον 

κόσμοn (Doyle, 1997, σελ. 79);  

Για ορισμένους φιλελεύθερους, η ρότα είναι μεγάλη και δυσχερής με αρκετές 

μεταβολές, ενώ για άλλους η επιτυχία είναι πολύ κοντά. Αλλά όλοι οι φιλελεύθεροι, 

δέχονται ότι με την πάροδο του χρόνου θα υπερισχύσει η σύμπραξη μεταξύ των 

ανθρώπων, σύμφωνα με τα κοινά τους συμφέροντα και αυτό διότι όσο συνεχίζεται ο 

εκσυγχρονισμός, τόσο επεκτείνεται η ανάγκη αλλά και οι πρόσφοροι κλάδοι για 

συμπράξεις. Ο βαθμός και το εύρος της φιλελεύθερης αισιοδοξίας για την πρόοδο 

έχει δείξει καίριες μεταβολές ανά διαστήματα. Αρκετοί φιλελεύθεροι της πρώτης 

περιόδου αποκάλυπταν μια κλίση υπερβολικού οπτιμισμού ((Hollis & Smith,1990, 

σελ. 54). 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μολοταύτα, ο φιλελεύθερος οπτιμισμός 

άμβλυνε σε μεγάλο βαθμό. Ταυτόχρονα, εν αντιθέσει με τους ρεαλιστές για τους 

οποίους οι Διεθνείς Σχέσεις συνιστούν την έρευνα των σχέσεων ανάμεσα στις 

κυβερνήσεις των ύπατων χωρών, για τους φιλελεύθερους οι Διεθνείς Σχέσεις δεν 

αφορούν απλά τις επαφές ανάμεσα στις χώρες, αλλά αφορούν και τις υπερεθνικές 

επαφές, με άλλα λόγια τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, ομάδων και φορέων – 

συντελεστές της διεθνούς πολιτικής – από διαφορετικά κράτη (Neufeld, 1996, σελ. 

43). 

 Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν μια πρωτόγνωρη τραγωδία για εκατομμύρια 

ανθρώπους και πιο πολύ για τους νεαρούς στρατιώτες που είχαν στρατολογηθεί για 

να βοηθήσουν τους εθνικούς στρατούς και οι οποίοι σκοτώθηκαν μαζικά, ιδίως στον 

πόλεμο των αναχωμάτων του Δυτικού Μετώπου. Τον πόλεμο ακολούθησαν πολλά 

ερωτήματα: Ποιοι ήταν οι λόγοι του πολέμου; Και ποιος είναι ο λόγος που η Γαλλία, 

η Ρωσία, η Τουρκία, η Γερμανία,  η Βρετανία, η Αυστρία και οι άλλες δυνάμεις 

επέμειναν στη διεξαγωγή του πολέμου παρά την καταστροφή και καθώς τα 

ενδεχόμενα για μερικά ουσιαστικά κέρδη γίνονταν όλο και πιο μικρά; Δεν είναι 

εύκολο να δοθούν απαντήσεις σε αυτές τις απορίες (Weiner, 1996, σελ. 26).  
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Πάραυτα, η πρώτη σύγχρονη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων ξεκίνησε να 

διευρύνεται λόγω και κατά τη διαδρομή της αναζήτησης αυτών των απαντήσεων. Και 

όπως το κυρίαρχο ρεύμα στην επιστήμη ακολουθούσε το κυρίαρχο ρεύμα στην 

πολιτική, η απάντηση των αποριών χάραξε άλλη πορεία από εκείνη των 

ριζοσπαστικών εξιστορήσεων και πρακτικών. Τα πορίσματα στα οποία αποφάνθηκε η 

καινούρια επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων ήταν πολύ επηρεασμένα από τις 

αντιλήψεις του φιλελευθερισμού. Κατά τους φιλελεύθερους, ο Α’ Παγκόσμιος 

Πόλεμος, ήταν αποτέλεσμα των εγωιστικών και εσφαλμένων εκτιμήσεων των 

αυταρχικών αρχηγών των μιλιταριστικών κατεστημένων που πήραν μέρος στη 

συμπλοκή, ειδικά εκείνων  της Αυστρίας και της Γερμανίας (Rousseau & Walker, 

2010, σελ. 117). 

Ο φιλελευθερισμός έτσι, επηρέασε τη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων σε αυτή 

την αρχική φάση, εξαιτίας της ανάγκης αποφυγής ενός νέου ολέθρου, αλλά και 

εξαιτίας συμπτώσεων. Η στρατιωτική ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου 

μπήκαν εν τέλει στον πόλεμο το 1917, διαδραμάτισε βασικό ρόλο για την πορεία του 

πολέμου, διασφαλίζοντας τη νίκη των ονομαζόμενων δημοκρατικών δυνάμεων 

(Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γαλλία) και την πανωλεθρία των απολυταρχικών 

κεντρικών αυτοκρατοριών (Mansbach & Vasquez, 1981, σελ. 126). 

Σε αυτή τη συγκυρία επομένως, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ο 

Woodrow Wilson, ένας πρώην καθηγητής πολιτικής επιστήμης που εκτιμούσε ως 

κύρια αποστολή του να μεταδώσει τις φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες της χώρας 

του στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Μόνο έτσι θεωρούσε ότι θα μπορούσε να 

εμποδιστεί μια μεγάλη μάχη. Εν ολίγοις, ο φιλελεύθερος τρόπος αντίληψης 

υπερθεματιζόταν πολιτικά από την πιο ισχυρή δύναμη του διεθνούς συστήματος της 

εποχής (Morgan, 2006, σελ. 118).  

Η έρευνα των Διεθνών Σχέσεων στα πανεπιστήμια άρχισε αρχικά – και 

μάλιστα εντατικά – στις δύο ηγετικά φιλελεύθερες δημοκρατικές χώρες, τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία. Ο ιδεαλισμός του Wilson είναι 

δυνατόν να περιληφθεί ως εξής: συνιστά στην ουσία τη σιγουριά ότι μέσω ενός 

σωστά και έξυπνα οργανωμένου διεθνούς φορέα θα σταθεί δυνατό να τερματιστούν 

για πάντα οι πόλεμοι, για να κατορθωθεί μια λίγο πολύ μόνιμη ειρήνη. Δεν 

υπερθεματίζεται φυσικά ότι είναι δυνατόν να ξεπερασθεί έτσι η κυρίαρχη χώρα, τα 
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υπουργεία εξωτερικών, οι ένοπλες δυνάμεις και τα άλλα μέσα και θεσμοί που κοινώς 

διαδραματίζουν ένα ρόλο στις διεθνείς διενέξεις (Linklater, 1990, σελ. 77).  

Ο Wilson αντιθέτως, υποστήριζε ότι  μπορούν οι χώρες και οι ηγεσίες τους να 

«εξημερωθούν», εφόσον τεθούν κάτω από τη σκέπη ορθών διεθνών φορέων, θεσμών 

και όρων. Επομένως, για τους φιλελεύθερους ιδεαλιστές, κατά κάποιο τρόπο περνάν 

σε δεύτερη μοίρα οι παραδοσιακές πολιτικές ισχύος (power politics ή Realpolitik) και 

το έντονο συγκρουσιακό κατεστημένο που προκύπτει από αυτές (Kauppi, 1995, σελ. 

43). 

 Το 1918 τον Ιανουάριο, ο Wilson έτρεξε να ανακοινώσει τα “14 σημεία 

ειρήνης”, ένα δημοσίευμα που έμελλε να αποκτήσει μεγάλη σπουδαιότητα και 

απαιτούσε να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις αντίστοιχες θέσεις του Λένιν για 

αυτοδιάθεση των εθνών. Με βάση το ακροτελεύτιο σημείο, θα έπρεπε να σχηματισθεί 

μια ευρεία ένωση των εθνών κάτω από ειδικούς πολιτικούς κανόνες, για να 

διασφαλίζει κοινές εγγυήσεις πολιτικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ορθότητας,  για  

μεγάλα και για μικρά έθνη (Kauppi, 1995, σελ. 43). 

2.2.3 ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ  

Σαν Κονστρουκτιβισμός στην πολιτική επιστήμη εκτιμάται η επιστημολογική 

– μεθοδολογική πρακτική που ερευνά κοινωνικά ζητήματα όπου υπερθεματίζει ότι “η 

κοινωνική πραγματικότητα δεν είναι αντικειμενικά δεδομένη, οπότε το ανθρώπινο 

υποκείμενο θα πρέπει να την αποκαλύψει ή να την ερμηνεύσει ή να την προσεγγίσει 

με κάποιου είδους φαινομενολογική «εποχή». Αντίθετα, το ανθρώπινο υποκείμενο με 

τη συμμετοχή του στην πραγματικότητα συντελεί στην κατασκευή της” Η άποψη ότι 

η κοινωνία είναι απόρροια της γνώσης υποδεικνύει με ξεκάθαρο τρόπο ότι η ιδέα του 

Κονστρουκτιβισμού έχει ιδεατές καταβολές στον ιδεαλισμό (Doyle & Ikenberry, 

1997, σελ. 56). 

Ο Κονστρουκτιβισμός αποδίδεται πιο καλά στην ελληνική γλώσσα σαν 

“οικοδομητισμός”, ως η θεωρία του οικοδομήματος δηλαδή. Επιπροσθέτως στην 

αρχιτεκτονική ο Κονστρουκτιβισμός δηλώνεται ως “κίνημα αφηρημένων 

κατασκευών”. Εκφράζοντας τους δύο αυτούς όρους συνδυασμένους στην πολιτική 

θεωρία, θα ήταν δυνατό, πιθανόν κάπως αυθαίρετα, να προσδιορίσουμε την έννοια ως 

μια χαρτογράφηση των μετατροπών που επιτρέπονται από τη μη γενική 

πραγματικότητα (Holsti, 1996, σελ. 32). 
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Ο Κονστρουκτιβισμός εξαγγέλλει την πρωτοκαθεδρία της κοινωνίας. 

Διακρίνει την πραγματικότητα ως μια κατασκευή, εξολοκλήρου κοινωνική και 

νοηματική, που συναρτάται με την κοινωνική κουλτούρα, εξαρτάται από την 

ιστορική συγκυρία στην οποία αναδύεται και συναρθρώνεται στο επίπεδο του λόγου, 

δια ενός δικτύου νοήματος που περικλείει το γλωσσικό και το μη-γλωσσικό στοιχείο. 

Ο κονστρουκτιβισμός, θέτει υπό αμφισβήτηση την ουσία, την αντίληψη πως ο 

κόσμος απαρτίζεται από αυθύπαρκτες ουσίες και απορρίπτει τον αντικειμενισμό ο 

οποίος πρεσβεύει ότι υφίσταται μια αμερόληπτη πραγματικότητα όπου ο άνθρωπος 

μπορεί να γνωρίσει εξ ολοκλήρου μέσω ορισμένων πρακτικών ανάμεσα στις οποίες 

είναι και η επιστημονική. Η γνώση για τους κονστρουκτιβιστές σε αντίθεση με τον 

εμπειρισμό και το θετικισμό, δεν ενυπάρχει στα πράγματα ούτε είναι δυνατόν να 

φανερωθεί με αντικειμενικούς τρόπους συνιστά πάραυτα ένα αντικειμενικό 

συντελεστή άμεσα συσχετισμένο με τη δημοκρατία (Kubalkova et al, 1998, σελ. 20).  

Το κράτος στον Κονστρουκτιβισμό έχει κάποια γνωρίσματα που μπορούν να 

συμπυκνωθούν σε μια λιτή περιγραφή: “Είναι μια κατασκευή πολιτικής αρχής που 

απαρτίζεται από τις νόρμες, τους κανόνες και τις αρχές με τις οποίες διαχειρίζονται οι 

συγκρούσεις, διέπεται η κοινωνία και διαφεντεύονται οι κοινωνικές σχέσεις. Αυτή η 

κατασκευή διαμοιράζει την κυριαρχία και τον έλεγχο τριών υλικών βάσεων ισχύος 

στους δημόσιους και κοινωνικούς παίχτες: τα μέσα παραγωγής, τα μέσα 

καταστροφής και τα μέσα βιολογικής αναπαραγωγής.” (McDonald, 2008, σ.σ. 94). 

Πάραυτα πρέπει να υπογραμμιστεί η σχετικότητα των πραγματώσεων των 

εννοιών, αλήθεια απόλυτη θεσφατική και αιώνια, είναι όρος δίχως νόημα το ίδιο και 

οι γνώσεις που δεν εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς. Το κύριο πραγματιστικό αξίωμα 

είναι πως η αξία κάθε έννοιας, γνώσης, όπως και η σημασία κάθε εισήγησης είναι στα 

πρακτικά της αποτελέσματα. Η αλήθεια και η γνώση είναι ένας συνδυασμός 

εργαλείων που μας βοηθά να προχωράμε στην πραγματικότητα (Neumman & 

Waever, 1996, σελ. 69). 

Στηριζόμενος σε αυτές τις γενικές αρχές, ο “Επιστημολογικός 

κονστρουκτιβισμός” μπαίνει στο “αντιρρεαλιστικό στρατόπεδο” και ίσως να 

εκτιμηθεί ως αντίθετος του αντικειμενισμού. Ο επιστημονικός ρεαλισμός θεωρεί την 

ύπαρξη ενός αυτόνομου από τον άνθρωπο κόσμου, συμπεριλαμβανομένων μη 

παρατηρήσιμων οντοτήτων όπου αναπαρίσταται διαμέσου σχέσεων αντιστοίχησης 
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μεταξύ νου και πραγματικότητας ή διαμέσου επιστημονικής ανακάλυψης. Αυτό 

αποκρούεται από τους κονστρουκτιβιστές όπως και το ότι μπορούμε να γνωρίσουμε 

οτιδήποτε πέρα από τις ενέργειες και τα βιώματά μας. Αποσαφηνίζουν ότι είμαστε 

εμείς που φτιάχνουμε, και κατά κάποιο τρόπο βρίσκουμε, τον ορατό κόσμο στην 

βάση των βιωμάτων μας και των ενεργητικών μεθόδων της γνωστικής εξέλιξης 

(Walters & Haahr, 2005, σελ. 14). 

Στην ακραία εκδοχή του κονστρουκτιβισμού, τα φυσικά γεγονότα είναι ή 

συνδέονται κατάλληλα με κοινωνικά γεγονότα από τα οποία παράγονται. Ως εκ 

τούτου, η φύση αποκτά αποκλειστικά και μόνο κοινωνική σύσταση και 

προσλαμβάνει έναν χαρακτήρα που είναι σαφώς νομιναλιστικός. Σύμφωνα με τις 

πεποιθήσεις αυτές οι επιστημονικές θεωρίες και τα επιστημονικά γεγονότα 

συγκροτούνται αποκλειστικά από κοινωνικές κατασκευές, πράγμα που καθιστά 

αδύνατη την ύπαρξη γεγονότων ανεξάρτητων από τις κατασκευές αυτές (Karacasulu 

& Uzgoren, 2007, σελ. 89).  

Σ' αυτό το πλαίσιο, η γνώση περιορίζεται στο να αντανακλά κοινωνικές δομές, 

οράματα, προσδοκίες, ιδεολογίες κλπ. και η πορεία της επιστήμης μεταφράζεται σε 

μια πορεία αλληλοδιάδοχων κοινωνικών απεικονίσεων που θα πρέπει να εξετάζεται 

αποκλειστικά ως προς το ιδεολογικό ή κοινωνικό σύστημα το οποίο την παρήγαγε και 

το οποίο ανακλά, μιλάμε στην ουσία για έναν αντανακλαστικό αυτοπροσδιορισμό της 

νεωτερικότητας (Linklater, 1990, σελ. 37).  

 Ο Κονστρουκτιβισμός δεν είναι μια θεωρία διεθνών σχέσεων όπως οι, 

γνωστότερες, παραδοσιακές, πρόκειται στην ουσία για ένα σύνολο ευπροσάρμοστων 

αναλύσεων που είναι εφαρμόσιμες σε ένα μεγάλο φάσμα κοινωνικών μορφών, 

μεταξύ αυτών και οι διεθνείς σχέσεις. Ως εκ τούτου για να προχωρήσουμε σε μια 

προσαρμογή των αξιών του Κονστρουκτιβισμού στις διεθνείς σχέσεις θα πρέπει να 

εντοπίσουμε με ποια διεθνή υποκείμενα θα καταπιαστούμε (Wendt 1999, σελ.139). 

