
1 

 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΉΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ, ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 

 

 

Γεύηεξε γεληά κεηαλαζηώλ θαη ειιεληθή ηζαγέλεηα ζύκθσλα κε ηνλ 

λ.4332-2015 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Κσλζηαληίλνο Α. Καινγεξφπνπινο 

 

 

 

Σξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή: 

Αλδξέαο Φεξψλαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Δπηβιέπσλ, 

Δκκαλνπήι ππξηδάθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, 

Ζιέθηξα Κνπηζνχθνπ, Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. 

Κφξηλζνο, επηέκβξηνο 2017 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Κσλζηαληίλνο Α. Καινγεξφπνπινο, 2017 

Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved. 

Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

εμνινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, ε 

απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο 

θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε ππγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην 

παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ηε εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ 

ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα. Οη απφςεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη 

κφλν. 

 

 



4 

 

  



5 

 

Πεξίιεςε 

Αληηθείκελν ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πξνβιεκαηηθή ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε θαη κεηαλάζηεπζεο. Δηδηθφηεξν πεδίν εθαξκνγήο ηεο είλαη ε απφδνζε ηζαγέλεηαο ζηα 

παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα κε αθνξκή ηνλ Ν. 4332/2015. Βαζηθφ επηρείξεκα ηεο 

εξγαζίαο είλαη φηη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είλαη κηα δηρνηνκηθή θαηαζθεπή πνπ θαζνξίδεη ην 

πνηνη αλήθνπλ θαη πνηνη φρη ζε κηα πνιηηηθή θνηλφηεηα. Ο ελ ιφγσ λφκνο ελδερνκέλσο λα 

ζεκαίλεη κηα ζηξνθή ζηηο πνιηηηθέο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πνπ λα ελζαξξχλεη πεξηζζφηεξν 

ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή θνηλφηεηα. Ζ έξεπλα 

πεδίνπ ζε ελήιηθα παηδηά κεηαλαζηψλ αλαδεηθλχεη ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

απφδνζε ηεο ηζαγέλεηαο σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμεο αιιά θαη ηηο εγγελείο δπζθνιίεο 

απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο. Οη επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ 

εμαηηίαο ηεο δηάθξηζεο γεγελψλ θαη αιινδαπψλ γηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ζηελ ίδηα ρψξα, 

ηα ηδηαίηεξα βηψκαηα θαη νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο πνπ γελληνχληαη απφ απηή, αιιά θαη νη 

αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφζθαηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία αλαιχνληαη ζηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο πεδίνπ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ δηαπίζησζε φηη ν Νφκνο ηνπ 2015 είλαη 

έλα ζεκαληηθφ βήκα ην νπνίν φκσο πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ζηελ πξάμε γηα λα έρεη θνηλσληθφ 

αληίθξηζκα. 
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Abstract 

The Master Thesis examines the links between citizenship and migration. Its special scope is 

the rendering of citizenship to the children of migrants in Greece on the occasion of Law 

4332/2015. The main argument of the Thesis is that citizenship is a dichotomous structure 

that determines who belongs and who does not belong to a political community. This law may 

mean a shift in the policies of the Greek state that would encourage more the inclusion of 

immigrant children in the Greek political community. Field research into adult immigrant 

children highlights the crucial role played by citizenship in delivering social inclusion and the 

inherent difficulties of this exercise. The impact on the day-to-day life of migrant children due 

to the discrimination of native and foreigners for children born in the same country, the 

particular experiences and social discriminations generated by it, as well as the perceptions of 

the recent legislative initiative are analyzed in the findings of the field research . The work 

concludes with the observation that the 2015 Law is an important step but must be supported 

in practice to have a social impact. 
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Δπραξηζηίεο 

Μέζα απφ ηνχην ην θείκελν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο κε βνήζεζαλ λα 

νινθιεξψζσ επηηπρψο απηή ηελ εξγαζία ψζηε λα κπνξέζσ θαη εγψ κε ηελ ζεηξά κνπ 

λα πξνζζέζσ  έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη ζηνλ ηνκέα ηεο Μεηαλάζηεπζεο θαη ηεο 

Ηζαγέλεηαο ζηελ Διιάδα. 

 

Αξρηθά ληψζσ ηελ αλάγθε λα ζπγραξψ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη 

εηδηθφηεξα ην Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο γηα ην άξηηα 

νξγαλσκέλν θαη ζηειερσκέλν Μεηαπηπρηαθφ ηνπ Πξφγξακκα: «Κνηλσληθέο 

Γηαθξίζεηο, Μεηαλάζηεπζε θαη Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε» πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα ηφζν 

θιέγνλ θαη επίθαηξν δήηεκα ηεο επνρήο καο. 

  

πλερίδνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή, ε νπνία κε 

ππνζηήξημε, κε ζπκβνχιεπζε θαη κε βνήζεζε ηφζν κε ηηο γλψζεηο ηεο θαη ηελ 

εκπεηξία ηεο φζν θαη κε ηελ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη ελαζρφιεζή ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πάξεη ζάξθα θαη νζηά απηή ε εξγαζία. Έρνληαο νξζή ζεσξεηηθή  θαη 

επηζηεκνληθή άπνςε, ηνλ επηβιέπνληα κνπ  θ. Α. Φεξψλα Δπίθνπξνο Καζεγεηή, ηνλ 

θ. Δ. ππξηδάθε Αλαπιεξσηήο Καζεγεηή θαη  ηελ θα. Ζ. Κνπηζνχθνπ Γηδάθησξ. 

 

Δπίζεο ηνπο θίινπο κνπ αιινδαπνχο κε ηνπο νπνίνπο δσ θαη ζπλεξγάδνκαη απφ ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2003, θαζφηη εξγάδνκαη ζην  Σκήκα Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο Ν. 

Κνξηλζίαο, νη νπνίνη κε ελέπλεπζαλ λα αζρνιεζψ εθηφο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνκέα 

θαη ζε Αθαδεκατθφ – Δξεπλεηηθφ επίπεδν, ζηελ κειέηε, ηελ γλψζε θαη ηελ επίιπζε 

δεηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ  πνπ ηνπο απαζρνινχλ. 

 

Σειεηψλνληαο  ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ ζπκπνξεχηξηα ζηελ δσή, ζηελ γλψζε  

θαη ζηελ επηζηήκε, ηελ γπλαίθα κνπ Φσηεηλή ε νπνία πάληα θαη ζε νηηδήπνηε  κε 

ζηεξίδεη  θαη κε ππνζηεξίδεη. 

 

Δπίζεο  θαη ηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη κνπ κεηέδσζαλ ηελ καρεηηθφηεηα, ηελ 

επηκνλή, ηελ εξγαηηθφηεηα  θαη ηνλ Καιφλ  Αγψλα.   
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Κεθάιαην 1 

Δηζαγσγή 

1.1 Μεηαλάζηεπζε θαη δεύηεξε γεληά κεηαλαζηώλ 

Ζ δηαρξνληθή παξνπζία ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηηο 

κέξεο καο απνηειεί ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο. 

πλδεδεκέλν κε πνηθίινπο παξάγνληεο ζπλαληάηαη ζε θάζε ζχζηεκα θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο επηθέξνληαο πάληνηε ηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή θάζε πεξηνρήο. Καηά ηελ επνρή ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο- ηδίσο ηνλ πεξαζκέλν αηψλα - ππήξμε κηα «έθξεμε» ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθψλ θπκάησλ ζε φιεο ηηο ρψξεο απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ δε ζα 

εμεηάζνπκε εδψ. Απφ ηελ επίδξαζε ηεο ρνιήο ηνπ ηθάγν πνπ κειέηεζε κηα 

πνηθηιία δεηεκάησλ φπσο θνηλσληθέο θαη ρσξηθέο δηαδξνκέο ησλ κεηαλαζηψλ, ηξφπνη 

ειέγρνπ ηνπο απφ ην θξάηνο, κεηαλαζηεπηηθή εγθιεκαηηθφηεηα, σο θαη ζηνλ αληίπνδα 

απηήο πνπ βξίζθεηαη ε καξμηζηηθή πξνζέγγηζε ζηνρεχνληαο ζηελ αλάδεημε 

νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, ε 

κεηαλάζηεπζε αλαδχζεθε ζην επίθεληξν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ. 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

θαηλνκέλνπ πξέπεη λα απνζαθελίζνπκε ελλνηνινγηθά ηνλ φξν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ση 

είλαη ε κεηαλάζηεπζε; Καηά ηελ Schnapper (1991, 145): «σο κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη 

θάζε κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ απφ κηα πεξηνρή ζε κηα άιιε ή απφ κηα ρψξα ζε κηα 

άιιε». Έρνληαο σο αθεηεξία απηφλ ηνλ νξηζκφ ζα επηρεηξήζνπκε κηα πεξαηηέξσ 

αλάιπζε. Ο νξηζκφο απηφο θαιχπηεη πνιιέο αλφκνηεο δηαδηθαζίεο θαη θαηαζηάζεηο: 

ππάξρεη κεηαθίλεζε ζην εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο ή πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ, απφ 

αγξνηηθή πεξηνρή πξνο έλα αζηηθφ θέληξν, ππάξρεη επνρηαθή, ζπλνξηαθή, πξνζσξηλή 

θαη κφληκε, λφκηκε θαη παξάηππε κεηαλάζηεπζε. 