Ακόμα και σήμερα που πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι οδεύουμε στην 

αποδυνάμωση, ή έστω στην αναδιάρθρωση, του ρόλου του κράτους στο διεθνές 

σύστημα, αυτό αποδεικνύει συνεχώς πως παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης των 

διεθνών σχέσεων (Κοτζιάς, 2004, 22), άλλοτε ως αυθύπαρκτη οντότητα και άλλοτε 

ως συνεργασία κρατών. Η ανάδειξη του Κονστρουκτιβισμού ως η πλέον σύγχρονη 
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θεωρία που αναλύει το διεθνές πλαίσιο προέρχεται από τη συγκυρία τεσσάρων 

διαφορετικών παραγόντων (Lapid, 1995, σελ. 55): 

1) Η ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί η φήμη της δικής τους άποψης για τη 

θεωρία και την πολιτική των διεθνών επαφών. Οι κονστρουκτιβιστές κατάλαβαν την 

καινούρια εποχή των διεθνών επαφών σαν μια προσπάθεια να διακηρύξουν τη 

δυνατότητα να αναδειχθούν οι μη “ορθολογιστικές” απόψεις 

2) Το τέλος του ψυχρού πολέμου βρήκε τις παραδοσιακές προσεγγίσεις των 

διεθνών επαφών να μην έχουν μαντέψει μια τέτοια ιστορική ανατροπή και έτσι τις 

άφησε να έχουν ένα κενό θεωρίας στη δυνατότητα ανάλυσης των μεγάλων 

μεταβολών. Αντιθέτως μια θεωρία όπως εκείνη του Κονστρουκτιβισμού, που δεν είχε 

καταπιαστεί αναλυτικά με το ψυχροπολεμικό διάστημα, μπορούσε εύκολα να 

εγκλιματιστεί στις καινούριες τροπές. 

3) Επιπροσθέτως αυτό ακριβώς το τέλος της μεγάλης ιστορικής εποχής, του 

Ψυχρού Πολέμου, κατεύθυνε μια μεγάλη ομάδα καινούριων ερευνητών να 

επαναπροσδιορίσουν τις παραδοσιακές απόψεις και να ξανααναλύσουν τις 

παραδοσιακές ερωτήσεις αναφορικά με τις διεθνείς επαφές και την “Παγκόσμια 

Τάξη” 

4) Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν στο τέλος των θεωρητικών δίπολων και έφερε 

στο φως τη δημιουργία καινούριων ομάδων δημόσιων διαλόγων. 

Μπορούμε ωστόσο να υποθέσουμε ιδιαίτερα πως οι πιο κάτω προσεγγίσεις, 

τρόπο τινά ενσωματώνονται στις πιο ειδικές αναλύσεις που έχουν να κάνουν με την 

ενίσχυση του κονστρουκτιβισμού, όταν αυτός εγκλιματίζεται στις διεθνείς επαφές 

(Kubalkova et al, 1998, σελ. 80): 

1. Η Αγγλική Σχολή 

2. Η Σχολή της Παγκόσμιας Κοινωνίας 

3. Μερικές Μεταμοντέρνες Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων 

4. Διάφορες Φεμινιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων 

Πιο αναλυτικά ως προς αυτές τις θεωρίες μπορούν αν παρατεθούν τα 

ακόλουθα γνωρίσματα που μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη αντίληψή τους: 

Πρωτίστως όσον αφορά την αγγλική σχολή, είναι άξιο να τονισθεί ότι αφορά τη 
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μοναδική από τις θεωρίες που μελετούν διεξοδικά αποκλειστικά το φάσμα των 

διεθνών επαφών, δίχως να μπαίνουν στη σφαίρα του εθνικού κράτους. Σε μια πρώτη 

ανάγνωση γίνεται κατανοητό ότι αφορά μια θεωρία που καταλαβαίνει και 

προσεγγίζει το διεθνές σύστημα σαν μια κοινωνία διεπόμενη από αμοιβαίες αρχές και 

όπου σταδιακά μετακινείται από την ισχύ στην τάξη. Υπερθεματίζει εν ολίγοις η 

θεωρία πως υφίσταται ένας εν γένει αποδεκτός συντελεστής ηθικών αξιών που 

διασκορπίζονται στο διεθνές σύστημα. 

Η σχολή της παγκόσμιας κοινωνίας, αντιπροσωπεύει μια αναμφίβολα πιο 

περιορισμένη ποσοτικά τάση που συγκεντρώνεται στο ρόλο της παγκόσμιας 

κουλτούρας για το χτίσιμο των χωρών. Η κύρια διαφορά από την προγενέστερη είναι 

ότι αντικρίζει μια συνολικά γενικά αποδεκτή αρχή που εισχωρεί στον κρατισμό και 

όχι εκ των πραγμάτων  το διεθνές σύστημα. 

Αναφορικά με τις “μεταμοντέρνες θεωρίες ” αφορά ως επί το πλείστον 

θεωρίες που εισάγουν τη νέα κονστρουκτιβιστική κοινωνική θεωρία κι ασκούν 

σκληρή κριτική στις υλιστικές και τις ορθολογιστικές προσεγγίσεις. Ταυτόχρονα 

δίνουν μεγάλη σημασία στη γνώση ως συστατικό των διεθνών σχέσεων αυτό το 

τελευταίο γνώρισμά τους είναι μάλλον που τις ενσωματώνει, σύμφωνα με κάποιους 

μελετητές, στις κύριες γενεσιουργικές δυνάμεις του κονστρουκτιβισμού. 

Αναφορικά τέλος με τις “φεμινιστικές θεωρίες”, αφορά θεωρητικά 

μορφώματα τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους στις αρχές της δεκαετίας του 1990 – 

επεμβαίνοντας στη συζήτηση  γνωστό ως “τρίτο debate” – ως επεκτατικές των 

πλαισίων των διεθνών επαφών και ερευνούν την κατασκευή των κρατικών 

ταυτοτήτων και των διακρατικών σχέσεων μέσω διαρθρώσεων εξαρτημένων από το 

φύλο, τονίζοντας ταυτόχρονα το ρόλο των κοινωνικών επιστημών ως καθαρά 

γνωστικού συστήματος. Στόχος τους είναι η αποδόμηση των τρεχόντων δομών και η 

ανάπτυξη καινούριων που θα είναι πιο ευνοϊκές για το ασθενές φύλο. 

 

2.2.4 ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Το τέλος της διπολικής αντιπαράθεσης και η υπαναχώρηση του ενδεχομένου 

ενός πυρηνικού πολέμου ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις έδωσαν ώθηση στα τέλη  

του ’80 σε μια ευρεία συζήτηση αναφορικά με την ανάγκη αναθεώρησης του 



20 
 

περιεχομένου της έννοιας της ασφάλειας στις διεθνείς σχέσεις.  Τέθηκε τότε πιεστικά 

η ερώτηση αν η νεορεαλιστική προσέγγιση  παραμένει στη μελέτη του φαινομένου 

του πολέμου και την ανάλυση στρατιωτικών απειλών  ενάντια στην κυριαρχία και την 

επικράτεια ανεξάρτητων κρατών –παραμένει επίκαιρη και αναλυτικά ωφέλιμη  σε 

ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.  Το παρόν κείμενο εξετάζει ορισμένες πτυχές 

του νέου επιστημονικού διαλόγου  όσον αφορά το αναλυτικό περιεχόμενο της έννοιας 

της ασφάλειας (Τζιφάκης & Φακιολάς, 2006, σελ. 110).  

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος , ο κίνδυνος εξάντλησης μη ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, το δημογραφικό πρόβλημα, η μετανάστευση, η φτώχεια, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, η άνοδος του εθνικισμού και η τρομοκρατία είναι κάποια από 

τα ζητήματα  που αρκετοί αναλυτές προσπάθησαν ολοένα και πιο πειστικά να 

συμπεριλάβουν σε μια διευρυμένη θεώρηση της έννοιας της διεθνούς ασφάλειας.  Η 

ενασχόληση με το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις που οδήγησε τον Neta Crawford στη 

υπόθεση ότι ίσως  βιώνουμε το πέρασμα στη μεταμοντέρνα περίοδο των σπουδών 

ασφάλειας. Πράγματι, η επιστημονική συζήτηση γρήγορα συστηματοποιήθηκε και 

εξειδικεύτηκε σε θεματικές γύρω από συγκεκριμένες πτυχές της προβληματικής για 

τη θεώρηση της ασφάλειας στις διεθνείς επαφές (Τζιφάκης & Φακιολάς, 2006). 

Η συζήτηση αυτή ήταν γενεσιουργός για την ανάδειξη δύο διακριτών 

προσεγγίσεων  στις σπουδές ασφάλειας, της Σχολής της Κοπεγχάγης και της Κριτικής 

προσέγγισης-που συμφωνούν πως η προσέγγιση του πολιτικού ρεαλισμού είναι πια 

ανεπαρκής, αν όχι ξεπερασμένη. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα επιχειρήματα 

των δύο νεωτεριστικών προσεγγίσεων για τη μελέτη της διεθνούς ασφάλειας και 

συγκριτικά παρατίθενται τα κοινά σημεία και οι διαφορές τους. Συνεπώς όχι μόνο 

επιχειρείται να γίνει βαθύτερα κατανοητό το περιεχόμενο αυτών των προσεγγίσεων, 

αλλά και να εντοπιστεί η μεταξύ τους σχέση στο φάσμα των σπουδών ασφάλειας.                        

Το παρόν άρθρο πραγματοποιεί μια συγκριτική αντιπαράθεση των δύο προσεγγίσεων,  

οι οποίες αντιλαμβάνονται την ασφάλεια ως μια κοινωνική κατασκευή, αναφορικά με 

τέσσερα αλληλένδετα ερωτήματα: Πως γίνεται αντιληπτή η έννοια της ασφάλειας; 

Ποιο είναι το περιεχόμενο της σύγχρονης ατζέντας για την ασφάλεια; Ποιο θα πρέπει 

να είναι το αντικείμενο αναφοράς της μελέτης της ασφάλειας; Ποιος νομιμοποιείται 

να μιλήσει εξ ονόματος της ασφάλειας και ποιος είναι ο ρόλος του ερευνητή στην όλη 

διαδικασία (Τζιφάκης & Φακιολάς, 2006). 
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           Η σχολή της Κοπεγχάγης οφείλει την ονομασία της στο γεγονός ότι 

αναπτύχθηκε από μια μικρή ομάδα επιστημόνων οι οποίοι ¨στεγάστηκαν¨ ερευνητικά 

κατά τη δεκαετία του ’90 στο Copenhagen Peace and Research Institute (COPRI). H 

προσέγγιση αυτή στηρίζεται στην εκπόνηση ενός συνεκτικού πλαισίου μελέτης του 

φαινομένου της ασφάλειας που προήλθε από τη σταδιακή σύζευξη των ευρημάτων 

επιστημόνων που προέρχονται από διαμετρικά αντίθετες θεωρητικές παραδόσεις 

(Τζιφάκης & Φακιολάς, 2006).  

Έτσι η Σχολή  της Κοπεγχάγης δημιουργικά συνέδεσε στοιχεία από το 

νεορεαλισμό του Barry Buzan, το  μετα-δομισμό του Οle Waever  και τον κλασικό 

ρεαλισμό του Carl Schmitt. Στο βαθμό που νεορεαλιστικές  παραδοχές αποτελούν 

συνιστώσες της παραγόμενης θεωρίας, η Σχολή της Κοπεγχάγης δεν απορρίπτει 

συνολικά την παραδοσιακή προσέγγιση στην ασφάλεια, αλλά την ενσωματώνει σε 

μεγάλο βαθμό στο αναλυτικό της πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, όλη η ρητορική για τη 

σύνδεση της ασφάλειας με στρατιωτικές απειλές ενάντια σε κράτη γίνεται αποδεκτή 

από τους ερευνητές της Κοπεγχάγης ως ένα από τα συστατικά μέρη της δικής τους 

ατζέντας διάταξης για την ασφάλεια (Τζιφάκης, 2004, σελ. 114).  

 Η έννοια της τελευταίας ωστόσο διευρύνεται ούτως ώστε να συμπεριλάβει 

εξίσου πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και θρησκευτικές απειλές 

ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων για τα οποία δύναται να τεκμηριωθεί το 

δικαίωμα στην επιβίωση. Συνεπώς η Σχολή της Κοπεγχάγης προτάσσει ότι ανάλογα 

με τη φύση της εκάστοτε απειλής, συνήθη αντικείμενα αναφοράς είναι το περιβάλλον 

και η προστασία του σύγχρονου επιπέδου πολιτισμού, η παγκόσμια φιλελεύθερη 

οικονομική τάξη, μεγάλες κοινωνικές ομάδες που πολλές φορές έχουν συλλογικές 

μνήμες και αξίες, όπως τα έθνη και οι μειονότητες, οι θρησκείες και οι θεμελιώδεις 

διεθνείς  αρχές, όπως το απαραβίαστο των συνόρων και η προστασία των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η ενασχόληση με τις παραπάνω απειλές οδήγησε τους 

ερευνητές του COPRI στη δημιουργία αντίστοιχων τομέων ανάλυσης, κάθε ένας από 

τους οποίους αναφέρεται στη μελέτη συγκεκριμένων ειδών σχέσεων. (Τζιφάκης, 

2004). 

Επομένως, ο στρατιωτικός τομέας αναφέρεται σε σχέσεις καταναγκασμού, ο 

πολιτικός τομέας σε σχέσεις εξουσίας, διακυβέρνησης και αναγνώρισης, ο 

οικονομικός τομέας σε σχέσεις εμπορίου και παραγωγής, ο  κοινωνικός τομέας σε 
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σχέσεις συλλογικών ταυτοτήτων, ο θρησκευτικός τομέας σε σχέσεις θρησκειών και 

ομάδων πιστών και ο περιβαλλοντικός τομέας σε σχέσεις ανάμεσα στην ανθρώπινη 

δραστηριότητα και την πλανητική βιόσφαιρα.  Οι τομείς αυτοί είναι αδιαχώριστα 

μέρη ενός ενιαίου πολύπλοκου συνόλου, αφού το περιεχόμενο ενός τομέα συνδέεται 

και επικαλύπτεται με το περιεχόμενο των υπολοίπων. Το φάσμα του πολέμου για 

παράδειγμα ενσωματώνει εξίσου πολιτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές απειλές 

(Τζιφάκης, 2004).  

Οι τομείς ασφάλειας λοιπόν δεν είναι τίποτα περισσότερο από κατασκευές και 

η επιλογή της χρήσης τους γίνεται απλά για αναλυτικούς σκοπούς. Δεδομένου ότι 

κάθε τομέας αντικατοπτρίζει μια εκ των διαστάσεων των προβλημάτων ασφάλειας, η 

ανάλυση οφείλει στο τέλος να ¨συναρμολογεί¨ και να συνθέτει τα επί μέρους 

ευρήματα. Οι ερευνητές του COPRI ξεκαθαρίζουν ότι η διεύρυνση τόσο των απειλών 

που εντάσσονται στη συζήτηση για τη διεθνή ασφάλεια όσο και των αντικειμένων 

αναφοράς της ασφάλειας προκύπτει από μια απλή καταγραφή του τι στις μέρες μας 

παρουσιάζεται ως ζήτημα ασφάλειας και τι υποστηρίζεται ότι διακυβεύεται σε κάθε 

περίπτωση. Συνεπώς, η Σχολή της Κοπεγχάγης δεν επιδιώκει να υποδείξει ποια 

ζητήματα θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ζητήματα ασφάλειας, αλλά απλά να 

συστηματοποιήσει την τρέχουσα συζήτηση. Οι Barry Buzan και Ole Waever 

σημειώνουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν αντικειμενικά αν κάποιο θέμα 

είναι πράγματι ζήτημα ασφάλειας, αλλά απλά να παρατηρήσουν πως κατασκευάζεται 

κοινωνικά ως τέτοιο (Τζιφάκης, 2004).  

Οι δύο επιστήμονες έχουν επομένως επιχειρήσει μέσα από την έρευνά τους να 

περιγράψουν τη λογική της ασφάλειας, δηλαδή το πώς θέματα καθημερινής πολιτικής 

εξελίσσονται σε ζητήματα ασφάλειας. Η Σχολή της Κοπεγχάγης υποστηρίζει ότι η 

έννοια της ασφάλειας σχετίζεται με την επιβίωση. Αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα 

ζητήματα που αποτελούν υπαρξιακές απειλές ενάντια σε ένα προσδιορισμένο 

αντικείμενο αναφοράς. Η ανάδειξη ενός ζητήματος ασφάλειας δημιουργεί μια 

επείγουσα κατάσταση που δικαιολογεί τη χρήση εξαιρετικών μέσων για την 

αντιμετώπισή του. Στο όνομα της αντιμετώπισης υπαρξιακών απειλών μπορεί για 

παράδειγμα μια κυβέρνηση να επιζητήσει τη νομιμοποίηση της χρήσης ισχύος, την 

απόδοση ειδικών εξουσιών ή τη λήψη ειδικών μέτρων. Η αναγωγή, συνεπώς, ενός 

θέματος σε ζήτημα ασφάλειας γίνεται κατανοητή ως μια ακραία εκδοχή 

πολιτικοποίησης. Άρα οι ερευνητές του COPRI αντιλαμβάνονται κάθε δημόσιο θέμα 
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ως να καταλαμβάνει μια θέση σε ένα αναλυτικό φάσμα, στο ένα άκρο του οποίου 

βρίσκονται τα μη πολιτικοποιημένα ζητήματα, στο μέσο βρίσκονται τα ζητήματα 

πολιτικής και στο άλλο άκρο τα ζητήματα ασφάλειας. Η τοποθέτηση του κάθε 

ζητήματος σε αυτό το φάσμα δε γίνεται a priori και η κάθε συλλογική κοινότητα 

αξιολογεί διαφορετικά μια δεδομένη απειλή.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

διαφορετική αντιμετώπιση από κάθε κράτος του φαινομένου της μετανάστευσης. 

Αυτό που έχει ωστόσο σημασία είναι ότι  η Σχολή της Κοπεγχάγης κατανοεί την 

ασφάλεια ως μια έννοια με αρνητική σημασιολογία, αφού περιγράφει μια κατάσταση 

κατά την οποία το υπό εξέταση ζήτημα  δε δύναται να αντιμετωπισθεί με σταθερές 

διαδικασίες στα πλαίσια της καθημερινής άσκησης πολιτικής, αλλά χρήζει τη λήψη 

έκτακτων μέτρων. Στην καλύτερη των περιπτώσεων η ασφάλεια είναι ένα είδος 

σταθεροποίησης μιας διένεξης ή μιας απειλής. Μολονότι η ¨ασφάλεια¨ είναι 

προτιμότερη από την ¨ανασφάλεια¨ που συμβολίζει την αδυναμία με οποιοδήποτε 

μέσο διαχείρισης ενός ζητήματος, ο Buzan και οι συνεργάτες του μας υποδεικνύουν 

ότι ο ιδανικός στόχος είναι η επαναφορά του ζητήματος στη σφαίρα της διαδικασίας 

καθημερινής  πολιτικής (Τζιφάκης & Φακιολάς, 2006, σελ. 121).   

Επομένως, η Σχολή της Κοπεγχάγης, δεν επιδοκιμάζει την επίκληση της 

ασφάλειας για την επίλυση προβλημάτων πολιτικής και υποστηρίζει την ανάγκη οι 

ερευνητές των σπουδών της ασφάλειας να είναι προσεκτικοί και να είναι αμέτοχοι 

στη διαδικασία ανάδειξης προβλημάτων ασφάλειας. Οι ερευνητές του COPRI 

παρατηρούν ότι η κλιμάκωση ενός θέματος σε ζήτημα ασφάλειας πραγματοποιείται 

με μια κίνηση ασφάλειας. Αυτή η κίνηση έχει τη μορφή μιας ομιλίας ή ενός λόγου με 

τον οποίο ένας παράγοντας εξουσίας παρουσιάζει ένα αντικείμενο αναφοράς ως 

απειλούμενο προκειμένου να λάβει την αποδοχή των υπόλοιπων μελών της 

συλλογικής κοινωνίας του για τη χρήση εξαιρετικών μέσων.  Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, δεν απαιτείται η επίκληση της λέξης ασφάλεια, αλλά η δραματοποίηση 

ενός ζητήματος μέσα από τη σχηματική παρουσίαση μιας υπαρξιακής απειλής που 

προϋποθέτει ειδική και άμεση αντιμετώπιση (Τζιφάκης, 2004).  

Εδώ, η Σχολή της Κοπεγχάγης υιοθετεί το περιεχόμενο της ερμηνευτικής 

γλωσσολογικής θεωρίας του John Austin που υποστηρίζει ότι η γλώσσα όχι μόνο 

περιγράφει, αλλά και προσδιορίζει το αντικείμενο της αναφοράς της με αποτέλεσμα η 

εκφώνηση λόγου να αποτελεί μια πράξη με δικό της αντίκτυπο. Μια κίνηση 

ασφάλειας είναι λοιπόν μια διαπραγμάτευση ανάμεσα σε έναν παράγοντα εξουσίας 
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και το κοινό του προκειμένου ο πρώτος να λάβει την άδεια του τελευταίου να υπερβεί 

κανόνες. Στο βαθμό που το κοινό μπορεί να αποδεχθεί, όπως και να αρνηθεί να 

προσυπογράψει την κίνηση ασφάλειας ενός παράγοντα εξουσίας, η αναγωγή ενός 

θέματος σε ζήτημα ασφάλειας δεν είναι μια αυτοματοποιημένη τυπική διαδικασία 

αλλά μια δι-υποκειμενική κοινωνική πράξη. Οι πολιτικές για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων ασφάλειας πολλές φορές δεν αποτελούν απαντήσεις σε προϋπάρχουσες 

υπαρξιακές απειλές, αλλά συνεισφέρουν στην κατασκευή αυτών των απειλών. Η 

προβολή ενός ζητήματος ασφάλειας είναι μια αρκετά προσφιλής μέθοδος τόσο για 

την κατασκευή ενός αντικειμένου αναφοράς της ασφάλειας όσο και για την ανάδειξη 

ενός παράγοντα εξουσίας. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 είδαμε για παράδειγμα 

πως μειονότητες στα Βαλκάνια εξελίχθησαν σε συνεκτικές εθνοπολιτικές ομάδες, 

όταν οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι πρόβαλαν με επιτυχία την ύπαρξη απειλών για 

την ασφάλειά τους. Συμπερασματικά, η προσέγγιση της Σχολής της Κοπεγχάγης είναι 

εκ βάθρων κονστρουκτιβιστική  όχι μόνο αναφορικά με τον τρόπο που 

εκλαμβάνονται τα ζητήματα ασφάλειας, αλλά και με τον τρόπο που αναδεικνύονται 

τα αντικείμενα αναφοράς (Τζιφάκης, 2004).  

Σε αντίθεση με τη Σχολή της Κοπεγχάγης, περισσότερο στην κοινή στάση 

μιας ομάδας ετερόκλητων επιστημόνων απέναντι στην παραδοσιακή προσέγγιση 

στην έννοια της ασφάλειας. Άρα, η κριτική προσέγγιση στην ασφάλεια, που 

εντάσσεται στα πλαίσια της γερμανικής κριτικής παράδοσης και συνδέεται με 

σύγχρονους στοχαστές, όπως ο Jurgen Habermas, περικλείει inter alia 

κονστρουκτιβιστές, μελετητές των σπουδών του κοινωνικού φύλου και μετα-

δομικούς ερευνητές. Η κριτική προσέγγιση αντιτίθεται αρχικά στο θετικισμό, την 

εμπειριστική επιστημολογία και την υλιστική οντολογία της ρεαλιστικής 

προσέγγισης. Δε θα πρέπει, όμως, να επιχειρείται οι διεθνείς σχέσεις να 

αναπτύσσονται κατά το πρότυπο των φυσικών επιστημών, μέσα δηλαδή από τον 

εντοπισμό γενικών νόμων και θεωρημάτων που θα εξηγούν διαχρονικά τη διεθνή 

πολιτική και θα προβλέπουν μελλοντικές εξελίξεις (Τζιφάκης, 2004). 

Ο στόχος της κριτικής προσέγγισης είναι χρήση της ερμηνευτικής μεθόδου 

για την κατανόηση διεθνών φαινομένων στη συγκεκριμένη χρονική και χωρική 

διάστασή τους καθώς και για την παραγωγή πρακτικής γνώσης.  Η κριτική γνώση 

αρνείται εξάλλου να δεχθεί χωρίς προβληματισμό και να αποδεχτεί ως δεδομένα τα 

υποκείμενα και αντικείμενα της ανάλυσής της, αλλά επιχειρεί να τα αμφισβητήσει 
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και να τα αποδομήσει προκειμένου να  τα κατανοήσει. Έτσι, ο Michael Williams 

κατηγορεί τη ρεαλιστική προσέγγιση ότι σκόπιμα παραβλέπει την ιδεατή διάσταση 

των υποκειμένων και αντικειμένων της διεθνούς ασφάλειας και αγνοεί το ρόλο που 

διαδραματίζουν στη διεθνή πολιτική οι συλλογικές ταυτότητες, οι νόρμες και οι 

κουλτούρες. Επομένως, η αποκλειστική ενασχόληση του νεορεαλισμού με 

στρατιωτικές απειλές ενάντια σε κράτη δεν αποτελεί μόνο μια αναλυτική αδυναμία, 

αλλά και μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Η επιλογή αυτή συνόδευσε και 

υποβοήθησε την εξέλιξη του σύγχρονου φιλελεύθερου κράτους που επιδιώκει την 

επίτευξη εσωτερικής κοινωνικό-πολιτικής συνοχής μέσα από τη  μεταφορά της 

αφοσίωσης των πολιτών του από τις επιμέρους θρησκευτικές, εθνικές και τοπικές 

ταυτότητες προς την κεντρική ταυτότητα του κράτους. Άρα, η κριτική προσέγγιση 

παρατηρεί ότι το κράτος και η διεθνής άναρχη τάξη δε θα πρέπει να είναι τα σημεία 

αναφοράς για την ανάλυση του φαινομένου της ασφάλειας, αλλά συνιστούν 

αντικείμενο έρευνας (Τζιφάκης, 2004).  

Το κράτος πολλές φορές όχι μόνο δε συμβάλλει στη διαχείριση των 

προβλημάτων ασφάλειας, αλλά αναπαράγει την ανασφάλεια των πολιτών του και 

διαιωνίζει τα προβλήματα που υποτίθεται ότι επιδιώκει να επιλύσει. Οι ερευνητές-

ερευνήτριες των φεμινιστικών σπουδών αναφέρουν για παράδειγμα ότι η 

παραδοσιακή προσέγγιση στην ασφάλεια αναπαράγει πατριαρχικές σχέσεις ισχύος 

και νομιμοποιεί τη δημιουργία στρατιωτικών οργανισμών στους οποίους όχι μόνο 

είναι περιορισμένοι οι αποδεκτοί ρόλοι που οι γυναίκες μπορούν να διαδραματίσουν, 

αλλά επίσης επικρατούν ανδρικά πρότυπα αρμόζουσας συμπεριφοράς που εκθέτουν 

τις γυναίκες στον κίνδυνο κακομεταχείρισης ή βιασμού. Συνάμα, σημειώνεται ότι οι 

πόροι που καταναλώνονται για στρατιωτικούς εξοπλισμούς στερούν γυναίκες από 

επαρκή σίτιση, υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική ασφάλιση (Τζιφάκης, 2004). 

 

2.2.5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η΄ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο Simon Dalby κρίνοντας την παραδοσιακή προσέγγιση από μια μετα-δομική 

σκοπιά παραθέτει μια σειρά από παραδείγματα κρατικών πολιτικών που ενώ 

στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας ουσιαστικά επιφέρουν την 

στρατιωτικοποίηση και επιδείνωση αυτών των προβλημάτων. Η διαχείριση π.χ. από 
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τις ΗΠΑ του προβλήματος των ναρκωτικών ως μια αποκλειστικά εξωτερική απειλή 

που απαιτεί την ενίσχυση της αστυνόμευσης στα σύνορα όχι μόνο έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των βίαιων συγκρούσεων στις παραμεθόριες περιοχές, αλλά 

και δε συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος της ζήτησης ναρκωτικών στο 

εσωτερικό τους. Η επιλογή της στρατιωτικής λύσης στο πρόβλημα των ναρκωτικών 

επιβάλλει και την αύξηση αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς τα κράτη 

προέλευσης των ναρκωτικών σε βάρος της παρεχόμενης οικονομικής βοήθειας που 

θα μπορούσε να βοηθήσει στη λύση του πραγματικού προβλήματος που είναι η 

φτώχεια και η υπανάπτυξη αυτών των κρατών. Συνεπώς, ο Dalby καταλήγει ότι αυτό 

εξασφαλίζει η παραδοσιακή προσέγγιση στην εθνική ασφάλεια είναι η εξουσία του 

κράτους να παρεμβαίνει σε διάφορους κοινωνικούς τομείς χωρίς κατ’ ανάγκη 

ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται και η βελτίωση της ασφάλειας των μεμονωμένων 

πολιτών (Τζιφάκης, 2004). 

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Μichael Dillon σημειώνει ότι οι ¨Λόγοι¨ περί 

ασφάλειας επιδιώκουν πρωτίστως να εξασφαλίσουν πρακτικές ασφάλειας, δηλαδή το 

δικαίωμα πολιτικών ηγεσιών να αποφασίζουν αποκλειστικά και κατά βούληση τον 

ορισμό των απειλών που αντιμετωπίζουν. Εδώ η ασφάλεια δε γίνεται αντιληπτή ως 

κοινωνικό αγαθό ή ως στόχος ενός προκαθορισμένου αντικειμένου αναφοράς, αλλά 

ως αρχή που οδηγεί στη σχηματοποίηση και διέπει τη διαμόρφωση ενός αντικειμένου 

αναφοράς της ασφάλειας. Η επίκληση της ασφάλειας είναι μια διαδικασία 

υποκειμενοποίησης, αφού στοχεύει πρωταρχικά στον προσδιορισμό του τι απειλείται 

και πρέπει να εξασφαλιστεί  μέσα από την κατηγοριοποίηση, διαφοροποίηση και 

αποξένωσή του από κάτι άλλο που προσδιορίζεται ως αρνητικό και ως επικίνδυνο. Η 

υποκειμενικοποίηση  του ¨ιδίου¨ είναι σχετική και κατά αντιπαράθεση  με το ¨άλλο¨, 

και γι’ αυτό προϋποθέτει τη διαρκή κοινωνική επικοινωνία του πρώτου με το δεύτερο 

(Τζιφάκης, 2004).  

Έτσι, ο David Campell συμπεραίνει ότι η αδυναμία των κρατών να πετύχουν 

απόλυτη εγγυάται τη διαρκή νομιμοποίηση της ταυτότητάς τους.  Ουσιαστικά, η 

επιτυχής επαναφορά ενός προβλήματος ασφάλειας στην ατζέντα καθημερινής 

πολιτικής  προϋποθέτει μια απόπειρα επαναπροσδιορισμού της συλλογικότητας σε 

σχέση με κάποιο άλλο ζήτημα για να μην υπάρξουν επιπτώσεις στη συνοχή της. Οι 

ερευνητές της κριτικής προσέγγισης υποστηρίζουν με βάση τα παραπάνω ότι η 

ασφάλεια δεν είναι μια αθώα ή ουδέτερη έννοια. Η ενασχόληση με την ασφάλεια 
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υποδηλώνει μια ξεκάθαρη πολιτική σκοπιμότητα και αντιπροσωπεύει μια επιλογή 

ανάμεσα σε εναλλακτικούς τρόπους διακυβέρνησης. Στο βαθμό εξάλλου που η 

ρεαλιστική προσέγγιση ταυτίζει την ασφάλεια με την κατοχή της υπηκοότητας ενός 

κράτους μέσα από την έννοια της εθνικής ασφάλειας, η κριτική προσέγγιση εντοπίζει 

την ύπαρξη διάστασης ανάμεσα σε τι κατασκευάζεται ως απειλή και τι πραγματικά 

θέτει σε κίνδυνο τη διαβίωση των πολιτών. Σε πολλές περιπτώσεις όχι μόνο το 

κράτος αδυνατεί να προστατεύει την ασφάλεια των πολιτών του, αλλά αποτελεί και 

τη βασική πηγή της ανασφάλειάς τους. Έτσι, για τους περισσότερους οπαδούς της 

κριτικής προσέγγισης οι σπουδές ασφάλειας θα πρέπει να έχουν στο επίκεντρό τους 

ως αντικείμενο αναφοράς της ασφάλειας το μεμονωμένο άτομο. Σύμφωνα με τον 

Kanti Bajpai, στο βαθμό που ο ρόλος του κράτους είναι η παροχή ασφάλειας προς 

τους πολίτες του, το κράτος είναι ένα ¨μέσο¨ για την εξασφάλιση των πολιτών και όχι 

το αντικείμενο καθ’ αυτό της πολιτικής ασφάλειας (Τζιφάκης, 2004). 

Η κρατική ασφάλεια έχει λοιπόν περιεχόμενο και σημασία μόνο ως 

παρεπόμενο της ανθρώπινης ασφάλειας. Η έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας 

γρήγορα υπερέβη και διέσχισε τα όρια της επιστημονικής συζήτησης και της 

ανάλυσης θεωρητικών προσεγγίσεων και αποτέλεσε αντικείμενο πολιτικής δράσης,  

Η έννοια εμφανίστηκε το 1994 στο Human Development Report των Ηνωμένων 

Εθνών και ορίστηκε ως ασφάλεια από χρόνιες απειλές όπως η πείνα, οι ασθένειες και 

η καταπίεση και ως προστασία από ξαφνικές και επιζήμιες αλλαγές στα πρότυπα της 

καθημερινής ζωής. Η διττή παράλληλη ανάπτυξη της έννοιας στην επιστημονική και 

διπλωματική κονίστρα αποτέλεσε ταυτόχρονα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και ένα 

δυσεπίλυτο αναλυτικό πρόβλημα. Ενώ η πρόσβαση της ανθρώπινης ασφάλειας στη 

διαμόρφωση πολιτικής ανέδειξε την αναλυτική της αξία, η εκμετάλλευση της έννοιας 

για τη μεταβολή πολιτικών προβλημάτων υποθήκευσε την εννοιολογική της 

σαφήνεια και αποτέλεσε τροχοπέδη για την ανάπτυξή της σε ένα συνεκτικό  

θεωρητικό πλαίσιο (Τζιφάκης, 2004).. 