ηε γεληθή πξφζιεςε ηνπ, «κεηαλάζηεο» είλαη ην πξφζσπν ην νπνίν κεηαθηλείηαη ζε 

δεδνκέλν ρξφλν απφ έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηεο γεο ζε έλα άιιν. Δίλαη απηφο πνπ 

εγθαηέιεηςε κε ηε ζέιεζε ηνπ ηελ παηξίδα ηνπ γηα λα εγθαηαζηαζεί κφληκα ή 

πξνζσξηλά ζε κηα άιιε ρψξα. Δμεηδηθεχνληαο πεξηζζφηεξν απηφλ ηνλ νξηζκφ ζα 

επηθεληξσζνχκε ζηελ έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνχ κεηαλάζηε, δειαδή ηνπ πξνζψπνπ πνπ 
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κεηαθηλείηαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Τπφ απηφλ ηνλ νξηζκφ ν κεηαλάζηεο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο έλλνηεο ηνπ αληζαγελή, ηνπ πξφζθπγα θαη ηνπ αηηνχληνο 

άζπιν. Έλλνηεο ηηο νπνίεο δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα νξίζνπκε εδψ. 

Σν κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν απνηειεί ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο κηα επίθαηξε 

ζπδήηεζε γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία ηφζν ζε πνιηηηθφ, φζν θαη ζε αθαδεκατθφ 

επίπεδν. Ζ πξνβνιή ηνπ κέζα απφ δηαθνξεηηθά πξίζκαηα ηδενινγηθήο αιιά θαη 

επηζηεκνληθήο αλάγλσζεο αλαδεηθλχεη ηνλ πνιπζχλζεην ραξαθηήξα ηνπ. Απνηειεί 

επίζεο κηα ηξαλή απφδεημε φηη κνλαδηθέο αιήζεηεο ή αζθαιείο ζπληαγέο δηαρείξηζεο 

ηνπ δχζθνια κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ. 

Οη επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη πνιπδηάζηαηεο θαη αιιειεπηδξνχλ 

θαζεκεξηλά θαη αδηάιεηπηα κε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ, θαζψο θαη κε ηηο αληηιήςεηο πνπ 

απηφο δηακνξθψλεη σο θπξίαξρεο. Οη ηειεπηαίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο θαηαζθεπάδνπλ 

θαη αλαθαηαζθεπάδνπλ ηνπο ηξφπνπο πξνβνιήο ησλ κεηαλαζηψλ εκθαλίδνληαο 

θαζνξηζηηθφ αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπο. Δίλαη 

νη κεηαλάζηεο επηθίλδπλνη γηα ηνπο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο; Δίλαη νη 

κεηαλάζηεο θαηαηξεγκέλνη πνπ έρνπλ αλάγθε απφ ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηελ 

αιιειεγγχε ηεο θνηλσλίαο πνπ επέιεμαλ λα έξζνπλ λα δήζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ; 

Ο ηξφπνο δηαηχπσζεο ησλ παξαπάλσ δχν εξσηεκάησλ είλαη ζπρλά απηφο πνπ 

θαζνξίδεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο ζα ππνδείμεη ηηο 

πνιηηηθέο δηαρείξηζεο απηψλ ησλ αλζξψπηλσλ δσψλ. Ζ θαηαζθεπή κηαο εηθφλαο ηνπ 

απεηιεηηθνχ κεηαλάζηε « ηνπ άιινπ» ζα παξαπέκςεη ζε θαηαζηαιηηθνχ ηχπνπ 

πνιηηηθέο κε έληνλεο πξαθηηθέο θνηλσληθνχ ειέγρνπ ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ πξνβνιή 

κηαο φςεο αδηθεκέλνπ απφ ηηο γεσπνιηηηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ 

ζπληεινχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν ζα ζεκάλεη κηα θηιηθφηεξε πξνο ηνπο κεηαλάζηεο 

θνηλσληθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο. 

Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. ε 

πνην βαζκφ ην ζεζκηθφ πιαίζην θάζε ρψξαο επηηξέπεη ηελ κεηαλαζηεπηηθή εηζξνή; Σν 

ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην απνηειεί έλα θξίζηκν δήηεκα πνπ θάζε κεηαλάζηεο νθείιεη 

λα αληαπεμέιζεη, εθφζνλ επηδεηά ηελ απνθπγή ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο, ηεο 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηεο δηαξθνχο αλαζθάιεηαο θαη ηεο απφθηεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο επηινγήο ηεο πεξηνρήο δηακνλήο ηνπ ζηε ρψξα ππνδνρήο. Ζ 
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χπαξμε ή κε δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ εηδηθεπκέλεο ζε δεηήκαηα κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο παίδεη εμίζνπ ζεκαληηθφ. 

Καηά ην πιαίζην αλάπηπμεο θαη αλζεθηηθφηεηαο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζε 

κηα ρψξα παξαηεξνχληαη επξχηεξεο πξνεθηάζεηο. Οη κεηαλάζηεο ζπλήζσο είλαη ζηελ 

αξρή κνλαρηθνί άλδξεο πνπ ζηε ζπλέρεηα, κέζα απφ κηα ζρεηηθή βειηίσζε ησλ 

εξγαζηαθψλ θαη βηνηηθψλ ζπλζεθψλ ηνπο, θαζψο θαη κέζα απφ κηα πξψηε κνξθή 

έληαμεο ζηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο, επηδηψθνπλ είηε ηελ δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο, είηε 

ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Σν γεγνλφο απηφ έρεη επξχηεξεο ζπλέπεηεο, θαζψο 

αθελφο ππνδειψλεηαη ην „ξίδσκα‟ ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο θαη 

αθεηέξνπ αλαθχπηεη ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θάπνησλ αλζξψπσλ 

πνπ είηε γελλήζεθαλ, είηε κεγαιψλνπλ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. 

Σα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν αλαδεηθλχνπλ ηελ σξίκαλζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζε κηα ρψξα. Παξάιιεια, θαηακαξηπξνχλ ηελ αλάγθε 

αλάπηπμεο επξχηεξσλ πνιηηηθψλ πνπ ζα επηηξέςεη ζε απηνχο ηνπο λένπο λα βξνπλ 

ηελ ειπίδα θαη ηελ πξννπηηθή, αηζζαλφκελνη αθξηβψο φπσο θαη νη ππφινηπνη 

ζπλνκήιηθνη ηνπο. Γειαδή, ηζφηηκα πνιηηηθά ππνθείκελα. Σν θαηά πφζνλ ζα 

θαηαθέξνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ πξφθιεζε απηή θαη λα εληαρζνχλ επηηπρψο ζην 

λέν ηνπο πεξηβάιινλ εμαξηάηαη ζε µεγάιν βαζµφ απφ ηελ λνµηµνπνίεζε ηνπο ή ηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα. Απηφο αθξηβψο είλαη θαη ν ππξεληθφο 

πξνβιεκαηηζκφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί. Δπηρεηξψληαο λα 

κειεηήζεη έλα δήηεκα πνπ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απαζρνιεί ζπζηεκαηηθά ηνλ 

δεκφζην ιφγν ζηελ Διιάδα. 

Σν πιαίζην απφδνζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο έρεη δεκηνπξγήζεη έξηδεο θαη 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, φπσο θαη ζε θάζε θνηλσλία κε 

έληνλεο κεηαλαζηεπηηθέο εηζξνέο. χµθσλα µε ηνλ Παληειή ε «ηζαγέλεηα ή 

ππεθνφηεηα είλαη ν λνµηθφο δεζµφο αλάµεζα ζην άηνµν θαη ην θξάηνο » (Παληειήο 

2005, ζει.25-26). Ζ ηζαγέλεηα δηαθξίλεηαη ζε αξρηθή θαη επίθηεηε, ηα νπνία 

ζπληζηνχλ ηα δχν λνµηθά ζπζηήµαηα πνπ πηνζεηνχλ ηα θξάηε: ην δίθαην ηνπ αίµαηνο 

(jus sanguinis) θαη ην δίθαην ηνπ εδάθνπο (jus soli), αληίζηνηρα. Σελ αξρηθή ηζαγέλεηα 

θαηαιαµβάλεη ην άηνµν απφ ηε γέλλεζε ηνπ, ελψ ηελ επίθηεηε ηελ απνθηά ην άηνµν 

µεηαγελέζηεξα (έπεηηα απφ αλαγλψξηζε ή πνιηηνγξάθεζε) (Παπαζηψπε-Παζηά, 

2003, ζει.79-80). Καηά ην δίθαην ηνπ αίµαηνο, θξηηήξην είλαη ε θαηαγσγή, ελψ θαηά 
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ην δίθαην ηνπ εδάθνπο ν ηφπνο φπνπ γελλήζεθε θάπνηνο (Παληειήο 2005, ζει.25-26). 