 Εν ολίγοις, η ανθρώπινη ασφάλεια κατέληξε να χρησιμοποιείται για την 

περιγραφή κάθε ανθρώπινου δεινού και η έννοια ταυτίστηκε με τις έννοιες της 

χειραφέτησης και την ανθρώπινης ανάπτυξης. Συνεπώς, οι ερευνητές της ανθρώπινης 

ασφάλειας χωρίστηκαν σε δύο τάσεις, σε αυτούς που θέλουν η .έννοια να έχει 

περιορισμένο περιεχόμενο για να είναι εφικτή η αναλυτική της ανάπτυξη, και σε 

αυτούς που θέλουν η έννοια να έχει ευρύ περιεχόμενο, ούτως ώστε να αποτελέσει 
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μηχανισμό κινητοποίησης και μοχλό πίεσης. Ενώ οι πρώτοι τείνουν να συνδέουν την 

ανθρώπινη ασφάλεια με απειλές που έχουν το στοιχείο της βίας, οι δεύτεροι συνήθως 

ταυτίζουν την έννοια με οτιδήποτε μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής των 

πολιτών μιας συλλογικότητας (Τζιφάκης, 2004). 

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του μεμονωμένου ανθρώπου ως αντικείμενο 

αναφοράς της ασφάλειας εμπεριέχει τον κίνδυνο να μη γίνει αναλυτικά αντιληπτό το 

ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Συμπερασματικά, η 

κριτική προσέγγιση αποτελεί το σημείο συνάντησης ερευνητών που προέρχονται από 

διαφορετικές επιστημονικές παραδόσεις και μοιράζονται από κοινού τον ίδιο 

προβληματισμό απέναντι στη ρεαλιστική προσέγγιση.  Η ανθρώπινη ασφάλεια είναι 

το σημείο εκκίνησης των περισσοτέρων  εξ αυτών για την παραγωγή ενός συνεκτικού 

πλαισίου ανάλυσης (Τζιφάκης, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ  

3.1 ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Τα ζητήματα της ασφάλειας σε σχέση με τη μετανάστευση έρχονται στην 

επιφάνεια μέσα από δύο μείζονες ιστορικές αλλαγές: η μία είναι η γεωπολιτική 

αποδιάρθρωση που προκαλείται από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η άλλη οι 

ευρύτερες κοινωνικό-πολιτικές μετατοπίσεις που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση. 

Φυσικά, αυτή η σύνδεση της μετανάστευσης με το ζήτημα της ασφάλειας σημαίνει 

αυτομάτως ότι αλλάζει εξ ολοκλήρου η νοηματοδότηση του μεταναστευτικού 

φαινομένου. Έτσι, η μετανάστευση μετατρέπεται από κοινωνικο-οικονομικό 

φαινόμενο σε ζήτημα της παγκόσμιας πολιτικής απ’ όπου προκύπτει  και η σχετική 

ανάπτυξη των Σπουδών Ασφάλειας πάντα σε σχέση με τη μετανάστευση. Η πορεία 

των σχετικών σπουδών δεν υπήρξε πάντα ομαλή. Κατά καιρούς οι Σπουδές 

Ασφάλειας μπορεί να επικεντρώθηκαν σε μια διπολική οπτική στρατιωτικής 

ασφάλειας. Ή, άλλοτε, να απλώθηκαν γύρω από ένα ευρύ φάσμα ερωτημάτων που 

συνδέουν μετανάστευση και ασφάλεια (McDonald, 2008, σελ. 33).  

Επιχειρώντας να αποφύγουμε τον κίνδυνο να πλατειάσουμε υπέρμετρα σε αυτό το 

εύρος των ερωτημάτων έχει σημασία να εστιάσουμε στο ζήτημα της ασφάλειας σε 

σχέση με τη μετανάστευση πάνω σε δύο βασικές πτυχές, όπως προκύπτουν και στη 

σύγχρονη συζήτηση: η πρώτη πτυχή είναι αυτή της ασφάλειας των κρατών. Η 

δεύτερη είναι εκείνη της ασφάλειας του ανθρώπου και ιδιαιτέρως της ασφάλειας του 

ατόμου-μετανάστη (Lazaridis, 2012, σελ. 96). 

 Για να κατανοήσουμε όμως καλύτερα τη σχέση των δύο φαινομένων – 

ασφάλειας και μετανάστευσης – πρέπει να δούμε όλες τις πτυχές και τις αντινομίες 

που προκύπτουν κατά τη διερεύνησή τους. Πρώτα-πρώτα, τα δύο αυτά φαινόμενα, 

καθώς και η μεταξύ τους σχέση, μπορεί να ειδωθούν υπό δύο διαφορετικές οπτικές: η 

μια είναι εκείνη των Σπουδών Ασφάλειας και η άλλη των Σπουδών Μετανάστευσης. 

Κάτι που σημαίνει ότι ανάλογα και με το από πού εκκινούμε, καταλήγουμε 

ενδεχομένως και σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αν εξετάσουμε το πλέγμα 

ασφάλειας-μετανάστευσης από τη σκοπιά της ασφάλειας τότε το ζήτημα της 

ασφάλειας τίθεται ως στόχος προς επίτευξη. Έτσι, η βαρύτητα τίθεται είτε στην 

ασφάλεια του κράτους είτε στην ασφάλεια του ανθρώπου. Επιπροσθέτως, αν 

εξετάσουμε την ασφάλεια ως μια στρατηγική επιλογή που επηρεάζεται από τη 
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μετανάστευση, θα λάβουμε αναπόφευκτα υπ’ όψιν μας το ζήτημα των δημογραφικών 

αλλαγών, όπως αυτές προκύπτουν από το μεταναστευτικό φαινόμενο. Σε αυτή την 

περίπτωση, εξετάζεται ακόμη και ο φόβος ότι οι πρόσφυγες μπορεί να εκδηλώσουν 

βίαιες συμπεριφορές, η επέκταση της μετανάστευσης στην κοινωνική συνοχή, η 

διαθεσιμότητα ενός αποτελεσματικού εργατικού δυναμικού. Σε αυτό το πλαίσιο, 

μπορεί να εξεταστεί το πώς η ανησυχία για την ασφάλεια μπορεί να επηρεάσει την 

κρατική πολιτική για την ασφάλεια. Παραδείγματος χάριν, πώς η πολιτική της 

ασφάλειας επιδρά στην πολιτική για τη μετανάστευση και αντιστρόφως (Hatton & 

Williamson, 2008, σελ. 107). 

 Σε αντίθεση με τη στρατηγική ανάλυση της μετανάστευσης και της 

ασφάλειας, οι ειδικοί της ανθρώπινης ασφάλειας εστιάζουν στην ασφάλεια του 

ατόμου (και όχι του κράτους). Εδώ, είτε με όρους πραγματισμού είτε με όρους 

κανονιστικούς ή ηθικούς τίθεται σε προτεραιότητα ο ανθρώπινος παράγοντας και η 

προστασία του ακόμη και από το ίδιο το κράτος, ιδίως όταν πρόκειται για τον 

άνθρωπο-πρόσφυγα, τον άνθρωπο-μετανάστη. Τα κυριότερα διλήμματα στο πλέγμα 

«μετανάστευση - ασφάλεια» εστιάζονται στην προτεραιότητα που δίνεται από τη μία 

πλευρά στην ασφάλεια του κράτους και από την άλλη στην ασφάλεια του ανθρώπου. 

Οι περισσότερο κριτικές πολιτικο-κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στο εν λόγω δίπολο 

επικεντρώνονται στις επιπτώσεις που έχει στην κοινή γνώμη η αντιμετώπιση της 

μετανάστευσης ως απειλή (για την ασφάλεια). Η κοινή γνώμη έχει μάλιστα εκλάβει 

εχθρικά χαρακτηριστικά έναντι των αιτούντων άσυλο και των παράνομων 

μεταναστών. Πολύ σημαντική είναι η ανάδειξη της Κριτικής Σχολής των Σπουδών 

Ασφάλειας σχετικά με τη χρήση από τις κυβερνήσεις του πλέγματος «μετανάστευση - 

ασφάλεια» και των αντιλήψεων της κοινής γνώμης: οι κίνδυνοι για την ασφάλεια του 

κράτους και των πολιτών του από τη μετανάστευση, ιδίως από τους παράνομους 

μετανάστες, χρησιμοποιείται από τα κράτη ως αφορμή για την περιστολή ατομικών 

και κοινωνικών δικαιωμάτων (π.χ. τα υπερβολικά μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια) 

(Huysmans, 2010, σελ. 21). 

 Η διερεύνηση ενός προγράμματος σπουδών σχεδόν σε οποιοδήποτε τμήμα 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ασφάλειας θα δείξει πληθώρα επιλογών σε 

ενότητες που σχετίζονται με τον πόλεμο, τη στρατιωτική στρατηγική και οξύνοια, την 

πολιτική άμυνα, την τρομοκρατία και την καταπολέμησή της. Αλλά μήπως αυτό 
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αντικατοπτρίζει επαρκώς τα σύγχρονα θέματα ασφαλείας στον πραγματικό κόσμο; 

Και ιδιαίτερα του ζητήματος της μετανάστευσης ως ασφάλειας; 

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΗΕ, υπάρχουν σήμερα περίπου 232 

εκ. μετανάστες σε όλο τον κόσμο. Η παγκοσμιοποίηση δεν έχει μόνο επιταχύνει τον 

αριθμό των ανθρώπων που μεταναστεύουν, αλλά έχει οδηγήσει σε αύξηση του 

αριθμού των εθνών που αποστέλλουν, αλλά και λαμβάνουν μετανάστες, και 

μεγαλύτερη ποικιλία στα είδη των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης 

της γυναικείας μετανάστευσης. Η τεχνολογική πρόοδος και επικοινωνία, όπως τα 

φθηνά αεροπορικά εισιτήρια και η πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου 

βοήθησε την αύξηση των μεταναστευτικών κινήσεων (Morgan, 2006, σελ. 97). 

Η ανταπόκριση των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο ήταν να εισάγουν όλο 

και περισσότερο περιοριστικούς κανονισμούς μετανάστευσης για να ελέγχουν και να 

διαχειρίζονται ποιος επιτρέπεται να εισέλθει στην επικράτειά τους. Τεράστια ποσά 

χρημάτων δαπανώνται για την ασφάλεια στα σύνορα, είτε πρόκειται για την 

κατασκευή φυσικών οδοφραγμάτων, είτε για στρατιωτικές τεχνολογικές συσκευές 

ασφαλείας για την επιτήρηση της θάλασσας και των συνόρων (Wilsher, 2012, σελ. 

16). 

Ωστόσο, ενώ οι κυβερνήσεις είναι απασχολημένες με την ασφάλεια των 

συνόρων τους, ο αριθμός των μεταναστών που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους, ως 

αποτέλεσμα των απειλών για την προσωπική τους ασφάλεια, αυξάνεται. Με την 

παγκόσμια αναγκαστική εκτόπιση στα 18 χρόνια, σύμφωνα με την Ύπατη 

Αρμοστεία, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο ζουν ως απάτριδες, συχνά ως αποτέλεσμα 

της παγκόσμιας αποτυχίας ως προς την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων και να 

ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 

τους Πρόσφυγες. Οι πολύ συχνές, σχεδόν καθημερινές, αναφορές για την απώλεια 

της ζωής εκείνων που απεγνωσμένα προσπαθούν να ξεφύγουν από συγκρούσεις θα 

υποδήλωνε ότι αναμφισβήτητα οι απειλές που προκαλούνται από τη μετανάστευση 

είναι συχνά μεγαλύτερες στην ανθρώπινη ασφάλεια των ίδιων των μεταναστών από 

ό, τι για την εθνική ασφάλεια (Rousseau & Wlaker, 2010, σελ. 53). 

Ως αποτέλεσμα αυτών, των όλο και πιο παγκοσμιοποιημένων φαινόμενων, 

σύμφωνα με ορισμένους μελετητές Διεθνών Σχέσεων, η διεθνής μετανάστευση έχει 

μετακινηθεί στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας για την ασφάλεια καθώς οι διεθνείς 
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μελετητές και οι φορείς χάραξης πολιτικής γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να 

αγνοήσουν τη σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και της ασφάλειας σε ένα εξαιρετικά 

διασυνδεδεμένο κόσμο που χαρακτηρίζεται από τις διαδικασίες της 

παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, η ανθρώπινη μετανάστευση έχει λάβει χώρα από 

αμνημονεύτων χρόνων και δεν εκλαμβανόταν πάντα ως απειλή - στην 

πραγματικότητα, ακριβώς το αντίθετο, ειδικά ιστορικά, σε κοινωνίες εποίκων, όπως, 

για παράδειγμα, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. 

Αναμφίβολα, η αυξανόμενη διεθνική διασύνδεση και αλληλεξάρτηση που 

προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει σε αύξηση των ροών των 

ανθρώπων πέρα από τα εθνικά σύνορα (Wohlforth, 2010, σελ. 34) 

Εντός του ακαδημαϊκού τομέα των μελετών ασφάλειας, έχει υποστηριχθεί, ότι 

υπήρξε μια τεκτονική εννοιολογική αλλαγή στην έρευνα της μετανάστευσης από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1980, με ένα δυσανάλογα μεγάλο και αυξανόμενο αριθμό των 

μελετών που πλαισιώνουν τη μετανάστευση ως ζήτημα ασφάλειας. Η δυαδικότητα 

των απειλών προφανώς που προκλήθηκε από τη μετανάστευση τόσο στην εθνική 

κυριαρχία και την ανθρώπινη ασφάλεια αντανακλάται σε μεγάλο βαθμό σε μέρος της 

πρόσφατης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας. Προσεγγίσεις για τη μετανάστευση ως ένα 

ζήτημα ασφαλείας διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το ποιος ή τι θεωρείται ότι 

απειλούνται (Neustadt & May, 1988, σελ. 27). 

Η μετανάστευση ως ένα ζήτημα ασφαλείας έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό 

κομμάτι των παραδοσιακών περιφερειακών προσεγγίσεων των Διεθνών Σχέσεων, 

όπως ο νεο-ρεαλισμός, ο οποίος επικεντρώνεται στην ασφάλεια του έθνους-κράτους 

σε ένα αναρχικό διεθνές σύστημα και σε ζητήματα ασφάλειας σε μεγάλο βαθμό ως 

εξωτερικές στρατιωτικές απειλές από άλλα κράτη. Ωστόσο, κάποιοι μέσα στο πεδίο 

έχουν υιοθετήσει μια κρατο-κεντρική θέση στο θέμα της μετανάστευσης και της 

ασφάλειας που είναι στενά συνδεδεμένη με την παραδοσιακή θεωρία Διεθνών 

Σχέσεων των ρεαλιστών, αλλά συνιστά γεγονός ότι οι μη κρατικοί φορείς, σε αυτή 

την περίπτωση οι μετανάστες ή τουλάχιστον ορισμένες κατηγορίες μεταναστών, 

μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την αυτονομία, την κυριαρχία και την εδαφική 

ακεραιότητα του κράτους με πιθανό αποτέλεσμα να προκληθούν διαφωνίες ή ακόμα 

και συγκρούσεις μεταξύ των χωρών (Weiner, 1992, σελ. 99). 
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Μια παραλλαγή σε αυτή την κρατο-κεντρική προσέγγιση εισήχθη μέσω της 

ασφάλειας του ζητήματος  από τη Σχολή της Κοπεγχάγης, η οποία διεύρυνε το φάσμα 

των απειλών ώστε να περιλαμβάνουν όχι μόνο στρατιωτικές, αλλά οικονομικές, 

πολιτικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές απειλές και η οποία μίλησε για τις σχέσεις 

της μετανάστευσης και ασφάλειας το 1993. Οι μελέτες που τοποθετούν το κράτος ή 

την κοινωνία ως αντικείμενο αναφερόμενο στην ασφάλεια έχουν συχνά προσπαθήσει 

να δημιουργήσουν ή να αμφισβητήσουν τα επίπεδα της απειλής που εκδηλώνεται με 

τις έκνομες δραστηριότητες για τις οποίες συχνά κατηγορούνται οι μετανάστες από 

τους πολιτικούς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Neufeld, 1996, σελ. 42). 

Μια εναλλακτική προσέγγιση της μετανάστευσης ως ένα ζήτημα ασφαλείας 

είναι η τοποθέτηση του μετανάστη ως αναφερόμενο αντικείμενο απειλών και 

αξιολογεί τις πτυχές της ανθρώπινης ασφάλειας της μετανάστευσης. Η δομική βία 

που προκαλεί πολλούς να μεταναστεύσουν, ο αντίκτυπος των πολιτικών απέλασης 

και κράτησης και οι κίνδυνοι για την προσωπική ασφάλεια των μεταναστών που 

προκύπτουν από την αυξανόμενη απροθυμία των κρατών να προσφέρουν καταφύγιο 

σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη είναι μόνο μερικές από τις πτυχές της σχέσης 

μεταξύ της μετανάστευσης και της ανθρώπινης ασφάλειας (Doty, 1998, σελ. 71). 

Ωστόσο, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η παρουσίαση της μετανάστευσης 

ως απειλής για την ασφάλεια είναι δυνητικά επιβλαβής, καθώς φετιχοποιεί ένα 

ζήτημα που δεν είναι εγγενώς απειλητικό. Περιγράφοντας τους μετανάστες ως 

απειλές συγκροτείται ένα επικίνδυνο "άλλα", που οδηγεί σε αντι-μεταναστευτικά 

συναισθήματα και στην αύξηση της ξενοφοβίας, πολύ προφανή φαινόμενα σε πολλές 

σύγχρονες κοινωνίες. Επιπλέον, αγνοεί τις σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές συνεισφορές που έχουν οι μετανάστες στις χώρες και τις σημαντικές 

οικονομικές συνεισφορές που κάνουν στις χώρες καταγωγής τους με τα εμβάσματα. 

Παραδόξως, ένα μεγάλο μέρος του αυξανόμενου σώματος της ακαδημαϊκής 

βιβλιογραφίας που εξετάζει τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές απειλές για την 

ασφάλεια που φέρεται ότι δημιουργείται από τη μετανάστευση συχνά προβάλλει 

επιχειρήματα και εμπειρικά στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψη ότι το πραγματικό 

επίπεδο της απειλής είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό που γίνεται αντιληπτό από 

το κοινό, το οποίο υιοθετείται από την πολιτική ρητορική ή εκδηλώνεται με την 

αυξανόμενη τεχνολογία για την ασφάλεια που εισάγεται για την καταπολέμησή της 

(Buonfino, 2004, σελ. 19). 
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Εν ολίγοις, η μετανάστευση ως ζήτημα ασφάλειας είναι ένα θέμα πολύπλοκο 

και αμφισβητήσιμο. Αυτοί που το βλέπουν ως ζήτημα ασφάλειας θεωρούν και 

εξετάζουν τη φύση και το επίπεδο των απειλών που θέτει, και ποιος ή τι απειλείται. 

Ωστόσο, ανάλογα με την οντολογική θέση κάποιου είναι συζητήσιμο κατά πόσον θα 

πρέπει να θεωρηθεί ως ένα θέμα ασφαλείας γενικότερα. Ίσως αν η μετανάστευση δεν 

ήταν χαρακτηρισμένη ως απειλή για την ασφάλεια, θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο 

ισορροπημένη, ειλικρινή και με λιγότερη κινδυνολογία δημόσια συζήτηση για αυτό 

το φαινόμενο (Adamson, 2006, σελ. 32). 

 

3.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

 Εξετάζοντας συγκριτικά το μεταναστευτικό φαινόμενο, και πριν να 

επικεντρωθούμε στο ζήτημα των επιπτώσεων της μετανάστευσης στην ασφάλεια ενός 

κράτους, έχει σημασία να παρακολουθήσουμε τις γενικότερες επιπτώσεις της 

μετανάστευσης. Οι Hatton και Williamson (2008) επιχειρούν να απαντήσουν στα 

ερωτήματα που θέτουν σχετικά με το παρόν και το μέλλον της μετανάστευσης, 

διερευνώντας αντίστοιχες ιστορικές περιόδους με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

Κεντρικό ερώτημα της εργασίας τους είναι οι επιπτώσεις της μετανάστευσης, όπως 

φαίνεται και από τον τίτλο του άρθρου, και συγκεκριμένα στις οικονομίες με 

υψηλούς μισθούς. Και επειδή το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την 

παγκοσμιοποιημένη κοινωνία στην οποία ζούμε σήμερα, αναζητούν και βρίσκουν 

ομοιότητες και διαφορές με την περίοδο που έζησε η ανθρωπότητα έως και το 1914 

περίπου, περίοδο κατά την οποία επιχειρήθηκε και πάλι μια απόπειρα 

παγκοσμιοποίησης (Aradau et al, 2010, σελ. 17). 

 Εξετάζοντας εκείνη την πρώτη περίοδο παγκοσμιοποίησης, επιχειρούν να 

κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις του ίδιου φαινομένου σήμερα. Συνεπώς, 

προσπαθούν να απαντήσουν και στο εάν και κατά πόσο η ιστορία των κοινωνιών και 

των οικονομιών τους μπορεί να δώσει απαντήσεις και στα σημερινά ερωτήματα που 

γεννιούνται από την επανεμφάνιση του μεταναστευτικού φαινομένου σε μια δεύτερη 

περίοδο παγκοσμιοποίησης, αυτή που βιώνει σήμερα η  ανθρωπότητα. Από το 

κεντρικό ερώτημα προκύπτουν επιμέρους ερωτήματα που βοηθούν στο να απαντηθεί 

εκείνο. Πώς επιδρά, λοιπόν, η μετανάστευση στην αγορά εργασίας, στους μισθούς 
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και στην απασχόληση, αλλά και ποιες οι επιπτώσεις της μετανάστευσης στην 

ασφάλεια ενός κράτους, θα προσθέταμε εμείς; 

 Στο ξεκίνημα κιόλας της ανάλυσής τους συνδέουν τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά με ένα μείζον πολιτικό ζήτημα: το γεγονός ότι η εργατική τάξη 

αποκτά σταδιακά πολιτικά δικαιώματα, οι κοινωνίες εκδημοκρατίζονται και οι 

εργαζόμενοι αποκτούν πολιτική επιρροή. Από εκεί και πέρα ξεκινά και το ενδιαφέρον 

για το πώς επιδρά το μεταναστευτικό φαινόμενο στους μισθούς. Παράλληλα, όμως, 

έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί και το πώς επιδρά στους μισθούς η αντίστοιχη 

κινητικότητα κεφαλαίου. Και μάλιστα, αν και σε ποιο βαθμό οι κεφαλαιακές ροές 

ενισχύουν ή αποδυναμώνουν τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στο επίπεδο των 

μισθών (Agnew, 1998, σελ. 64). 

 Έτσι, η εργασία των Hatton και Williamson ξετυλίγεται με το ακόλουθο 

μεθοδολογικό σχήμα: ξεκινά με τη διερεύνηση των συσχετίσεων των διεθνών 

μετακινήσεων εργασίας και κεφαλαίου στις ΗΠΑ στα τέλη του 19
ου

 αιώνα. 

Ακολούθως, εξετάζει ποσοτικοποιημένα τις επιπτώσεις της μετανάστευσης σε σχέση 

με τη διεθνή κινητικότητα του κεφαλαίου. Κατόπιν, εξετάζει τις επιπτώσεις της 

μετανάστευσης στην αγορά εργασίας και στις δύο παγκόσμιες περιόδους. Και 

καταλήγει στις ομοιότητες και τις διαφορές των επιπτώσεων της μετανάστευσης 

ανάμεσα στα τέλη του 19
ου

 αιώνα και το σήμερα και τις επιπτώσεις τους στην 

προνοιακή και την μεταναστευτική πολιτική (Hatton & Williamson, 2008, σελ. 37). 

 Εδώ έχει σημασία να τονίσουμε ότι στηριζόμαστε σε μια παραδοχή: όσο 

περισσότερο ένα κράτος παρεμβαίνει προνοιακά υπέρ των αδυνάτων, γηγενών και 

μεταναστών, τόσο περισσότερο προστατεύει τη δική του ασφάλεια και την ασφάλεια 

των πολιτών του. Συνεπώς, η ανάλυσή μας θα αναπτύσσεται πάνω στη λογική ότι η 

αβεβαιότητα (και οικονομική) στις ζωές των ανθρώπων δεν αποτελεί μόνο αιτία για 

μετανάστευση, αλλά και αιτία που προκαλεί τριγμούς στα θεμέλια της ασφάλειας στη 

ζωή των ανθρώπων και των κρατών (Lipson, 1984, σελ. 129). 

 Συμπερασματικά, οι συγγραφείς καταλήγουν στη βεβαιότητα ότι και στις δύο 

παγκόσμιες περιόδους είναι ξεκάθαρο ότι η εισροή μετανάστευσης σε μια χώρα ωθεί 

τους μισθούς των γηγενών εργαζομένων σε πτώση. Αντιστοίχως, οι χώρες που 

εμφάνισαν εκροή μεταναστών παρουσίασαν αύξηση των μισθών για το εναπομείναν 

εργατικό δυναμικό τους. Σε αυτή την επίδραση, όμως, που προκαλείται από τις 
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μετακινήσεις εργατικού δυναμικού, επιδρά αντίστροφα η κινητικότητα του 

κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, στις χώρες στις οποίες εισρέουν κεφάλαια θα λέγαμε ότι 

γίνονται επενδύσεις, οι μισθοί ωθούνται προς τα πάνω. Έτσι, επέρχεται μια κάποια 

εξισορρόπηση σε ό, τι αφορά τις καθαρά οικονομικές επιπτώσεις (Hatton & 

Williamson, 2008). Αυτό που εμείς θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια θα είναι ακριβώς 

η απόπειρα συσχέτισης του μεταναστευτικού φαινομένου με το ζήτημα της 

ασφάλειας. 

 Η μετανάστευση επηρεάζει τόσο την περιοχή προέλευσης όσο και την 

περιοχή υποδοχής. Οι επιπτώσεις της μετανάστευσης είναι κοινωνικές, οικονομικές 

και πολιτικές. 

Το οικονομικό κόστος περιλαμβάνει (Mutimer. 2010, σελ. 41): 

• Το κόστος της εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών  

• Υπάρχει μια υπερ-εξάρτηση ορισμένων βιομηχανιών από το  μεταναστευτικό 

εργατικό δυναμικό, π.χ. η κατασκευή στο Ηνωμένο Βασίλειο 

• Ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που έχει κερδιθεί, συμπεριλαμβανομένων των 

πληρωμών συντάξεων, επαναπατρίζεται στη χώρα προέλευσης 

• Αύξηση του αριθμού των ατόμων που προσθέτουν  πίεση σε πόρους, όπως οι 

υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης 

Τα οικονομικά οφέλη περιλαμβάνουν (Mutimer. 2010): 

• Οι οικονομικοί μετανάστες τείνουν να καταλαμβάνουν τις λιγότερο επιθυμητές 

θέσεις εργασίας 

• Η χώρα υποδοχής αποκτά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με μειωμένο κόστος 

• Το «χάσμα δεξιοτήτων» που υπάρχει σε πολλές χώρες υποδοχής μικραίνει από 

ειδικούς μετανάστες 

• Οι δαπάνες συνταξιοδότησης μεταφέρονται πίσω στη χώρα προέλευσης 

Το κοινωνικό κόστος περιλαμβάνει (Williams, 2003, σελ. 14): 

• Η κυριαρχία των ανδρών ενισχύεται, ιδίως σε χώρες όπου η κυριαρχία των 

γυναικών είναι χαμηλή - για παράδειγμα, στα κράτη του Περσικού Κόλπου 
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• Οι πτυχές της πολιτιστικής ταυτότητας χάνονται, ιδιαίτερα μεταξύ των μεταναστών 

δεύτερης γενιάς 

• δημιουργούνται διαχωρισμένες περιοχές παρόμοιων εθνοτικών ομάδων που, και τα 

σχολεία κυριαρχούνται από παιδιά μεταναστών 

Τα κοινωνικά οφέλη περιλαμβάνουν (Hyusmans, 2006, σελ. 73): 

• Δημιουργία μιας πολυεθνικής κοινωνίας που αυξάνει την κατανόηση άλλων 

πολιτισμών 

• Υπάρχει μια εισροή των νέων που αναζωογονεί φορείς παροχής τοπικών υπηρεσιών 

- για παράδειγμα, τουρκικά λουτρά και τοπικά καταστήματα  

• Υπάρχει μια αύξηση του εθνικού λιανικού εμπορίου και των περιοχών που 

συνδέονται με τα εθνικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων  

Οι πολιτικές συνέπειες περιλαμβάνουν (Lazaridis, 2012, σελ. 23): 

• διακρίσεις κατά των εθνοτικών ομάδων και μειονοτήτων που μπορεί να οδηγήσει σε 

ταραχές των πολιτών και σε εξτρεμισμό 

• Πρόσκληση για τους ελέγχους σχετικά με τη μετανάστευση 

• Περιχαράκωση συμπεριφορών που ενδέχεται να ενθαρρύνουν τον φονταμενταλισμό 

 

3.3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 Στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία μετά το τέλος των πολέμων έγιναν  

«εμπειρικές» συνθήκες με σκοπό την ειρήνη και τη σταθερότητα μέσω ασφάλειας 

που οδήγησαν σε γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Ο στόχος αυτός παραμένει ακόμα και 

σήμερα ίδιος (Ευθυμιόπουλος & Δεμερτζής, 2009, σελ. 99). 

 Το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι συνδεδεμένο με διάφορες εξελίξεις, 

όπως με την οικονομική αστάθεια, την παγκοσμιοποίηση, κτλ. Ανεξάρτητα από τα 

αίτια που σχετίζονται με το φαινόμενο, η μετανάστευση εξακολουθεί να αποτελεί ένα 

φαινόμενο σε εξέλιξη.  
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 Η μετανάστευση επέφερε έντονη πολιτισμική ποικιλομορφία στις χώρες 

υποδοχής, όπως μαρτυρούν οι διαφορετικές γλώσσες, τα σωματικά χαρακτηριστικά, 

το χρώμα του δέρματος, η ενδυμασία των ανθρώπων, τα εθνικά εστιατόρια και είδη 

τροφίμων που απαντώνται στις περισσότερες πόλεις. Παράλληλα, όμως, η 

μετανάστευση δημιούργησε προβλήματα υποδοχής, διανομής και επαναπροώθησης 

στη χώρα προέλευσης. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες υποδοχής επιβαρύνονται από τη 

μετανάστευση. Η ασφάλεια σε αυτές τις διαδικασίες αποτελεί ζήτημα πολύπλοκων 

πολιτικών ρυθμίσεων (Ζολώτα, 2010, σελ. 126). 

 Τα τελευταία δέκα χρόνια εξαιτίας των μεγάλων κοινωνικοοικονομικών 

εξελίξεων στην Ευρώπη οδηγηθήκαμε στην αύξηση του εργατικού δυναμικού που 

μεταναστεύει στις χώρες υποδοχής. Ως αποτέλεσμα της ανάμειξης των πληθυσμών 

διαφόρων χωρών με άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων λόγω της μετανάστευσης και 

των ξένων εργατών, οι κοινωνίες μας πλέον χαρακτηρίζονται από πολιτισμική 

ετερότητα (Givens et al, 2008, 47). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις εισροές 

μεταναστών στο μεσογειακό κομμάτι της Ευρώπης. 

 

 

 

 

Στην σημερινή εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση, το 

φαινόμενο της μετανάστευσης στην Ευρώπη, ενώ διατηρεί χαρακτηριστικά από 

προηγούμενες φάσεις, εντούτοις έχει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. Στην ουσία, το 
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μεταναστευτικό κύμα του μεταπολέμου από τα κράτη της Νότιας προς τη Βόρεια 

Ευρώπη εντέλει ενσωματώθηκε, ενώ μεγάλες ομάδες εκείνων των μεταναστών 

επέστρεψαν στα μεσογειακά κράτη προέλευσης. Αυτό δεν παρατηρείται αναφορικά 

στους πληθυσμούς από τη Τουρκία οι  οποίοι και δημιούργησαν παραπάνω 

δυσχέρειες ως προς την προσπάθεια ένταξής τους στην ΕΕ. Η Γαλλία, για παράδειγμα 

δεν έχει ακόμα επιλύσει τα εναπομείναντα ζητήματα της προηγούμενης χρονικής 

περιόδου και φαίνεται να συνιστά τον ασθενή κρίκο του μεταναστευτικού θέματος 

σήμερα (Aradau, 2004, σελ. 118).  

Οι χώρες προέλευσης των καινούργιων μεταναστών είναι ως επί το πλείστον ο 

τρίτος κόσμος. Αφορά δηλαδή ανθρώπους με διαφορετικές πολιτικές, θρησκευτικές 

και πολιτιστικές πεποιθήσεις. Είναι κυρίως μουσουλμανικοί πληθυσμοί, τόσο από την 

Αφρική όσο και την Ασία, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τους δημοκρατικούς 

κανόνες, τον οργανωμένο πολιτικό βίο και, σχεδόν πάντα, χωρίς καμία στοιχειώδη 

εκπαίδευση. Τα πράγματα με τους μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη είναι 

διαφορετικά. Οι διαδικασίες ενσωμάτωσης και συνεργασίας για αυτούς τους 

πληθυσμούς είναι σχετικά πιο εύκολες (Bigo, 2002, σελ.  100). 

Στις χώρες της ΕΕ η ραγδαία αύξηση των αριθμών των μεταναστών είχε ως 

αποτέλεσμα ένα μείζον κύμα δυσαρέσκειας από τους ντόπιους  πληθυσμούς. Με το 

πέρασμα του χρόνου, τη σταθεροποίηση, κατά κάποιον τρόπο, της κατάστασης και το 

σχετικό έλεγχο των ροών, αλλά και με δεδομένο το γεγονός πως οι μετανάστες, στην 

μεγάλη τους πλειονότητα, πήγαν κάπου για να μείνουν, περίπου το σύνολο των 

κοινωνιών της Ευρώπης έχει μετατραπεί σε εν γένει πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Το 

χαρακτηριστικό αυτό επηρεάζει ιδιαιτέρως τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την 

Ευρώπη του μέλλοντος (Balzacq, 2010, σελ. 65). 