Απηέο είλαη νη δχν βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην δίθαην ηζαγέλεηαο 

(Παπαζηψπε-Παζηά, 2003, ζει.14). Ζ λνµηθή θαηάζηαζε ελφο παηδηνχ πνπ γελλήζεθε 

απφ γνλείο αιινδαπνχο ζηε ρψξα φπνπ νη ηειεπηαίνη αλαδεηνχζαλ εξγαζία, 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο ή άζπιν ή πνπ ήξζαλ ζε µηθξή ειηθία ζηε ρψξα πνπ ηνπο 

δέρζεθε, ζεσξείηαη νπζηαζηηθφ ζηνηρείν σο πξνο ηελ ελζσµάησζή ηνπ θαη ηελ 

πξνζαξµνγή ηνπ ζηε ρψξα ππνδνρήο. Όπσο ππνζηεξίδεηαη, ην λα δεη θάπνηνο πνπ δελ 

έρεη ηελ ηζαγέλεηα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη, εθπαηδεχεηαη θαη πνπ γεληθά 

έρεη ην θέληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, απνηειεί έλα εµπφδην ζηελ πξνζσπηθή ηνπ 

θαηάζηαζε θαη έλαλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα πνπ νδεγεί ζηελ απνζάξξπλζε 

θνηλσληθήο έληαμήο  ηνπ ζηελ θνηλσλία φπνπ δεη (ελδεηθηηθά Παπαζηψπε-Παζηά, 

2006, ζει.118). 

Ζ δεχηεξε γεληά µεηαλαζηψλ -πνιιψ δε µάιινλ ε ηξίηε- ζπρλά δελ ληψζεη θαλ 

«µεηαλαζηεπηηθή» δηφηη, δελ έρεη δεζµνχο µε θαλέλα άιιν θξάηνο. ∆ηαπηζηψλεηαη 

ινηπφλ ην παξάδνμν φηη πνιινί άλζξσπνη εηιηθξηλά ηε ζεσξνχλ παηξίδα ηνπο θαη 

εθείλε θξαηά αµπληηθή ζηάζε (Σζηνχθαο et al., 2009, ζει.7).  Μέρξη ην 2010, νη 

δεχηεξεο γεληάο µεηαλάζηεο θηλνχληαλ ζην εµίθσο, σο «ζθηέο» µέζα ζηνλ θνξµφ ηεο 

θνηλσλίαο (ηεξγίνπ, 2010, ζει.689) αθνχ φληαο λφµηµνη, µπνξνχζαλ εχθνια λα 

µεηαπεδήζνπλ µεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ µε λφµηµσλ. Με ηνλ 

ηξνπνπνηεµέλν ΚΔΗ (λ.4332/2015) αιιάδεη άξδελ ην θαζεζηψο αλαζθάιεηαο πνπ 

ππήξρε γηα απηή ηε γεληά, εηζάγνληαο θαηλνηφµεο ξπζµίζεηο, γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

δηθαίνπ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο 

ην πιαίζην απηφ ηα βαζηθά εξσηήµαηα πνπ ηίζεληαη είλαη ηα εμήο: Ση πξνβιέπεη ε 

λνµνζεζία γηα απηή ηελ θνηλσληθή νµάδα θαη ηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα 

Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο (ΚΔΗ) µε ην λφµν 4332/2015; Ση άιιαμε ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ξπζκίζεηο πεξί ηζαγέλεηαο; Πνηά πξνβιήµαηα επίιπζε θαη πνηά φρη; 

Καιχπηεη ε λνµνζεζία ηηο αλάγθεο ηεο δεχηεξεο γεληάο µεηαλαζηψλ; Τπάξρνπλ 

πξνβιήµαηα εθαξµνγήο ηεο λνµνζεζίαο; Αληαπνθξίλνληαη απνηειεζµαηηθά νη 

εµπιεθφµελεο ππεξεζίεο; Σα εξσηήκαηα απηά ζα επηρεηξήζεη λα απαληήζεη ε 

παξνχζα εξγαζία, ηφζν µέζα απφ ηε µειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηφζν κέζα απφ 

έξεπλα πεδίνπ αλαδεηθλχσληαο ηελ θσλή ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, ηα νπνία 

κέρξη πξφζθαηα βίσλαλ ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλήθεηλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. 
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1.2 Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο 

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηα κέξε: έλα ζεσξεηηθφ θαη έλα εκπεηξηθφ. ην 

πξψην κέξνο επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ηεο ζρέζεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη 

κεηαλάζηεπζεο. Κπξίσο επηρεηξείηαη ε επηζήκαλζε φηη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είλαη 

έλα δεκηνχξγεκα ησλ λεσηεξηθψλ θνηλσληψλ νη νπνίεο νξίδνπλ πνηα κέιε ηνπο είλαη 

απνδεθηά ζε απηέο. ηελ πξνζπάζεηα απηή θαη θάησ απφ ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο 

θάζε επνρήο, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε έρεη απνηειέζεη εξγαιείν απνθιεηζκνχ θαη 

ζπκπεξίιεςεο πνιιψλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθέο θπιεηηθέο, έκθπιεο ή θαη πνιηηηθέο 

ηαπηφηεηεο. Ζ ζπζρέηηζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε κε ηελ κεηαλάζηεπζε είλαη ε 

ζχγρξνλε εθδνρή κηαο ηέηνηαο πξνβιεκαηηθήο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ κεηαθηλήζεσλ πξνο ηηο ρψξεο 

ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, εληάζζνληαο ηελ Διιάδα κέζα ζε απηφ ην ζρήκα. Ζ Διιάδα, 

φπσο θαη νη ππφινηπεο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ, κεηαηξάπεθε κε ξαγδαίνπο 

ξπζκνχο απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ ζε ρψξα ππνδνρήο, θαζψο δέρζεθε καδηθά 

κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο κεηά 

ηελ θαηάξξεπζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ ησλ ρσξψλ απηψλ. Οη πνιηηηθέο 

κεηαβνιέο ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ θαη ηεο ππφινηπεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη 

νη νηθνλνκηθέο αλαδηαξζξψζεηο θαη νη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ ηηο αθνινχζεζαλ, 

ε επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ πνιηηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάξγεζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ εμφδνπ, έδσζαλ ην έλαπζκα γηα καδηθέο κεηαλαζηεπηηθέο εθξνέο 

(Βεληνχξα, 2004). 

Παξάιιεια, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ, ε θχζε ησλ 

ζπλφξσλ ηνπο θαη ε γεηηλίαζε ηνπο κε θξάηε ζηα νπνία ζεκεηψζεθαλ πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αλαηαξαρέο, δηεπθφιπλαλ απηή ηε κεηαβνιή. Ζ θχζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ηεο, ε άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ θαη ε καδηθή είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

δεκηνχξγεζαλ δήηεζε γηα θζελφ, επέιηθην, αλεηδίθεπην θαη ρσξίο εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα, εξγαηηθφ δπλακηθφ. Σε δήηεζε απηή θιήζεθαλ λα θαιχςνπλ θπξίσο νη 

κεηαλάζηεο νη νπνίνη δνχζαλ ζε θαζεζηψο παξαλνκίαο (Βεληνχξα, 2004). 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ επηδηψθεηαη ε απνηχπσζε ησλ αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ εληφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηνπ 
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ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηνπο. ε δεχηεξν επίπεδν εμεηδίθεπζεο γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ αιιά θαη ηηο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο νη ηειεπηαίεο αλαθνξέο δίλνπλ ηελ ζθπηάιε ζηελ 

εκπεηξηθή δηάζηαζε ηνπο. Δθεί επηρεηξείηαη λα αληρλεπζεί ε εζσηεξηθή δηάζηαζε ησλ 

παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή θνηλφηεηα. Μέζα απφ ηελ 

δηεμαγσγή πνηνηηθήο εκπεηξηθήο έξεπλαο επηδηψθεηαη ε αλάδεημε δεηεκάησλ πνπ 

άπηνληαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, θαζψο θαη ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ ζεκειηψλνληαη ζηελ έιιεηςε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο πνπ γελλήζεθαλ απφ Έιιελεο γνλείο. 

Δπίζεο, επηδηψθεηαη ε αλαθνξά ζηα ηδηαίηεξα βηψκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ 

ςπρνζχλζεζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, αθξηβψο εμαηηίαο ηεο χπαξμεο απηψλ 

ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ. Ζ εζσηεξίθεπζε ηνπ ζηίγκαηνο πνπ πεγάδεη απφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο σο αλζξψπσλ δεχηεξεο δηαινγήο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηζαγέλεηαο, 

είλαη ην επίθεληξν ηνπ ζρνιηαζκνχ. ρνιηαζκφ πνπ δίλεη ηελ ζθπηάιε ζηνλ ηξίην 

ζεκαηηθφ άμνλα επξεκάησλ πνπ αθνξά ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γχξσ απφ 

ην ηειεπηαίν λνκνζεηηθφ εγρείξεκα γηα ηελ απφδνζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζε παηδηά 

κεηαλαζηψλ. Ζ ζπζρέηηζε πξψηνπ θαη δεχηεξνπ κέξνπο επηδηψθεηαη ζην θιείζηκν ηεο 

εξγαζίαο κε ηελ δηαηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλάπηπμε 

ηνπ παξαπάλσ επηρεηξήκαηνο. 
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Κεθάιαην 2 

Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε 

2.1 Ιδηόηεηα ηνπ Πνιίηε θαη Μεηαλάζηεπζε 

Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα πνιηηηθή θνηλφηεηα. Δίλαη 

κηα δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ κεηαμχ πνιηηψλ θαη αλζξψπσλ (Wallerstein 2003). Ο 

νξηζκφο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε θάζε 

θνηλσλίαο, ε νπνία νξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απφδνζεο ηεο ζηα 

πνιηηηθά ππνθείκελα πνπ δνπλ εληφο ή αθφκε θαη εθηφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο. Με 

απινχζηεξνπο φξνπο, ην πνηνο ζεσξείηαη πνιίηεο θαη πνηνο φρη είλαη θάηη 

ππνθεηκεληθφ, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο ησλ θνηλσληψλ (Υξηζηφπνπινο, 2012). 

Απηφ ην νπνίν θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν είλαη ην επηρείξεκα φηη 

αλ νη κεηαλάζηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ πνιίηεο κηαο ρψξαο πνπ έρνπλ κεηαθέξεη γηα έλα 

επαξθέο ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπο βηνηηθνχο ηνπο δεζκνχο ή φρη, είλαη δήηεκα βνχιεζεο 

ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο. Αληίζηνηρα, ζε πνιιά ζεκεία ηεο ηζηνξίαο ηεο 

αλζξσπφηεηαο θάπνηνη άλζξσπνη γίλνληαλ απνδεθηνί θαη θάπνηνη άιινη φρη ζχκθσλα 

κε βηνινγηθέο ή θαη πνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο (Βεληνχξα, 1994). Ζ ηζηνξία ηνπ λένπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο βξίζεη απφ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο θαη έπεηηα ηα θξηηήξηα απνδνρήο αλζξψπσλ 

ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή θνηλφηεηα ήηαλ αξθεηά ραιαξά. Αληίζεηα, ζην κεηεκθπιηαθφ 

θαζεζηψο πνπ αθνινχζεζε απφ ην 1949 θαη κεηά νη αληηθξνλνχληεο θνκκνπληζηέο 

δελ γίλνληαλ απνδεθηνί απφ ην δεμηφ θαζεζηψο πνπ επηθξάηεζε (Υξηζηφπνπινο, 

2012). 

Πνιιά αθφκε παξαδείγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Γαιιηθήο επαλάζηαζεο ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ηαπηηδφηαλ κε ηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο. 

ηηο κεηαπνιεκηθέο εθθξάζεηο ηεο κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ηάμεο. Οη ζχγρξνλεο 

ζπζρεηίζεηο ηεο δηεμάγνληαη κε πην εμαηνκηθεπκέλα ζέκαηα (π.ρ. θχιν, θπιή) θαη φρη 

ηφζν κε έλλνηεο πνπ παξέπεκπαλ ζε ζπλνιηθά πνιηηηθά πξνγξάκκαηα (έζλνο ή 

θνηλσληθή ηάμε). Σν δηθαίσκα ζηε δηαθνξά δεζπφδεη ζηνλ θπξίαξρν ιφγν πεξί 

ηαπηνηήησλ (Σζνπθαιάο, 2010). Δλψ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα κπνξνχζε λα 
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ζεσξεζεί φηη βαδίδεη κφλν ε ζπδήηεζε γηα ην κεηα-εζληθφ πιαίζην ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε (Delanty, 1998) ζ‟ έλα πεξηβάιινλ επηηαρπλφκελεο παγθνζκηνπνίεζεο. Έλα 

επίζεο ζεκαληηθφ ζεκεξηλφ επίθαηξν ζεκείν δηαζηαχξσζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε 

είλαη κε ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο (ελδεηθηηθά Castles and Davidson 2000). 

Δπηρεηξψληαο έλα ρξνληθφ άικα, ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη 

κεηαλάζηεπζεο ζηηο ζχγρξνλεο Γπηηθέο θνηλσλίεο είλαη ν επίθαηξνο δηάινγνο γηα ην 

πνηνο πξέπεη λα ζεσξείηαη πνιίηεο. Έρνπλ ην δηθαίσκα άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη, 

δνπλ θαη δεκηνπξγνχλ νηθνγέλεηεο εδψ θαη ρξφληα ζηελ Διιάδα λα αληηκεησπίδνληαη 

ηζφηηκα κε ηνπο Έιιελεο πνιίηεο; Σα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, ηα νπνία γελλήζεθαλ ή 

ήξζαλ ζε κηθξή ειηθία ζηελ Διιάδα, θαη έρνπλ θνηηήζεη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηηο πξννπηηθέο ηνπο γηα ην κέιινλ σο Έιιελεο; 

Αθξηβψο δειαδή φπσο θαη ηα ππφινηπα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ απφ Έιιελεο γνλείο; 

Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο απφδνζεο θαη απφιαπζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο; 

Πνην είλαη ην νπζηαζηηθφ ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη 

πνηνη νη ζεκειηψδεηο άμνλεο επάλσ ζηνπο νπνίνπο δνκείηαη; 

Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είλαη έλα δηα-ζεκαηηθφ πεδίν πξνβιεκαηηζκνχ πνπ αθνξά 

γλσζηηθά αληηθείκελα φπσο ην δίθαην, ηελ πνιηηηθή θηινζνθία, ηελ πνιηηηθή 

επηζηήκε, ηελ θνηλσληνινγία θαη επξχηεξα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Απνηειεί κηα 

επηπξφζζεηε αμία ζηελ πνιηηηθή ζεσξία θαη, εηδηθφηεξα, ζηελ θιηκαθσηή δηαηχπσζε 

ησλ ζεσξηψλ «πεξί δεκνθξαηίαο». Θα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ δηάινγν 

αλάκεζα ζηηο πξψηεο πξνζεγγίζεηο ηεο πξνζηαηεπηηθήο δεκνθξαηίαο (Hobbes, 

Locke), ζε απηέο ηεο αλαπηπμηαθήο (Rousseau, Mill, Tocqueville) θαη κε ζεκείν 

νινθιήξσζεο απηή ηεο ιατθήο δεκνθξαηίαο (Marx) (ελδεηθηηθά Hall et al. 2003, 

Schmidt 2004, Held 2006). 

Ζ Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε ζπληζηά θαη απνηειεί έλα ζπκππθλσκέλν ελλνηνινγηθφ 

θνξηίν. Γη‟ απηφ κηα απφιπηα επαθξηβήο απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο είλαη ζρεδφλ 

αλέθηθηε. Γηακνξθψλεηαη θαη αλαδηακνξθψλεηαη απφ ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο, 

πνιηηηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ηδενινγηθέο κεηαβνιέο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηνλ 

πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο. Αληαλαθιά ζρέζεηο εμνπζίαο θαη θαηαζθεπψλ ζε 

επίπεδν ιφγνπ, νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζηελ ηειηθή κνξθή ηεο. πλίζηαηαη απφ ην 

κίγκα ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ κεζνδνινγηθψλ επηπέδσλ: αηνκηθφ, πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ζθηαγξαθψληαο έλα αληζφπεδν πιέγκα δπζπξφζηηεο ζθαηξηθήο αλάιπζεο. 
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Οη ζεσξεηηθέο παξαδφζεηο ηεο Ηδηφηεηαο ηνπ Πνιίηε κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ πξψηε δίλεη έκθαζε ζηνπο 

ζεζκνχο θαη ηα δηθαηψκαηα. Ζ δεχηεξε αζρνιείηαη κε ηνπο άμνλεο ησλ αξεηψλ ηνπ 

πνιίηε. Ζ πξψηε δηαηχπσζε πνπ αθνξά ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε πεγάδεη απφ ηελ 

θιαζηθή ηξηκεξή δηάθξηζε ηνπ βξεηαλνχ θνηλσληνιφγνπ T.H. Marshall (1992), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζπλπθαίλεηαη κε ηα ηξία αδηαίξεηα είδε 

δηθαησκάησλ (αηνκηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά). πλνπηηθά, θαηά ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ Marshall, ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ζεκειηψζεθαλ ηνλ 18
νπ

 αηψλα, ηα πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα επήιζαλ θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα, ελψ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

θαηαθηήζεθαλ θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα. Καζίζηαηαη ινηπφλ έθδειν φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε εζηηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ησλ 

πνιηηψλ. 

ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο δηαηππψλνληαη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηνπο 

ηξφπνπο δηάπιαζεο ηνπ «θαινχ πνιίηε». Ζ πξνζέγγηζε απηή δηαπλέεηαη έληνλα απφ 

ηελ παξάδνζε ηνπ «πνιηηεηαθνχ ξεπνπκπιηθαληζκνχ»
1
. χκθσλα κε απηή ν πνιίηεο 

νθείιεη λα ζπκκεηέρεη ζηα θνηλά θαη λα δηαηππψλεη δεκνζίσο εχινγε ζηάζε, λα είλαη 

ζε ζέζε λα αηηηνινγεί ηηο απνθάζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπ θαη λα επσκίδεηαη ηηο 

επζχλεο απηψλ. ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο απηήο ηεο δεχηεξεο πξνζέγγηζεο εληνπίδεηαη 

ε θξηηηθή ζηελ ηαμηλφκεζε ηνπ Marshall κε θχξην επηρείξεκα φηη ε παζεηηθή θαηνρή 

ηίηισλ (ηα δηθαηψκαηα δειαδή πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε) νδεγεί ζε 

αδξαλνπνίεζε. Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο θξηηηθήο αληίιεςεο 

ησλ πνιηηψλ, ηεο δηαβνπιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, ηεο ζπλαηλεηηθήο ηνπο δηάζεζεο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ νθέινπο (ελδεηθηηθά Kymlicka, 2002). Ζ δεχηεξε 

πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα 

θαζήθνληα ηνπ θαινχ πνιίηε, παξά γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ. 

Οη δχν πξνζεγγίζεηο θπζηθά ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν δελ εθαξκφδνληαη απφιπηα, 

αιιά ζπκπιεξσκαηηθά. Όιεο νη επηκέξνπο φςεηο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηηο 

θνηλσλίεο ηεο Γχζεο ζπληίζεληαη θάησ απφ έλα κίγκα δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ. Βέβαηα, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο κνξθήο 

ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε δηαδξακαηίδεη ε ηζνξξνπία κεηαμχ δηθαησκάησλ θαη 

                                                 
1
 Αλ θαη επηβάιιεηαη ε επηζήκαλζε φηη θη εληφο ηνπ ξεχκαηνο ηνπ Πνιηηεηαθνχ Ρεπνπκπιηθαληζκνχ 

ελζσκαηψλνληαη αληηθξνπφκελεο ηάζεηο. Απφ ηε κηα, ππάξρεη ε πξνζέγγηζε κε ξίδεο ζηελ 

Αξηζηνηειηθή δηαηχπσζε πεξί πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο. Απφ ηελ άιιε, ε θηιειεχζεξε αληίιεςε παξέρεη 

κηα πεξηζζφηεξν εξγαιεηαθή δηάζηαζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. 



26 

 

ππνρξεψζεσλ. Έηζη, αλ ζην πνιηηηθφ πεδίν ε πξνζέγγηζε ηεο αξηζηεξάο παξέρεη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηελ πξφζβαζε ζηελ απφιαπζε ησλ 

θνηλσληθψλ παξνρψλ, ηφηε ε δεμηά πξνζέγγηζε παξέρεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο 

θνηλσληθέο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο (Croft S. and Beresford P. 1996: 179). Δλψ 

ην βάξνο απηήο ηεο αλαινγίαο απνηππψλεη δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηθέο 

παξαδφζεηο (Pratt, 2006, ζει. 125). 

Δπηζηξέθνληαο ζηηο αξρηθέο ζθέςεηο, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε παξνπζηάδεη άξξεθηε 

αιιειεμάξηεζε κε ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ ιφγνπ πνπ ηελ θαηαζθεπάδεη. 

Σν «πνηνο είλαη κέινο κηαο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο» απνηειεί πξντφλ δηαδηθαζηψλ 

νξηνζέηεζεο, λνεκαηνδφηεζεο θαη θαηαζθεπήο αξρψλ, αμηψλ θαη ηδαληθψλ 

(ελδεηθηηθά Turner, 1997). Ζ θπξίαξρε ηαπηφηεηα θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην 

πεξίγξακκα ηεο κνξθήο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζε θάζε ρψξα. πλαθφινπζα 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ε απφδνζε ηεο είλαη δπλακηθά 

θαηλφκελα, εθφζνλ εμαξηψληαη απφ έλλνηεο θαη ηδέεο ησλ νπνίσλ ε θχζε θαη ν 

ραξαθηήξαο είλαη εμνξηζκνχ δπλακηθφο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα νη ζπλπθάλζεηο ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε είλαη πξντφληα πνιηηηθήο θαηαζθεπήο, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη 

πάληα απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ επίθαηξνπ. πλαξηήζεη ησλ επξχηεξσλ παξαγφλησλ 

πνπ επηδξνχλ ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (πνιηηηθνί, θνηλσληθνί, πνιηηηζκηθνί, 

ηδενινγηθνί, θιπ), ε ηειεπηαία, ζπζρεηίδεηαη αλά πεξηφδνπο κε δηαθνξεηηθέο έλλνηεο 

θαη δεηήκαηα. 

Σν κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν ζπρλά πξνθαιεί ακεραλία, αλαδηπιψζεηο, εζηθνχο 

παληθνχο θ.α. (Καξχδεο, 2010). Σα θξάηε αλαιφγσο ησλ άξξεησλ ή θαη επίζεκσλ 

πνιηηηθψλ ηνπο επηδηψμεσλ είλαη εθείλα ηα νπνία, κέζσ ησλ επίζεκσλ ή αλεπίζεκσλ 

κεραληζκψλ θαη πξαθηηθψλ ηνπο, ελζαξξχλνπλ ή απνζαξξχλνπλ ηα ζηεξεφηππα γχξσ 

απφ ηνπο κεηαλάζηεο. Καηαζθεπάδνπλ θαη αλαθαηαζθεπάδνπλ κε ιίγα ιφγηα ηηο 

ηαπηφηεηεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο πνπ ππεξεηνχλ. Σα θξάηε ζην 

ζχγρξνλν θφζκν, έρνληαο ην κνλνπψιην ηεο λφκηκεο βίαο, κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ 

θαη λα επηιέγνπλ πνηνπο «μέλνπο» ζα απνδερζνχλ σο πνιίηεο ηνπο θαη πνηνπο φρη. Ζ 

ζηξαηεγηθή ηεο έμσζεο ή ηεο αθνκνίσζεο πνπ αζθνχλ ηα ζχγρξνλα ζπληαγκαηηθά 

θξάηε απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο είλαη απηφ πνπ αλαδεηθλχεη φηη ε ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε είλαη κηα δηαθνξνπνηεηηθή θαηαζθεπή (Υξηζηφπνπινο, 200, ζει. 351-2). Σα 

ίδηα ηα θξάηε απνθαζίδνπλ αλ νη κεηαλάζηεο ζα εληαρζνχλ ή ζα απνθιεηζηνχλ κέζσ 

ηεο απφδνζεο ή κε ηεο ηζαγέλεηαο. Σα ίδηα ηα θξάηε είλαη απηά πνπ απνθαζίδνπλ αλ 
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νη κεηαλάζηεο ζα απνθηήζνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη εληφο ησλ θνηλσληψλ ηνπο ή φρη. 
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2.2 Μνληέια Κνηλσληθήο Έληαμεο Μεηαλαζηώλ 

Κεληξηθφ δήηεκα ζηελ θνηλσληνινγία ηεο κεηαλάζηεπζεο απνηειεί ε ελζσκάησζε 

ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ απνγφλσλ ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. Όκσο, νη 

κειεηεηέο ζπκθσλνχλ ζην φηη δελ ππάξρεη έλαο ζαθήο, πιήξεο θαη θνηλά απνδεθηφο 

νξηζκφο γηα ηηο έλλνηεο έληαμε, ελζσκάησζε θαη αθνκνίσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

Baldwin-Edwards (2005: 5) αλαθέξεη φηη γηα ηνλ φξν «έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ» δελ 

ππάξρεη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο, ελψ νη εξκελείεο ηνπ πνηθίινπλ αλάινγα κε ην 

πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Δπίζεο, επηζεκαίλεη φηη, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, παξάιιεια κε ηνλ φξν έληαμε, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο «θνηλσληθή 

ζπλνρή», κε ηελ έλλνηα φηη νη θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο νη κεηαλάζηεο είλαη επηηπρψο 

ελζσκαησκέλνη είλαη απηέο κε ηα πςειφηεξα επίπεδα θνηλσληθήο ζπλνρήο (Baldwin-

Edwards, 2004, ζει. 5). 