Η μεγάλη παρουσία ανθρώπινου δυναμικού, κάτω από συνθήκες έσχατης 

φτώχειας, δημιούργησε καινούργια δεδομένα στον χώρο της εργασίας. Αυτό το 

γεγονός είχε ως απότοκο τα πρώτα κύματα των μεταναστών να αντικαταστήσουν τα 

γηγενή πιο χαμηλά κοινωνικά στρώματα σε δευτερεύουσες και σε βοηθητικές (σε 

δύσκολες) εργασίες. Τα εντόπια στρώματα τα οποία πλήχθηκαν καλύφθηκαν, σε 

κάποιο βαθμό, με κάποια επιδόματα από το δυνατό κοινωνικό κράτος ή βρήκαν 

εργασία στον ήδη τεράστιο κρατικό κλάδο, ενώ κάποιο άλλο τους τμήμα βρέθηκε 

άνεργο. Στα πιο χαμηλά κοινωνικά στρώματα αυξήθηκε, εξαιτίας της εν λόγω 

εξέλιξης, ο παρασιτικός εθισμός στην ανεργία, στις παροχές των κοινωνικών ταμείων 

και στην υποαπασχόληση (Blazacq, 2005, σελ. 17). 
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Οι πιο δύσκολες εργασίες κατέστησαν συνεπώς φτηνότερες για τους 

εργοδότες και δημιούργησαν παράλληλα μεγαλύτερο κλίμα δυσαρέσκειας σε πολίτες 

των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων. Εν αντιθέσει, τα ειδικευμένα και πιο 

πλούσια στρώματα, δίχως να θέτουν σε κίνδυνο τις θέσεις τους, απολάμβαναν τις 

φθηνές υπηρεσίες των μεταναστών (Case,  2006, σελ. 28). 

Τα μεσαία στρώματα εκμεταλλευτήκαν την ευκαιρία να κάνουν χρήση των 

φθηνών υπηρεσιών των μεταναστών σε πληθώρα βοηθητικών εργασιών, και δη ως 

οικιακοί βοηθοί. Οι αγρότες επίσης αξιοποίησαν τους μετανάστες συντηρώντας την 

αγροτική παραγωγή και την άντληση πόρων από την εφαρμογή της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής, αλλά και την επιβίωση των αγροτικών οικισμών ακόμα και 

στις ορεινές και ημιορεινές ζώνες (Ceyhan & Tsoukala, 2002, σελ. 90). 

Το πρώτο κύμα μεταναστών είχε ως αποτέλεσμα μια σχετική αύξηση στο 

εθνικό προϊόν στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης, κάτι που διευκόλυνε την 

διαδικασία της ενσωμάτωσης. Οι δυσχέρειες και τα μεγάλα ζητήματα εκκίνησαν με 

τον οικονομικό κύκλο της σχετικής ύφεσης η οποία και  ακολούθησε (Hyusmans, 

2006, σελ. 66). 

Το ζήτημα οξύνθηκε από το γεγονός πως η μετανάστευση δεν εντασσόταν σε 

μια σχεδιασμένη επέκταση οικονομικών οφελών, όπως στην περίοδο που 

ακολούθησε το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντιθέτως, φαίνεται πως αξιοποιήθηκε 

προκειμένου να καλύψει προσωρινά τη δημογραφική καθίζηση και τα κενά που 

έκαναν την εμφάνισή τους στην αναπαραγωγή των δομών ευημερίας του 

αναπτυγμένου κόσμου, σε συνδυασμό με μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτικές δυσχέρειες του τρίτου κόσμου (Hyusmans, 2006). 

Από μια άλλη οπτική γωνία, το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης 

συσχετίζεται με τη χαλάρωση του διεθνούς κλίματος της ασφάλειας, που σε 

συνδυασμό με τη θεαματική αύξηση των μετακινήσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη, 

επιτρέπει την παράνομη μεταφορά δίχως κανόνες διασφάλισης του προορισμού και 

πολύ περισσότερο δίχως καμία εγγύηση αναφορικά με τη ζωή του μετανάστη 

(Lipson, 1984, σελ. 119). 

Κάποιες από τις αναλύσεις του εν λόγω φαινομένου, αλλά και των συνεπειών 

του για την Ευρώπη, έχουν ως πρωταρχική προτεραιότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και την ελευθερία κίνησης του ανθρώπινου δυναμικού και έχουν την τάση να 

παρακάμπτουν ή και να υποσκελίζουν τις κοινωνικές συνέπειες για τους γηγενείς 

εργαζόμενους. Από άποψη αρχών, μια τέτοιου είδους ανάλυση είναι σωστή, αλλά δεν 
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αναλύει διεξοδικά το εν λόγω ζήτημα καθώς και τις συνέπειές του στην καθημερινή 

ζωή των ανθρώπων (Weaver et al, 1993, σελ. 79). 

Τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν στην απασχόληση των χαμηλότερων 

κοινωνικών στρωμάτων κρύβονται, αρκετές φορές, πίσω από τα οφέλη τα οποία 

πηγάζουν για τα ανώτερα και μεσαία στρώματα, κάτι  το οποίο χρησιμοποιείται με 

διαφορετικούς τρόπους, τόσο από τα εκσυγχρονιστικά όσο και από τα λαϊκιστικά 

πολιτικά κόμματα. Άλλωστε, οι δυσκολίες είναι μεγάλες όπως και οι δαπάνες για την 

εφαρμογή μιας πολιτικής φύλαξης των συνόρων (Weaver et al, 1993). 

Μέχρι και σήμερα, η αντίδραση της ΕΕ αναφορικά με το μεταναστευτικό 

ζήτημα βαρύνεται και από δύο κυρίως ανασταλτικούς παράγοντες: αφενός από τις 

μεμονωμένες πολιτικές των κρατών τα οποία αντιμετωπίζουν το εν λόγω φαινόμενο 

με εθνικά και όχι με ηπειρωτικά κριτήρια και αφετέρου από τη μη ύπαρξη ξεκάθαρης 

κοινοτικής αρμοδιότητας σε σχετικά θέματα, κάτι το οποίο παρεμποδίζει τη 

διαμόρφωση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής (Wilsher, 2012,  σελ. 123). 

Εντούτοις, τόσο η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού καθώς και η 

τεταμένη κατάσταση στο μουσουλμανικό κόσμο η οποία επιδεινώθηκε λόγω των 

πολέμων σε Ιράκ και Αφγανιστάν, συνέβαλαν σε μια πρωτοφανή εντατικοποίηση των 

μεταναστευτικών ρευμάτων προς την Ευρώπη και είχαν ως αποτέλεσμα τη 

συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας μιας κοινής αντιμετώπισης καινούργιων 

ζητημάτων. Τα ζητήματα αυτά δεν περιορίζονται μονάχα στη δημογραφική, στην 

οικονομική και στην κοινωνική σκοπιά, αλλά επεκτείνονται και στο χώρο της 

διεθνούς εγκληματικότητας με τη συγκρότηση δικτύων και κυκλωμάτων παράνομης 

διακίνησης και εκμετάλλευσης των μεταναστών (Ibrahim, 2005, σελ. 15). 

Στην Ελλάδα, αναφορικά με το φαινόμενο της αυξανόμενης πολιτιστικής 

διαφορετικότητας, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι παλιννοστούντες ήρθαν 

καθυστερημένα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο αριθμός πάντως των 

προσφύγων και των μεταναστών που παρατηρείται στην Ελλάδα δεν εντοπίζεται σε 

καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα και αυτό είχε σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνία, 

στην οικονομία και στην εκπαίδευση (Γκότοβος, 2002, σελ. 40). Στην Ελλάδα οι 

μετανάστες προέρχονται κυρίως από χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα την Αλβανία, 

καθώς και από χώρες της Αφρικής και της Ασίας, με αποτέλεσμα η χώρα μας να 

χαρακτηρίζεται πλέον ως πολυπολιτισμική.  
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Τα δεδομένα των μεταναστών ως ομάδα στην Ελλάδα υπολογίζονται σε ένα 

ποσοστό 10% του συνολικού πληθυσμού, από τους οποίους στην απογραφή του 2001 

ήταν Αλβανοί σε ποσοστό 56% και 72% το 2004 (Στατιστικά δεδομένα για τους 

μετανάστες στην Ελλάδα: Αναλυτική µελέτη για τα διαθέσιµα στοιχεία και προτάσεις 

για τη συμμόρφωση µε τα standards της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2004, σελ. 89). Ο 

παρακάτω πίνακας δείχνει σε αριθμούς την παράνομη μετανάστευση στην Ελλάδα 

για το 2014 (Γκότοβος, 2002). 

 

  

  Η δεύτερη γενιά μεταναστών στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα τη Νότια 

Ευρώπη αφορά τα παιδιά γεννημένα στην Ελλάδα των ατόμων που ήρθαν ως τη 

δεκαετία του ΄90. Σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός της νομοθετικής ρύθμισης να 

μπορούν να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς, 

αλλά και όσα παιδιά γεννήθηκαν εδώ με περιοριστικούς όρους και για πενταετή 

διαμονή χωρίς πρόβλεψη για τα παιδιά που μεγάλωσαν εδώ. Επιπλέον, η ελληνική 

πολιτεία αναγνωρίζει ως «παλιννοστούντες ομογενείς» μόνο τους ομογενείς που 

μεταναστεύουν στην Ελλάδα από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, για τους οποίους 

αναγνωρίζει ειδικά προνόμια, ενώ δεν αναγνωρίζει ομογενείς από άλλες χώρες (π.χ. 

Αλβανία). Σημαντικό ποσοστό αυτών των ομογενών της πρώην ΕΣΣΔ αποκτά την 
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ελληνική ιθαγένεια. Όμως «ορισμένοι γηγενείς μετασχηματίζοντας την προ της 

παλιννόστησής τους υπηκοότητα σε εθνότητα τους ονομάζουν «Ρώσους» και 

«Ρωσοπόντιους» και τους θεωρούν ξένους» (Γκότοβος, 2005, σελ. 20). 

Tα τελευταία δέκα χρόνια η Ελλάδα συνιστά σημαντική πρώτη χώρα άφιξης 

στην Ευρώπη για παράνομους μετανάστες και αιτούντες άσυλο που έχουν 

κατεύθυνση προς τα δυτικά και βόρεια. Κατά την περίοδο 2009-2012, η σχετική 

παράνομη μετανάστευση και το άσυλο που επιδιωκόταν μέσα από διαδρομές από το 

Μαρόκο και την Ισπανία, καθώς και από τη Λιβύη και την Ιταλία (ιδιαίτερα για 

χώρες νοτίως της Σαχάρας της Αφρικής) έχουν μειωθεί ελάχιστα. Έτσι, ο 

ελληνοτουρκικός διάδρομος έχει απορροφήσει το βάρος αυτών των πιέσεων. Ο 

κύριος όγκος της παράνομης μετανάστευσης και των ροών αναζήτησης ασύλου προς 

την Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2012, έφταναν μέσω των 

ελληνοτουρκικών συνόρων γης στη βορειοανατολική γωνιά της Ελλάδας, κατά μήκος 

του ποταμού Έβρου (Triantafyllifou, 2014, σελ. 18). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον 

αριθμό των νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα το 2012 (comma.gr). 

 

Ωστόσο, η παράνομη μετανάστευση και οι διαδρομές για αίτηση ασύλου 

έχουν μετατοπιστεί τα τελευταία δύο χρόνια (2013-2014): οι κύριες εκροές από τη 

Συρία διέρχονται από τη Λιβύη προς την Ιταλία (Λαμπεντούζα και Σικελία), και σε 

μικρότερο βαθμό, μέσω των νησιών του Αιγαίου (όπου οι αφίξεις έχουν 

δεκαπλασιαστεί κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2014 σε σύγκριση με το 2013). Τα 

ελληνοτουρκικά σύνορα έχουν εγκαταλειφθεί σε μεγάλο βαθμό από τους παράνομους 

μετανάστες και λαθρεμπόρους τους, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι από το 2013 οι 

αιτούντες άσυλο και οι ροές παράνομων μεταναστών κατευθύνονται προς τη 
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Βουλγαρία και περαιτέρω προς την ΠΓΔΜ και τη Σερβία προς την κεντρική-δυτική 

Ευρώπη (Triantafyllifou, 2014). 

Κατά την τελευταία δεκαετία, το ελληνικό σύστημα ασύλου ουσιαστικά δε 

λειτουργεί, αφήνοντας χιλιάδες αιτούντες για άσυλο παγιδευμένους στην Ελλάδα, 

χωρίς χαρτιά, χωρίς βοήθεια και χωρίς τα μέσα για τα προς το ζην. Ακόμα κι αν η 

ευρωπαϊκή νομοθεσία για το άσυλο και ιδίως του κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ (από 

τον Ιούνιο του 2013 αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙΙ) 

προβλέπουν ότι οι αιτήσεις ασύλου θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία στην 

πρώτη ασφαλή χώρα άφιξης, στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα, πολλά κράτη 

μέλη της ΕΕ έχουν σταματήσει να προωθούν τους αιτούντες για άσυλο στην Ελλάδα 

από το 2011 αναγνωρίζοντας ότι το ελληνικό σύστημα δε μπόρεσε να επεξεργαστεί 

αυτές τις αξιώσεις. Μετά από μια νέα νομοθεσία για το άσυλο το 2011, η Ελλάδα έχει 

αναπροσαρμόσει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου, αλλά ένα 

ανεκτέλεστο υπόλοιπο 45.000 περιπτώσεων υπέστησαν επεξεργασία με το «παλιό» 

σύστημα. Ο αριθμός έχει μειωθεί δραματικά κατά τη διάρκεια του 2013-2014. Ο 

συνδυασμός της συστηματικής κράτησης των αιτούντων άσυλο και των παράνομων 

μεταναστών, οι συστηματικοί έλεγχοι στους δρόμους και άλλους δημόσιους χώρους 

και η οικονομική κρίση οδήγησαν από κοινού πολλούς παράνομους μετανάστες να 

εγκαταλείψουν την Ελλάδα (Triantafyllifou, 2014). 

Ένας νέος Κώδικας για τη μετανάστευση (Νόμος 4251/2014) ψηφίστηκε τον 

Απρίλιο του 2014  στην Ελλάδα. Ο νέος κώδικας όπως και οι προηγούμενοι νόμοι 

μετανάστευσης, ρυθμίζει θέματα εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων 

τρίτων χωρών στην Ελλάδα, με την ενσωμάτωση προηγούμενων νόμων και 

φέρνοντας την ελληνική νομοθεσία πλήρως σε πλήρη εναρμόνιση με το δίκαιο της 

ΕΕ. Οι πολίτες της ΕΕ, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο εξαιρούνται από το 

πεδίο του αποτελέσματος (Triantafyllifou, 2014).  

Ο κώδικας Μετανάστευσης αποσκοπεί στο να απλοποιήσει και να οργανώσει 

τα διάφορα είδη των αδειών παραμονής σε έξι κατηγορίες: άδειες παραμονής για 

εργασία ή επαγγελματικούς λόγους, προσωρινές άδειες παραμονής: άδειες παραμονής 

για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους, άδειες παραμονής για σπουδές, 

κατάρτιση ή εθελοντική εργασία, άδειες παραμονής για τα θύματα εμπορίας ή 

παράνομης διακίνησης ανθρώπων, άδειες παραμονής για οικογενειακή επανένωση, 
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και άδειες παραμονής μακράς διάρκειας. Αυτή η κατηγοριοποίηση ακολουθεί τη 

σχετική Ευρωπαϊκή λογική για άδεια παραμονής και ο κώδικας μεταφέρει στο εθνικό 

δίκαιο τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ για την οικογενειακή επανένωση, τη 

μετανάστευση για σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση, τη μετανάστευση των 

ερευνητών, την οδηγία για τη μπλε κάρτα και ούτω καθεξής. Επίσης, μεταφέρει και 

ενσωματώνει σε ένα ενιαίο κείμενο όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τη 

μετανάστευση των φοιτητών, των εκπαιδευομένων, των ερευνητών, ιδιαίτερα των 

ειδικευμένων εργαζομένων (μπλε κάρτα), και ούτω καθεξής. Εκσυγχρονίζει σε 

κάποιο βαθμό την επεξεργασία των αδειών διαμονής μακράς διαρκείας, αν και αυτές 

παρέμεναν κατά πάσα πιθανότητα πιο περίπλοκες στην πρόσβαση σε σύγκριση με 

την εθνική μακροπρόθεσμη άδεια 10 ετών, η οποία χορηγείται σε υπηκόους τρίτων 

χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα 10 χρόνια 

(Triantafyllifou, 2014).  