Ο φξνο θνηλσληθή ελζσκάησζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Durkheim 

γηα λα πεξηγξάςεη, πξψηνλ, ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο κηαο θνηλσλίαο θαη, δεχηεξνλ, 

ηε δηαδηθαζία ζχλδεζεο ηεο θνηλσλίαο απηήο κε ηα κέιε ηεο (Μσπζίδεο & 

Παπαδνπνχινπ, 2011, ζει. 12). ηε ζπλέρεηα, ν φξνο απηφο πηνζεηήζεθε απφ ηελ 

ρνιή ηνπ ηθάγνπ γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία 

εγθαηάζηαζεο, ηαπηίδνληαο ηελ ελζσκάησζε, σο έλλνηα θαη σο δηαδηθαζία, κε ηα 

πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαη ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ απνγφλσλ ηνπο 

ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο (Παπαδνπνχινπ 2011, ζει. 21). 

Καηά ηελ απνηθηνθξαηία πηνζεηνχληαη – λνκηθά θαη πνιηηηζκηθά – νη φξνη 

επηπνιηηηζκφο θαη αθνκνίσζε (Παπαδνπνχινπ, 2011, ζει. 22). Ζ βνξεηνακεξηθαληθή 

εκπεηξία ηεο κεηαλάζηεπζεο, πνπ ζπληεινχηαλ θπξίσο απφ κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα 

απφ ηελ Δπξψπε απφ ην 1880 έσο ην 1920, δηακφξθσζε ηελ έλλνηα ηεο αθνκνίσζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, «νη κεηαλάζηεο ζα πηνζεηνχζαλ, γξακκηθά θαη κε 

αλαζηξέςηκα, ηνπο πνιηηηζκηθνχο ζηαζεξφηππνπο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο ηεο 

θνηλσλίαο ππνδνρήο» (Παπαλδξένπ, 2013, ζει. 47). χκθσλα κε ηελ αξλεηηθή 

θξηηηθή πνπ δέρζεθε απηφο ν φξνο, ε δηαδηθαζία ηεο αθνκνίσζεο απνζθνπνχζε ζηελ 

απψιεηα ηεο ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ, ζηνλ 

επηπνιηηηζκφ ηνπο θαη ηελ απνξξφθεζή ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο, νχησο ψζηε νη 
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εζλνηηθέο θαη γισζζηθέο δηάθνξεο ηνπο κε ηνπο ιεπθνχο Αγγινζάμνλεο πξνηεζηάληεο 

ηεο κεζζίαο ηάμεο λα εμαθαληζηνχλ πιήξσο (Παπαλδξένπ, 2013, ζει. 23- 47). 

Παξ‟ φια απηά, ηα λέα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα απφ ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ 

Αζία πξνο ηηο ΖΠΑ απφ ην 1965 θαη κεηά, ζπλέβαιαλ ζηελ θξηηηθή απνηίκεζε θαη 

ηελ αλαζεψξεζε ηεο έλλνηαο ηεο αθνκνίσζεο (Παπαλδξένπ, 2013, ζει. 47). Χζηφζν, 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ην 1990, ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε εζλνηηθή δηαθξηηφηεηα 

κεηαμχ ησλ Ακεξηθαλψλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαηαβνιψλ δελ είλαη ηφζν ηζρπξή, 

νδήγεζε ζηελ αλαζεσξεκέλε εθδνρή ηεο έλλνηαο ηεο αθνκνίσζεο, φπνπ θαηά ηνπο Ρ. 

Άικπα θαη Β. Νέη ε «πξνζαξκνγή είλαη κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία, φπνπ εθηφο απφ 

ηε πξνζαξκνγή ησλ λενθεξκέλσλ κεηαλαζηψλ ζηα αγγιηθά πξφηππα, ην θπξίαξρν 

ξεχκα ππφθεηηαη επίζεο ζε κεηαβνιέο, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ησλ πνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθψλ κεηαλαζηψλ» (Παπαλδξένπ, 2013, ζει. 47). 

Ζ γαιιηθή θαη θαη‟ επέθηαζε επξσπατθή θνηλσληνινγία, ελ αληηζέζεη κε ηελ 

ακεξηθαληθή ε νπνία εκκέλεη ζηηο αμίεο ηεο αθνκνίσζεο ησλ κεηαλαζηψλ, πεξλάεη 

απφ ηελ έλλνηα (θαη ηηο πνιηηηθέο) ηεο αθνκνίσζεο ζηελ έλλνηα (θαη ηηο πνιηηηθέο) ηεο 

ελζσκάησζεο. Απφ ηελ άιιε, ε Δπξσπατθή Έλσζε, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηνπο ηφζν επηθξηκέλνπο φξνπο ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 

θαη ηεο θνηλσληθήο αθνκνίσζεο θαη, απνζθνπψληαο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πεδίνπ 

παξέκβαζεο ηεο ζηνπο κεηαλάζηεο κφλν ζηνλ ρψξν ηεο αγνξάο εξγαζίαο, πηνζεηεί 

ηνλ φξν θνηλσληθή έληαμε (Παπαδνπνχινπ, 2011, ζει. 22-24). 

Τπάξρνπλ, φκσο, δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο φξνπο αιιά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. Ζ πξψηε, επηηπγράλεηαη κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, θαηά ηελ νπνία θηλεηνπνηείηαη κηα δηαδηθαζία 

έληαμεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. Ο φξνο θνηλσληθή 

έληαμε αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη, φπσο ζεκεηψλεηαη, 

έρεη θαζαξά πνιηηηθφ πεξηερφκελν κε επξεία θνηλσληθή ρξήζε (Παπαδνπνχινπ, 2011, 

ζει. 24-27).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο αμίεο θαη 

ηνπο φξνπο ηεο εζληθήο θνηλσλίαο. Καηά ζπλέπεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ 

θαινχκαζηε λα εμεηάζνπκε ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη, φληαο ήδε θνηλσληθνπνηεκέλνη θαη εληαγκέλνη ζηελ θνηλσλία 

απνζηνιήο, θαινχληαη λα απνβάινπλ κέξνο ησλ αμηψλ θαη ησλ ζπλεζεηψλ ηεο 
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θνηλσλίαο πξνέιεπζεο θαη λα πηνζεηήζνπλ κέξνο ησλ αμηψλ ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο 

(Παπαδνπνχινπ, 2011, ζει. 28). Σέινο, ε Παπαδνπνχινπ (2011, ζει. 30) αλαθέξεη 

φηη γηα ελζσκάησζε κπνξνχκε λα κηιάκε ζπλήζσο μεθάζαξα φηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζηα παηδηά ηεο δεχηεξεο γεληάο.  

Ο Πφξηεο ππήξμε έλαο απφ ηνπο πξψηνπο θνηλσληνιφγνπο πνπ ππνζηήξημε φηη ηα 

παηδηά ησλ κεηά ην 1965 κεηαλαζηψλ ζηηο ΖΠΑ, ε απνθαινχκελε «λέα δεχηεξε 

γεληά», πθίζηαην κηα δηαδηθαζία ηκεκαηηθήο πξνζαξκνγήο, ε νπνία νθεηιφηαλ ζηελ 

εηεξνγέλεηα ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο (Παπαλδξένπ, 2013, ζει. 48). πλεπψο, ην 

δήηεκα πνπ πξνθχπηεη εδψ δελ είλαη ην αλ ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηελ δεχηεξε γεληά 

ζα ελζσκαησζνχλ ή φρη ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο, αιιά ην ζε πνην θνκκάηη ηεο 

θνηλσλίαο ζα ελζσκαησζνχλ (Αζαλαζνπνχινπ, 2009, ζει. 186).  

Ζ ηκεκαηηθή αθνκνίσζε επηθπιάζζεη γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ δηαθνξεηηθέο 

θαη απνθιίλνπζεο πνξείεο πξνζαξκνγήο. Σν θεληξηθφ επηρείξεκα ηεο ζεσξίαο ηεο 

ηκεκαηηθήο ηεο αθνκνίσζεο αλαθέξεη φηη νη πηζαλφηεηεο ηεο δεχηεξεο γεληάο γηα 

αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα είλαη ιηγνζηέο, ιφγσ ηεο απνβηνκεράληζεο θαη ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο δπν ηαρπηήησλ (Παπαλδξένπ 2013, ζει. 48). 

Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή, θάπνηνη λένη ζα αθνκνησζνχλ ζηελ 

θνηλσλία ππνδνρήο θαη ζα θαηαιάβνπλ θαινπιεξσκέλεο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο ελψ 

άιινη ζα αθνκνησζνχλ ζηα πεξηζσξηνπνηεκέλα θνηλσληθά ζηξψκαηα. χκθσλα κε 

ηελ ζεσξία ηεο ηκεκαηηθήο αθνκνίσζεο, ε λέα δεχηεξε γεληά έρεη πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα αθνινπζήζεη ηελ νδφ ηεο ζηαζηκφηεηαο ή ηεο θαζνδηθήο θνηλσληθήο 

θηλεηηθφηεηαο απφ φηη ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αξρή ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, 

ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ λα θπιεηηθνπνηεζνχλ εμαηηίαο ηνπ κε ιεπθνχ δέξκαηφο ηνπο, ηεο 

ερζξηθήο ππνδνρήο απφ ηελ λέα θνηλσλία, ηεο αζζελνχο νηθνγελεηαθήο δνκήο θαη 

ηέινο, ηεο απνπζίαο εζλνηηθψλ δηθηχσλ ηα νπνία ζπλεζίδνπλ λα παξέρνπλ πφξνπο θαη 

ζηήξημε (Παπαλδξένπ, 2013, ζει. 48).  

Παξά ηηο θξηηηθέο πνπ δέρηεθε ε ζεσξία ηεο ηκεκαηηθήο αθνκνίσζεο γηα 

απαηζηνδνμία, ην βαζηθφ ηεο αμίσκα, ην νπνίν αλαθέξεη φηη έλα κέξνο ηεο ζχγρξνλεο 

δεχηεξεο γεληάο ζα εληαρζεί ζηηο θπιεηηθνπνηεκέλεο κεηνλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πην επάισηε ζέζε, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. (Παπαλδξένπ 2013, ζει. 49) Απηή ε 

κνξθή ηεο θαζνδηθήο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο αθνξά θπξίσο ηα παηδηά ησλ 
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γθεηνπνηεκέλσλ πεξηνρψλ ησλ πφιεσλ, φπνπ ε έθζεζε ηνπο ζηηο λεαληθέο ζπκκνξίεο, 

ζηα λαξθσηηθά θαη ηε παξαβαηηθφηεηα απνηειεί θαζεκεξηλή ζπλζήθε. 

2.2.1 Γίθαην ηνπ Αίκαηνο θαη Γίθαην ηνπ Δδάθνπο 

Παξαηεξψληαο παξαδείγκαηα θξαηψλ κε παξάδνζε ζηε κεηαλάζηεπζε, θαηαλννχκε 

φηη ε θαζεκία πηνζέηεζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ελζσκάησζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

πιεζπζκνχ, αλάινγα κε ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ εζληθνχ 

θξάηνπο. Αλαθέξεηαη φηη ε Γαιιία ελζσκαηψλεη ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ δίλνληαο 

έκθαζε ζην φηη γελλήζεθαλ ζε γαιιηθφ έδαθνο, ζην φηη πήγαλ ζε γαιιηθφ ζρνιείν 

θαη ζηε ιήςε ηεο γαιιηθήο ηζαγέλεηαο. Αληίζεηα, ε Γεξκαλία ηα ελζσκαηψλεη 

δίλνληαο έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δηαηεξψληαο φκσο ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ μέλνπ (Παπαδνπνχινπ,  2011, ζει. 30). 

Έρνπλ, θαηά θαηξνχο, δηακνξθσζεί πνιιέο ηππνινγίεο γηα ηα ζπζηήκαηα απφδνζεο 

ηζαγέλεηαο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ππνδνρήο. Σα δχν θπξίαξρα δίθαηα ηζαγέλεηαο είλαη 

ην «δίθαην ηνπ αίκαηνο ή jus sanguinis», ην νπνίν απνδίδεη ηελ ηζαγέλεηα βάζεη ηεο 

εζληθφηεηαο ησλ γνλέσλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ θαη ην 

«δίθαην ηνπ εδάθνπο ή jus solis», ην νπνίν απνδίδεη ηελ ηζαγέλεηα βάζεη ηνπ ηφπνπ 

γέλλεζεο. 

Ζ Σδσξηδνπνχινπ (2007, 82) παξαζέηεη ηα ηξία θπξίαξρα επξσπατθά κνληέια 

έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, ην Γαιιηθφ, ην Αγγινζαμνληθφ θαη ην Γεξκαληθφ, ηα νπνία 

αληινχλ ηελ νλνκαζία ηνπο απφ ηηο ρψξεο εθαξκνγήο ηνπο θαη είλαη εκθαλψο 

επεξεαζκέλα απφ ηηο ηζηνξηθέο δηαζηάζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ εθάζηνηε 

θνηλσλία ππνδνρήο. ηελ ηππνινγία απηή, ε Γαιιία ζεσξείηαη σο αθνκνησηηθφ 

έζλνο-θξάηνο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην σο αλεθηηθφ πξνο ηηο εζληθέο κεηνςεθίεο θαη ε 

Γεξκαλία σο ε ρψξα ηνπ πξνζσξηλνχ κεηαλάζηε-εξγαδνκέλνπ, ε νπνία έσο 

πξφζθαηα αξλνχηαλ λα απνδερζεί φηη πξνζέιθπε κεηαλάζηεο (Baldwin-Edwards, 

2004, ζει. 12) 

2.2.2 Γαιιηθό κνληέιν 

Σν Γαιιηθφ κνληέιν, ην νπνίν πθίζηαηαη απφ ην 1945 κε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο, 

παξαρσξεί ηελ ππεθνφηεηα θαη ηελ εζληθφηεηα κε βάζε ην «δίθαην ηνπ αίκαηνο ή jus 
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sanguinis» θαη ην «δίθαην ηνπ εδάθνπο ή jus solis». χκθσλα κε ην πξψην, ην jus 

sanguinis, Γάιινο ζεσξείηαη φπνηνο έρεη γνλείο Γάιινπο ππεθφνπο, αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ ηφπν πνπ γελλήζεθε. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ην jus solis, Γάιινο ζεσξείηαη 

φπνηνο γελλήζεθε ζε γαιιηθφ έδαθνο, αλεμάξηεηα αλ νη γνλείο ηνπ είλαη εκεδαπνί ή 

αιινδαπνί. εκεηψλεηαη φηη ηα δχν δίθαηα ηζαγέλεηαο κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ θαη 

λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Ζ Σδσξηδνπνχινπ αλαθέξεη φηη ν γαιιηθφο θψδηθαο 

ηζαγελείαο ζηνρεχεη ζηελ αθνκνίσζε ησλ κεηαλαζηψλ. 

ηνλ αληίινγν απηήο ηεο πνιηηηθήο, αλαθέξεηαη φηη ην κνληέιν απηφ απνζθνπεί ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ αγλνψληαο ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 

κεηαλάζηεο απνθηνχλ ηελ γαιιηθή ππεθνφηεηα αλαγλσξίδνληαη λνκηθά σο Γάιινη, 

αιιά φρη θαη θνηλσληθά (Σδσξηδνπνχινπ, 2007, ζει. 82). Σα γεγνλφηα ηνπ Ννέκβξε 

ηνπ 2005 αλέδεημαλ ηηο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαλην, κε θχξηνπο απνδέθηεο 

ηνπο λένπο δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο κε θαηαγσγή απφ ηηο ρψξεο ηνπ Μαγθξέκπ 

(Σπλεζία, Αιγεξία θαη Μαξφθν) πνπ δνχζαλ ζηηο εμαζιησκέλεο γεηηνληέο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηηο γαιιηθέο κεηξνπφιεηο (Παπαλδξένπ, 2013, ζει.  21). Όπσο 

παξαζέηεη ν Παπαλδξένπ (2013) «νη εμεγέξζεηο απνθάιπςαλ ησλ απνθιεηζκφ ησλ 

λέσλ κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο θαη ζηέξεζαλ απφ ην ξεπνπκπιηθαληθφ κνληέιν 

ηνπ αθνκνησηηζκνχ κεγάιν κέξνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ». ηα γεγνλφηα ηνπ Ννέκβξε 

2005 πξσηαγσλίζηεζαλ άηνκα κε ζπλεθηηθφ δεζκφ θπξίσο ην ρξψκα ηνπο, ηελ 

εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε θαη κε κέζν φξν ειηθίαο ηα δεθαεπηά 

ρξφληα (Σδσξηδνπνχινπ, 2007, ζει. 86). 