Προσφέρει δε μια ορισμένη οπτική σταθερότητας στη δεύτερη γενιά: οι 

άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ή έχουν συμπληρώσει 6 χρόνια 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και οι 

οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα, μπορεί να αποκτήσουν άδεια παραμονής τους 

διάρκειας πέντε ετών. Η άδεια παραμονής ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια με την 

απλή παρουσίαση της προηγούμενης άδειας διαμονής. Παρ 'όλα αυτά δεν υπάρχει 

καμία προνομιακή μεταχείριση για τη δεύτερη γενιά, όσον αφορά την απόκτηση της 

υπηκοότητας. Οι γονείς των παιδιών που είναι Έλληνες πολίτες μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα 

ανανέωσης για όσο διάστημα η οικογενειακή σχέση τους με τον Έλληνα πολίτη 

διατηρείται (Triantafyllifou, 2014). 

Ο κώδικας κρατά δυστυχώς το προηγούμενο σύστημα της διαχείρισης της 

μετανάστευσης εργατικού δυναμικού με τη δυσκίνητη διαδικασία πρόσκλησης 

(μετάκληση) και τον εξαμηνιαίο προγραμματισμό των αναγκών της αγοράς εργασίας, 

το οποίο έχει αποδειχθεί ότι δεν είχε αποτέλεσμα τα τελευταία είκοσι χρόνια στην 

Ελλάδα (Triantafyllifou, 2014). 

Συνολικά, ο κώδικας για τη μετανάστευση εισάγει σημαντικές βελτιώσεις 

στην απλοποίηση και κωδικοποίηση των νομικών διατάξεων και σε πλήρη 

εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, αλλά 
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παραμένει ένας νόμος διαχείρισης και όχι ένας που έχει μια αίσθηση προοπτικής για 

την ελληνική κοινωνία και αλλαγής της δημογραφικής του σύνθεσης (Triantafyllifou, 

2014).  

Ταυτόχρονα, και παρά τις σημαντικές πιέσεις που ασκούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λεγόμενη Τρόικα (ΕΕ, το ΔΝΤ και η ΕΚΤ) οι διαρθρωτικές 

αλλαγές στην οικονομία της χώρας και το δημόσιο τομέα είναι δύσκολο να έρθουν 

κοντά ως κεκτημένα συμφέροντα των πολιτικών ελίτ, των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και ορισμένων τμημάτων του εργατικού δυναμικού και  να αντισταθούν 

σε αυτές τις αλλαγές (Triantafyllifou, 2014). 

Σε αυτό το δύσκολο τοπίο, η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει δύο σημαντικές 

κρίσεις μετανάστευσης. Από τη μια πλευρά μια κρίση παράνομης μετανάστευσης και 

ατόμων που ζητάνε άσυλο, καθώς η Ελλάδα παραμένει ένα κύριο σημείο άφιξης και 

εισόδου στην ΕΕ των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο από την Ασία και την 

Αφρική. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα έχει ακόμα να αντιμετωπίσει την 

εσωτερική κρίση της μετανάστευσης, ιδίως την ανεξέλεγκτη ανεργία μεταξύ των 

διακινούμενων εργαζομένων που έχουν εγκατασταθεί στη χώρα, και της 

προκύπτουσας απο-νομιμοποίησης τους (λόγω της αδυναμίας τους να ανανεώσουν 

την άδεια διαμονής τους). Αυτές οι εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις της 

μετανάστευσης σε συνδυασμό με την οξεία οικονομική και πολιτική κρίση έχουν 

οδηγήσει σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση που αυξάνει γοργά τη ξενοφοβική 

βία και το ρατσισμό καθώς και την αναβίωση ενός αμυντικού εθνικισμού που είναι 

τόσο αντι-ευρωπαϊκός όσο και αντι-μεταναστευτικός. Τόσο η ΕΕ (και η Γερμανία 

ειδικότερα) και οι μη-Ευρωπαίοι μετανάστες έχουν γίνει εξιλαστήρια θύματα που 

προσφέρουν εύκολη λύση για τα περίπλοκα διαρθρωτικά προβλήματα που μαστίζουν 

τη χώρα την περίοδο αυτή (Triantafyllifou, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΞΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

4.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΞΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Οι διαπολιτισμικές αξίες στην Ελλάδα άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους 

τη δεκαετία του 1980 σε επίπεδα θεωρητικών αναλύσεων, ενώ η δεκαετία του 1990 

σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, συµπίπτει µε τον ερχομό ενός μεγάλου σε 

αριθμό ρεύματος μεταναστών από κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τα 

Βαλκάνια, την Ασία και την Αφρική. 

Όσον αφορά στην εκπαιδευτική πολιτική της χώρας ο Νόµος 2413 του 1996 

αναγνωρίζει τη πολυπολιτισµικότητα της ελληνικής κοινωνίας και καθιερώνει 

ταυτόχρονα τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Κατά τον νόμο, στόχο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης συνιστά η οργάνωση και 

λειτουργία σχολικών εγκαταστάσεων τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους  µε εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 

πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες.  

∆ιαφαίνεται ότι ο Ν. 2413/1996 ο οποίος καθιερώνει τη διαπολιτισμική  

εκπαίδευση στην Ελλάδα ενέχει αντιφάσεις και ασάφειες και συνεπώς προκαλεί 

σύγχυση, ταυτίζοντας τη διαπολιτισμική µε την εθνοτική προσέγγιση.  

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 1981 

έχει κληθεί να συμβαδίσει και να ενστερνιστεί τις κατευθυντήριες γραμμές που ο 

θεσµός έχει ήδη υιοθετήσει. Σε ισχύ βρίσκεται η οδηγία της 25ης Ιουλίου 1977 η 

οποία αναφέρεται στη σχολική φοίτηση των παιδιών των εργαζόμενων που 

διακινούνται και στην αποκοινωνικοποίηση των μαθητών που τα παρακολουθούν. Το 

ψήφισµα από το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο αφορά στην πολιτιστική 

διαφορετικότητα και ποικιλομορφία, αλλά και στα προβλήματα σχολικής 

εκπαίδευσης των παιδιών μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σε συσχέτιση µε 

την προώθηση της πολυπολιτισμικής διάστασης της διδασκαλίας για τους 

σπουδαστές της Ε.Ε., ώστε να έχουν τα εφόδια να ζήσουν σε µια κοινωνία που 

χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από διαπολιτισµική και  γλωσσική 

ποικιλομορφία. Ενδείκνυται να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα και μέσα για τη 

βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας που παρέχεται στα παιδιά των εργαζομένων 

σε κίνηση, των πλανόδιων, των  τσιγγάνων και των ταξιδιωτών, καθώς και για τον 

πόλεμο κατά του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Τα ως άνω, δίνουν μια εικόνα της 
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ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για παιδιά μεταναστών που κατοικούν εντός 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αριθ. Αποφ. 819/95 ΕΚ). 

 Ο Νόµος 2413/1996, αποτέλεσε στην ουσία την εφαρμογή της ανωτέρω 

απόφασης της Ε.Ε.  Εν συνεχεία, όλες οι συναφείς ενέργειες 1997-2000 και 2001-

2004 εντάχθηκαν στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα Εκπαίδευσης και Αρχικής 

Κατάρτισης και  αφορούσαν στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών των 

Τσιγγάνων, των Αλλοδαπών, αλλά και των Παλιννοστούντων Μαθητών και των 

Μουσουλμάνων, µε στόχο την βελτίωση των  συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα σπουδαστών από περιοχές που απειλούνται από εκπαιδευτική αναξιοκρατία 

και περιθωριοποίηση. Με τον ίδιο Νόµο ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών 

και ∆ιαπολιτισµικής  Εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την έρευνα και τη µελέτη 

ζητημάτων πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και δημιουργία προτάσεων προκειμένου 

να αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας (Τραβασούρου, 2001, σελ. 129).  

Στο Ν. 2413/1996 αναφέρεται ότι γίνεται να εγκρίνεται η ίδρυση σχολείων  

πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, µε Υπουργική απόφαση και να εκδίδεται ύστερα από 

εισήγηση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου και σύµφωνη  γνωµοδότηση του 

Ι.Π.Ο.∆.Ε., στο όνομα Εκκλησιαστικών Ιδρυµάτων, Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, και πληθώρας άλλων φιλανθρωπικών οργανισμών µη κερδοσκοπικού  

χαρακτήρα. Διαφαίνεται επομένως η επίδραση των τοπικών κοινωνιών µέσω της  

αυτοδιοίκησης. Οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών ΟΛΜΕ, ∆ΟΕ άσκησαν πιέσεις  

µεταφέροντας τους προβληµατισµούς των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα  

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (Νικολάου, 2000, σελ. 19). 

Σηµαντική θεωρείται και η συµβολή των ακόλουθων οργανισμών: Κέντρο 

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής 

Αγωγής του Πανεπιστηµίου Πατρών, Μονάδα Επιµόρφωσης ∆ιαπολιτισµικής  

Επικοινωνίας και Αγωγής, και το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα ως άνω ιδρύματα και φορείς εκπόνησαν µελέτες και 

επιµορφωτικό υλικό διαμέσου της δράσης «Σωκράτης» του ευρωπαϊκού 

προγράμματος Comenius. 

Σε µεγάλο βαθµό η χάραξη και διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής 

επιτελείται µε ευθύνη  της Πολιτείας και όχι της σχολικής εγκατάστασης. Οι 

εκπαιδευτικοί έχουν την ικανότητα και οφείλουν να παρεμβαίνουν στο σχολείο, αλλά 
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δυστυχώς και αυτό δεν είναι αρκετό από μόνο του. Η παιδεία συνιστά τόσο πολιτική 

πράξη όσο και πολιτική επιλογή.  Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προασπίζονται ένα 

δημοκρατικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, που οφείλει να παρέχει εκπαιδευτικά προνόμια σε 

όλα τα παιδιά, χωρίς εξαιρέσεις, να απέχει από την κατηγοριοποίηση, να δέχεται και 

να σέβεται τη διαφορετικότητα τους, να μεταλαμπαδεύει ανθρώπινες αξίες: αγάπη, 

σεβασμό, αλληλεγγύη, αλλά και αποδοχή της διαφορετικότητας. (Μαυρογιώργος, 

1999, σελ. 67).  

Κύριος σκοπός θα πρέπει να  είναι να μη μένει κανένα παιδί εκτός σχολείου, 

να καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, τον αυτοσεβασµό, την 

επικοινωνία, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, το πώς θα συνάπτουν σχέσεις, πώς θα 

μάθουν να διαχειρίζονται τις σκέψεις τους, τις αποτυχίες, αλλά και τις επιτυχίες  τους. 

Υπάρχει πληθώρα καταγγελιών από αλλοδαπούς για άρνηση εκ μέρους ενός σχολείου 

να εντάξει τα τέκνα τους λόγω κυρίως των αντιδράσεων της σχολικής κοινότητας, µε 

πρόσχηµα την πληρότητα  του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το εν λόγω φαινόµενο, 

υφίσταται σε όλα τα µεγάλα αστικά κέντρα, φαίνεται να αποτελεί «δοκιµασµένη» 

πρακτική, καθώς έχει απασχολήσει πολλάκις τον  Συνήγορο του Πολίτη, καθώς και 

το Υπουργείο Παιδείας το οποίο εκδίδει τακτικά σχετικές εγκυκλίους. Επιπρόσθετα, 

λόγω του ότι η κρίση στρέφει τους Έλληνες ξανά στα δηµόσια σχολεία, υπάρχει ο 

φόβος ότι αυτή η «πρακτική» θα επεκταθεί.  

Έχει διαπιστωθεί από ερευνητικές µελέτες ότι υπάρχουν σε πολλούς δήµους 

σχολεία που εµφάνιζαν µια δυσεξήγητη ελληνικότητα, αφού είχαν σχεδόν  µηδενική 

παρουσία µειονοτήτων. Αντιθέτως σε άλλες περιοχές της ίδιας πόλης παρατηρείται 

συγκέντρωση αλλοδαπών. 

Η καθιέρωση ειδικής συστηματικής επιμόρφωσης σε καθηγητές που 

ενδιαφέρονται για  τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και η διασάφηση του νοµικού 

πλαισίου του ενιαίου διαπολιτισμικού σχολείου, αποτελούν απαραίτητες συνιστώσες 

για τη σωστή διαχείριση των σύγχρονων εκπαιδευτικών επιταγών. Ο καθηγητής θα 

πρέπει να γίνει ικανός να µπορεί να διευκολύνει τους μαθητές που έχουν διαφορετικό 

γλωσσικό και πολιτισµικό υπόβαθρο να προσαρμόζονται στο νέο τους πολιτισµικό 

περιβάλλον καθώς και να ευαισθητοποιεί τους µαθητές της βασικής κουλτούρας στην 

αποδοχή των «διαφορετικών» συµµαθητών τους µε στόχο την αρµονική συνύπαρξή 

τους. Επιπρόσθετα, η πολυπολιτισµική επαγγελµατική ανάπτυξη του καθηγητή είναι 
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καίρια και πρέπει να σχεδιάζεται έπειτα από συστηµατική ανάλυση αναγκών της 

τοπικής κοινωνίας, αποτελώντας µια αέναη διαδικασία. Τέλος, ο καθηγητής θα 

πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία μιας τέτοιας σχολικής ατμόσφαιρας, µέσα στην 

οποία θα εκτιµάται η διαπολιτισµική ποικιλοµορφία. 

Ο ορισμός, αλλά και η έννοια της Συμπερίληψης (inclusion) στην Εκπαίδευση 

ως κώδικας αξιών για την ασφάλεια των μεταναστών έχει φέρει σε αντιπαράθεση 

πολλούς μελετητές. Στην αναφορική συζήτηση διακρίνονται δύο είδη ορισμών για τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση, οι «στενοί» και οι «ευρείς». Οι στενοί αφορούν στην 

προαγωγή της συμπερίληψης ειδικών ομάδων μαθητών, κυρίως, αλλά όχι 

αποκλειστικά αναπήρων ή με ειδικές ανάγκες, στην κανονική εκπαίδευση. Αντιθέτως, 

οι διευρυμένοι ορισμοί δεν επικεντρώνονται σε ειδικές ομάδες μαθητών, αλλά 

περισσότερο στην ποικιλομορφία που διακρίνει όλους τους μαθητές και στο πώς τα 

σχολεία ανταποκρίνονται σε αυτήν.  Ειδικότερα ο όρος συμπεριληπτική εκπαίδευση 

έχει δεχθεί αρκετές ερμηνείες τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη βιβλιογραφία. 

Ορισμένοι από τους όρους με τους οποίους έχει αποδοθεί κατά καιρούς στην 

ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία είναι: ενταξιακή εκπαίδευση ή «ένταξη»,  

συνεκπαίδευση,  συμμετοχική εκπαίδευση και  συμπεριληπτική εκπαίδευση 

(Avramides & Kalyva, 2007, σελ. 87). 

Όσον αφορά στην εκπαιδευτική πολιτική της χώρας στο πλαίσιο µιας 

προσπάθειας ιστορικής παράθεσης των εξελίξεων και θεσµοποιήσεων στον τοµέα της 

Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα, το πρώτο ενδιαφέρον για μετανάστες και τις 

ιδιαιτερότητές τους εντοπίζεται κατά την δεκαετία του 1950. Στις αρχές της δεκαετίας 

του 1980 και πιο συγκεκριµένα µε το Νόµο 1143/1981, ξεκίνησαν οι πρώτες 

επίσηµες προσπάθειες του Κράτους προς τη θεσµοποίηση της ειδικής εκπαίδευσης 

και στην Ελλάδα, ξεκινώντας όπως είναι φυσικό από τον τοµέα της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, και συνεχίζοντας και στις άλλες βαθµίδες εκπαίδευσης. Όσον όµως 

αφορά τον τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο πρώτος Νόµος που σχετίζεται µε την 

εισαγωγή κάποιων ατόµων «Ειδικών Κατηγοριών» είναι ο Νόµος 1351/1983 (Φ.Ε.Κ. 

56/28-4-1983, τ. Α’)  

Κύριος σκοπός θα πρέπει να  είναι να μη μένει κανένα παιδί εκτός σχολείου, 

να καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, τον αυτοσεβασµό, την 

επικοινωνία, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, το πώς θα συνάπτουν σχέσεις, πώς θα 
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μάθουν να διαχειρίζονται τις σκέψεις τους, τις αποτυχίες, αλλά και τις επιτυχίες  τους. 

Υπάρχει πληθώρα καταγγελιών συγκεκριμένα από αλλοδαπούς για άρνηση εκ μέρους 

ενός σχολείου να εντάξει τα τέκνα τους λόγω κυρίως των αντιδράσεων της σχολικής 

κοινότητας, µε πρόσχηµα την πληρότητα  του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το εν λόγω 

φαινόµενο, υφίσταται σε όλα τα µεγάλα αστικά κέντρα, φαίνεται να αποτελεί 

«δοκιµασµένη» πρακτική, καθώς έχει απασχολήσει πολλάκις τον  Συνήγορο του 

Πολίτη, καθώς και το Υπουργείο Παιδείας το οποίο εκδίδει τακτικά σχετικές 

εγκυκλίους. Επιπρόσθετα, λόγω του ότι η κρίση στρέφει τους Έλληνες ξανά στα 

δηµόσια σχολεία, υπάρχει ο φόβος ότι αυτή η «πρακτική» θα επεκταθεί.  

Έχει διαπιστωθεί από ερευνητικές µελέτες ότι υπάρχουν σε πολλούς δήµους 

σχολεία που εµφάνιζαν µια δυσεξήγητη ελληνικότητα, αφού είχαν σχεδόν  µηδενική 

παρουσία µειονοτήτων. Αντιθέτως σε άλλες περιοχές της ίδιας πόλης παρατηρείται 

συγκέντρωση αλλοδαπών.  

Η Σχολική Μονάδα (Σ.Μ) µπορεί να δηµιουργήσει εξατοµικευµένο και 

ευέλικτο  πρόγραμμα ενίσχυσης των αδύναµων µαθητών στα πλαίσια του 

διευρυµένου  ωραρίου (ολοήµερο σχολείο). Μπορεί σε συνεργασία µε τους 

Σχολικούς Συµβούλους να υλοποιήσει ετήσια σεµινάρια επιµόρφωσης όλων των 

δασκάλων και καθηγητών µε σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση τους σε 

θέµατα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και την υποχρέωση παρακολούθησης τέτοιων 

σεµιναρίων για όλο το διδάσκον προσωπικό τουλάχιστον µια φορά κάθε τρία χρόνια.  

Ο καθηγητής στο συμπεριληπτικό σχολείο, πρέπει να ασκήσει ένα νέο  

πολλαπλό ρόλο, έχοντας εκπαιδευτική επάρκεια, γνώσεις συμβούλου και αμείωτη 

διάθεση να βοηθήσει τους µαθητές οι οποίοι βρίσκονται σε ένα συμπεριληπτικό 

περιβάλλον (Τραβασάρου, 2001). Πρέπει µε άλλα λόγια να διαθέτει τη διάθεση και 

την ικανότητα να παρέχει τις υπηρεσίες του σε άτοµα διαφορετικής κοσµοθεωρίας µε  

αποτελεσματικό τρόπο (Νικολάου, 2000, σελ. 69).  

Οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο καθηγητής συσχετίζονται με 

αντιλήψεις, συμπεριφορές, γνώσεις και  συγκεκριμένες δεξιότητες και κινούνται 

γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες :  

α. Κατανόηση της διαφορετικότητας και των επιπτώσεών της στη σχολική   

κοινότητα.  
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β. Κατανόηση εννοιών που σχετίζονται µε τη διαφορετικότητα, όπως,   

εθνικότητα, διαφορετικότητα, βασικές/κυρίαρχες και µειονοτικές οµάδες.  

 γ. Ικανότητα κατάλληλης χρήσης δεξιοτήτων της συµβουλευτικής σε 

µαθητές που   ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες.  

δ. Αυστηρή αφοσίωση στην ανάπτυξη ενός πλαισίου συµβουλευτικής που να   

αντανακλά τις αξίες της διαφορετικότητας 

Η καθιέρωση ειδικής συστηματικής επιμόρφωσης σε καθηγητές που 

ενδιαφέρονται για  τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και η διασάφηση του νοµικού 

πλαισίου του ενιαίου συμπεριληπτικού σχολείου, αποτελούν απαραίτητες συνιστώσες 

για τη σωστή διαχείριση των σύγχρονων εκπαιδευτικών επιταγών. Ο καθηγητής θα 

πρέπει να γίνει ικανός να µπορεί να διευκολύνει τους μαθητές που έχουν διαφορετικό 

γλωσσικό, φυσικό και πολιτισµικό υπόβαθρο να προσαρμόζονται στο νέο τους 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς και να ευαισθητοποιεί τους µαθητές της βασικής 

κουλτούρας στην αποδοχή των «διαφορετικών» συµµαθητών τους µε στόχο την 

αρµονική συνύπαρξή τους. Επιπρόσθετα, η συμπεριληπτική επαγγελµατική ανάπτυξη 

του καθηγητή είναι καίρια και πρέπει να σχεδιάζεται έπειτα από συστηµατική 

ανάλυση αναγκών της τοπικής κοινωνίας, αποτελώντας µια αέναη διαδικασία. Τέλος, 

ο καθηγητής θα πρέπει να στοχεύει στη δηµιουργία μιας τέτοιας σχολικής 

ατμόσφαιρας, µέσα στην οποία θα εκτιµάται η συμπεριληπτική ποικιλομορφία (Mc 

Kenzie, 2009, σελ. 92). 

Η κύρια όµως µέριµνα της πολιτείας και κυρίως του εκφραστή της πολιτικής 

της που είναι ο εκπαιδευτικός, πρέπει να είναι η ενίσχυση των δηµοκρατικών αξιών 

της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, γιατί µόνο έτσι διασφαλίζονται 

τα δικαιώµατα όλων των πολιτών, αλλά και το δικαίωµα των πολιτισµικών οµάδων 

να διατηρούν σηµαντικά για αυτούς στοιχεία της διαφορετικότητας τους και να 

συµµετέχουν στην κοινή συμπεριληπτική ομάδα. Αυτό άλλωστε συνιστά και µια 

βασική επιδίωξη της συμπεριληπτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να 

δύνανται όλες οι κοινωνικές οµάδες, όλοι οι πολίτες να συµµετέχουν και να 

συµβάλουν στις κοινές προσπάθειες για δοµικές αλλαγές που θα παραµερίσουν τις 

διακρίσεις, τη φτώχεια και τα άλλα εµπόδια που πολλοί συναντούν για να 

λειτουργήσουν ως δημοκρατικοί πολίτες στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες 

(De Boert & Minnaert, 2011, 117). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Σε ποιο βαθμό οι ανησυχίες για την ασφάλεια έχουν ανοίξει νέους διαύλους 

και ευκαιρίες για κρατικές ρυθμίσεις σχετικά με τη μετανάστευση; Από τα στοιχεία 

που παρουσιάστηκαν παραπάνω, φαίνεται ότι οι φιλελεύθερες δημοκρατίες μπορεί να 

φτάσουν πολύ μακριά στην επιδίωξη των εθνικών συμφερόντων της ασφάλειάς τους. 

Τόσο πριν από την 9/11, αλλά ιδιαίτερα μετά, με περισσότερη δημόσια υποστήριξη, 

τα κράτη έχουν προσανατολιστεί όχι μόνο στη ρητορική, αλλά και στις ικανότητες 

τους για μια πιο περιοριστική μεταναστευτική πολιτική (Lazaridis, 2012, σελ. 127).  

Στην προσπάθεια να συμβιβάσουν τις εγκάρσιες πιέσεις μεταξύ του 

ρεαλισμού και της προστασίας της ασφάλειας, τα κράτη έχουν εκχωρήσει 

αρμοδιότητες εφαρμογής και επιβολής προς τα πάνω σε διακυβερνητικά φόρουμ 

συνεργασίας, και προς τα κάτω με τις τοπικές αρχές, καθώς και προς τα έξω για μη 

κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Σύμφωνα με την αυξημένη απειλή, η μεταναστευτική 

πολιτική έχει μετατοπιστεί προς μεγαλύτερες, πιο διαφοροποιημένες μορφές ελέγχου 

(Mustapha, 2009, σελ. 86). 

Η εικόνα των κυβερνήσεων που απλά δημιουργούν και στη συνέχεια 

εφαρμόζουν την πολιτική, απλοποιεί τη σύγχρονη διαδικασία και πρακτική της 

μετανάστευσης. Η δημιουργία γραφειοκρατικών μέσων με τα οποία γίνεται η 

εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών είναι μια σημαντική δραστηριότητα, 

και οι πράξεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές (Wilsher, 2012, σελ. 27).  

Ωστόσο, εξίσου θεμελιώδους σημασίας για την αύξηση των κρατικών 

δεσμεύσεων για τον έλεγχο της μετανάστευσης είναι μια τάση προς τη συνέχιση της 

πολιτικής βαρέων κανόνων που βασίζονται σε διεθνείς, ιδιωτικούς και τοπικούς 

φορείς και χώρους. Αυτό δε λαμβάνει χώρα στις χώρες της ΕΕ, οι οποίες έχουν μια 

πλούσια ιστορία νεο-συντεχνιακών ρυθμίσεων, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες 

(Huysans, 2000, σελ. 30). 

Συνεπής με την τάση των φιλελεύθερων δημοκρατιών της ΕΕ, η πολιτική των 

ΗΠΑ ακολουθεί όλο και περισσότερο συντονισμό μεταξύ των διάφορων φορέων, όχι 

μόνο στο εσωτερικό και μεταξύ των δικών της εθνικών θεσμών, αλλά και με ομάδες 
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δικαιωμάτων πολιτών, με προγράμματα ευαισθητοποίησης και με διεθνείς 

αστυνομικές δυνάμεις. 

Οι ρυθμίσεις αυτές βασίζονται στην αμοιβαία ανταλλαγή λόγω 

διαπραγμάτευσης: στην προώθηση της κυκλοφορίας, ιδίως για τους νόμιμους 

μετανάστες, που ευνοεί τις επιχειρήσεις, και ορισμένους κοινωνικούς τομείς καθώς 

και στη βοήθεια στην καταπολέμηση και την αποτροπή της παράνομης 

μετανάστευσης. Βάζοντας στο παιχνίδι ιδιωτικούς φορείς, για παράδειγμα, το ίδιο το 

κράτος μπορεί να ειπωθεί ότι αντιστρέφει την εχθρική αντιμετώπιση των 

μεταναστών. Το κράτος μπορεί έτσι να μειώνει την πολιτική πτώση των ελέγχων 

μετανάστευσης μέσω της διάχυσης της στρατηγικής που βασίζεται σε μια ποικιλία 

τρίτων παραγόντων (Gustavson, 2006, σελ. 16). 

Σε μια εποχή μιας υπερισχύουσας ατζέντας για την ασφάλεια, τα φιλελεύθερα 

κράτη μπορεί να πάνε αρκετά μακριά όσον αφορά στη ρύθμιση της μετανάστευσης 

όχι μόνο λόγω της βοήθειας των μη κρατικών φορέων, αλλά και λόγω της κρατικής 

στήριξης. Κάτω από συνθήκες αυξημένης απειλής, η ικανότητα των κυβερνήσεων να 

συνδέει τη μετανάστευση με το νόμο και την τάξη, και να πλαισιώνει το θέμα της 

μετανάστευσης έχει επιφέρει περιορισμούς και αποτελέσματα περιορισμού. 

Επικυρώνονται από το κοινό τους και με τους τρόπους ρύθμισης θέτουν σε κίνδυνο 

τα δικαιώματα που βασίζονται σε κανόνες τους (Coleman, 2009, σελ. 44). 

Αναμφισβήτητα, η μετανάστευση θέτει μια σειρά προκλήσεων για τα κράτη 

υποδοχής των μεταναστών. Λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση του ορισμού της 

ασφάλειας η οποία περιλαμβάνει την κοινωνική, την οικονομική, την εσωτερική και 

τη δημόσια ασφάλεια, είναι αναπόφευκτο ότι η μετανάστευση θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως απειλή για την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και για την 

εσωτερική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί σε αυτή την 

εργασία, η μετανάστευση είναι μια αντιληπτή απειλή παρά μια αντικειμενική 

(Gustavson, 2006, σελ. 42). 

Ενώ η μετανάστευση έχει υποστηριχθεί ότι απειλεί την εθνική ταυτότητα του 

κράτους, η έννοια της ταυτότητας είναι κατασκευασμένη. Οι ιδέες της εθνικής 

ταυτότητας και έννοιες βάσει των οποίων οι πολιτιστικές και εθνοτικές ομάδες 

μπορούν να γίνουν αποδεκτές σε μια κοινότητα αναπόφευκτα αλλάζουν με την 

πάροδο του χρόνου. Όσον αφορά στην οικονομική ασφάλεια, η επισήμανση της 
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μετανάστευσης ως απειλής για την ασφάλεια παραβλέπει τα πλεονεκτήματα που η 

μετανάστευση μπορεί να έχει στην ανάπτυξη της χώρας αποστολής. Επιπλέον, η 

μετανάστευση μπορεί να αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης και οι μετανάστες 

μπορούν να έχουν σημαντικά θετικό αντίκτυπο στην οικονομία του κράτους 

υποδοχής (Ceyhan & Tsoukala, 2002,  σελ. 100). 

Ενώ η μετανάστευση όλο και περισσότερο συνδέεται με την τρομοκρατία, 

ιδιαίτερα μετά την 11η Σεπτεμβρίου, η μετανάστευση και ο έλεγχος των συνόρων 

έχουν κακώς τοποθετηθεί στην ίδια κατηγορία, και η έννοια της μετανάστευσης ως 

απειλή για την εσωτερική ασφάλεια έχει σε μεγάλο βαθμό πάρει τεράστιες 

διαστάσεις. Τέλος, σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη κοινή γνώμη ότι η 

μετανάστευση είναι μια απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, υπάρχει μικρή ή καθόλου 

συσχέτιση μεταξύ της μετανάστευσης και της εγκληματικότητας. Η πράξη της 

επισήμανσης της μετανάστευσης ως απειλής για την ασφάλεια κάνει περισσότερα για 

να βλάψει την κοινωνία από ότι κάνει για να την προστατεύσει. Αυτό συχνά οδηγεί 

σε ξενοφοβικές και ρατσιστικές συμπεριφορές, στον αποκλεισμό των ομάδων 

μεταναστών, καθώς και στην αντίληψη για τους μετανάστες ως ανάξιοι "άλλοι" ή 

εχθροί (Bigo, 2008, σελ. 27). 

Η ανάλυση των εξελίξεων στο δίκαιο της μετανάστευσης και της πολιτικής 

στην Ελλάδα θέτει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα σχετικά με τη θεωρία της 

ασφαλειοποίησης αναφορικά με τα κίνητρα και τις επιπτώσεις της. Η 

ασφαλειοποίηση δεν ήταν ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα της δημόσιας τάξης ή της 

οικονομικής κρίσης. Ήταν κυρίως μια κρίση και απειλή του «Άλλου», που 

κατασκευάστηκε από την πολιτική και την ελίτ της ασφάλειας ως «ανεπιθύμητος», 

«επικίνδυνος» και «κατώτερος». Η διαδικασία περιελάμβανε μια στρατηγική 

αναπαράσταση της μετανάστευσης ως απειλής, με τη χρήση μιας ποικιλίας λεκτικών, 

θεσμικών, κανονιστικών και οπτικών μέσων. 

Οι τεράστιες ανησυχίες του ελληνικού πληθυσμού σχετικά με τους 

μετανάστες, όπως καταγράφεται σε δημοσκοπήσεις, υποδεικνύει ότι αυτή η 

κινητοποίηση των επιχειρημάτων ασφαλείας ήταν αποτελεσματική για τη δημιουργία 

μιας διυποκειμενικής κατανόησης της μετανάστευσης ως απειλής κυρίως. 

Η ανάλυση της ελληνικής περίπτωσης υπογραμμίζει επίσης την αξία στην 

επιδίωξη του να γίνει κατανοητό για ποια αίτια ένα θέμα ασφαλοποιείται. Για το 



56 
 

σκοπό αυτό, μια πολιτική ανάλυση δεν είναι αρκετή. Αντ 'αυτού, μια πιο προσεκτική 

ματιά στο ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τις συνεντεύξεις από τις 

ελίτ, μπορεί να αποδειχθούν ευεργετικές για τον εντοπισμό ορθολογικών, καθώς και 

υποσυνείδητων, κίνητρων που έχουν οι ελίτ να διατηρήσουν το πλαίσιο ασφαλείας. 

Τέλος, ένα βασικό ερώτημα για την ανάλυση αφορά τις συνέπειες της 

ασφαλειοποίησης για τους δρώντες που στήριξαν την κατασκευή της εξαρχής. 

Στην Ελλάδα, έχει αποδειχθεί ότι το άξονας μετανάστευσης και ασφάλειας 

σημαίνει ότι οι ελίτ θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μια σειρά από απώτερους και 

αμφιλεγόμενους στόχους, ιδίως σε σχέση με την προώθηση των εθνικών 

συμφερόντων. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η ασφαλειοποίηση, ως επακόλουθο, 

παγιδεύει τις ελίτ σε αντιδραστικές απαντήσεις που αποσκοπούν να ικανοποιήσουν 

πολιτικούς στόχους.  

Στο σύνολό τους, οι διαστάσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη να 

επεκταθεί η μελέτη της ασφαλειοποίησης πέραν των γλωσσικών αναπαραστάσεων 

και των πράξεων ομιλίας. Η κοινωνική κατασκευή και διυποκειμενική γνώση ενός 

θέματος ως μια απειλή δε γίνεται στο κενό, αλλά σε σχέση με την εσωτερική 

ψυχολογική και εξωτερική κοινωνική δομή που επιδρά σε φορείς και σε κοινό. Η 

ανάλυση των συγκυριακών παραγόντων είναι επομένως ζωτικής σημασίας για την 

κατανόηση της διαδικασίας της ασφαλειοποίησης, προκειμένου να διερευνηθούν οι 

λόγοι για την εμφάνιση και την επιτυχία της και για να εντοπιστεί ο 

μετασχηματιστικός αντίκτυπός τους στις κοινωνικές δομές που μπορεί να έχει πολλές 

απρόβλεπτες συνέπειες. 
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