2.2.3 Αγγινζαμνληθό κνληέιν 

Σν Αγγινζαμνληθφ κνληέιν έληαμεο κεηαξξπζκίζηεθε ην 1981 απφ ηελ θπβέξλεζε 

ηεο Μ. Θάηζεξ. Πξηλ ηε κεηαξξχζκηζε, απνζθνπνχζε απνθιεηζηηθά ζηελ αθνκνίσζε 

ησλ αιινδαπψλ, κέζσ ηεο άκεζεο ρνξήγεζεο ηεο βξεηαληθήο ππεθνφηεηαο θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ςήθνπ. Αληίζεηα, κεηά ηε κεηαξξχζκηζε, ην κνληέιν έιαβε έλαλ 

πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα, απνζθνπψληαο ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο (Σδσξηδνπνχινπ, 2007, 82). 

Όκσο, γεγνλφηα φπσο απηά πνπ ζπλέβεζαλ ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ησλ 

πφιεσλ ηνπ Βφξεηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Μπέξλιη, Μπξάληθνξλη θαη Όιληακ) ην 

2001, φπνπ «Βξεηαλνί κνπζνπικάλνη λένη λνηηναζηαηηθήο θαηαγσγήο 
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πξσηαγσλίζηεζαλ ζηηο ηαξαρέο», ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηφζν ηελ επηηπρία ηνπ 

βξεηαληθνχ κνληέινπ έληαμεο, ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ κείσζε ησλ 

εζληθνθπιεηηθψλ αληζνηήησλ, φζν θαη ηε ζέζε ησλ λέσλ κε κεηαλαζηεπηηθή 

θαηαγσγή (Παπαλδξένπ, 2013, ζει. 21). 

2.2.4 Γεξκαληθό κνληέιν 

Σν Γεξκαληθφ κνληέιν έληαμεο κεηαξξπζκίζηεθε ην 1999. Σν πξνγελέζηεξν, ιφγσ 

ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ πξνζσξηλή κεηαλάζηεπζε 

εξγαηψλ, δελ επηδίσθε ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ. Έσο ην ηέινο ηνπ 1999, ε 

ππεθνφηεηα ρνξεγνχηαλ κε θξηηήξην ηελ θαηαγσγή, ηε γιψζζα θαη ην ζξήζθεπκα 

(Σδσξηδνπνχινπ, 2007, ζει. 82). Απφ ηελ αξρή ηεο λέαο ρηιηεηίαο, φκσο, ζηε 

γεξκαληθή λνκνζεζία γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε εηζάγεηαη θαη ε αξρή ηνπ δηθαίνπ 

ηνπ εδάθνπο, παξάιιεια κε ην δίθαην ηνπ αίκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ 

πνιηηνγξάθεζε ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο (Παπαλδξένπ, 2013, ζει. 22). Έηζη, 

κε ην λφκν ηεο δηπιήο ππεθνφηεηαο, ηα παηδηά πνπ γελληνχληαη ζηελ Γεξκαλία απφ 

κεηαλάζηεο γνλείο, απνθηνχλ ηελ γεξκαληθή ηζαγέλεηα απφ ηελ γέλλεζή ηνπο, ελψ 

ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζνπλ θαη ηελ ππεθνφηεηα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ηνπο (Σδσξηδνπνχινπ, 2007, ζει. 82).  

Παξφια απηά, επηζεκαίλεηαη φηη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην κφλν πεξηζσξηαθά επεξεάδεη 

ηα παηδηά ησλ ηνχξθσλ κεηαλαζηψλ, ηα νπνία απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε νκάδα κε 

ηελ πην κεηνλεθηηθή ζέζε (Παπαλδξένπ, 2013, ζει. 22). Δπίζεο, ε Σδσξηδνπνχινπ 

(2007, ζει. 82) επηζεκαίλεη φηη αξθεηνί αιινδαπνί έρνπλ γίλεη ζηφρνο νξγαλσκέλσλ 

ξαηζηζηηθψλ επηζέζεσλ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ κε απνδνρή νξηζκέλσλ 

κεηαλαζηψλ απφ ηκήκαηα ηνπ γεξκαληθνχ πιεζπζκνχ. Ύζηεξα απφ ηελ κεγάιε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ 2000, ε γεξκαληθή λνκνζεζία ππέζηε νξηζκέλεο πξνζαξκνγέο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθιίλεη κε ην επξσπατθφ πξφηππν, ην νπνίν αλαθέξεηαη φηη 

απνζθνπεί ζηελ κεηαηφπηζε ηεο επζχλεο ηεο έληαμεο απφ ην θξάηνο ζηνλ κεηαλάζηε 

σο άηνκν (Παπαλδξένπ, 2013, ζει. 22). 
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2.3 Η Μεηαλάζηεπζε ζηηο Υώξεο ηνπ Δπξσπατθνύ Νόηνπ σο Φαηλόκελν ησλ 

Νέσλ Μεηαλαζηεπηηθώλ Κπκάησλ 

Σν ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζέκα ηεο εξγαζίαο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε έλα θαηλφκελν πνπ 

πθίζηαηαη ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ 

επξσπατθνχ Νφηνπ. Σν θαηλφκελν πνπ έρεη απνθιεζεί «Νέα Μεηαλάζηεπζε». Σν 

θαηλφκελν απηφ νλνκάζηεθε έηζη, ψζηε λα δηαρσξηζηεί απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλέζεηαλ ην θαηλφκελν ηεο «Παιαηάο Μεηαλάζηεπζεο». Ζ ππεξαηιαληηθή 

κεηαλάζηεπζε κε θχξην ηφπν πξννξηζκνχ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ηε 

κεηαπνιεκηθή Γπηηθή Δπξψπε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο «παιαηάο κεηαλάζηεπζεο» 

(Holmes 1996) ζε αληίζεζε κε ηα κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ ζηα ηέιε 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα πξνο ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο (Baldwin–Edwards 1997, 2004). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πιαηζίνπ «παιαηάο» κεηαλάζηεπζεο ζε 

αληηπαξαβνιή κε απηά ηεο «λέαο» παξνπζηάδνπλ εγγελείο δηαθνξνπνηήζεηο. Τπφ κηα 

ζπγθξηηηθή νπηηθή παιαηάο θαη λέαο κεηαλάζηεπζεο αλαδεηθλχνληαη δηαθνξνπνηήζεηο 

ζε δηαζηάζεηο φπσο ε εζλνηηθή πξνέιεπζε ησλ κεηαλαζηψλ, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, 

ηε λφκηκε ή κε κεηαθίλεζε, ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο κε δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο, ην 

βαζκφ χπαξμεο θπθισκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηελ ελζσκάησζε ζηελ επίζεκε 

νηθνλνκία, ηε ζεζκηθή πξνζηαζία πνπ παξείραλ νη δηκεξείο (δηαθξαηηθέο) ζπκβάζεηο 

θαη ηελ ηζφηεηα ησλ εζλνηήησλ ή ηελ εμεηδηθεπκέλε λνκηθή βάζε (Baldwin – 

Edwards, 1999). 

Δμεηδηθεχνληαο ε παιαηά κεηαλάζηεπζε εκπεξηείρε ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ 

εζλνηήησλ πξνέιεπζεο, ζπλήζσο νη κεηαλάζηεο ήηαλ απφθνηηνη ρακειψλ 

εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, ζε γεληθέο γξακκέο ηε λφκηκε είζνδν θαη δηακνλή ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο εηζξνήο (εθηφο ηεο Γαιιίαο), ηελ εχξεζε απαζρφιεζεο κέζσ 

δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ, ηελ ελζσκάησζε ζηελ επίζεκε θξαηηθή νηθνλνκία, ηε 

ζεζκηθή πξνζηαζία απφ ηα θξάηε ππνδνρήο ιφγσ ησλ επίζεκσλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ, 

θαη ηελ ηζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ κεηαμχ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ (Baldwin–

Edwards, 1999). 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο «λέαο» κεηαλάζηεπζεο είλαη ε κεγάιε έθηαζε ηνπ αλεπίζεκνπ - 

αληηθαλνληθνχ ραξαθηήξα, ε γεηηλίαζε κε ηηο ρψξεο απνζηνιήο ησλ κεηαλαζηψλ, ην 
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ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ δεκνγξαθηθφ θαζεζηψο κεηαμχ ρσξψλ απνζηνιήο θαη 

ππνδνρήο, ν ηδηαίηεξνο ξφινο ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ησλ αλεπίζεκσλ αγνξψλ 

εξγαζίαο, θαζψο θαη ε απνπζία ζε γεληθέο γξακκέο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηηο 

ρψξεο ππνδνρήο. Δθηφο απφ απηά ηα δεηήκαηα, ελψ ε παιαηά κεηαλάζηεπζε είρε σο 

θχξην αίηην θπξίσο παξάγνληεο έιμεο (pull factors), φπσο ε αλάγθε εξγαηηθήο 

δχλακεο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο, ε λέα κεηαλάζηεπζε εκθαλίδεη θπξίσο παξάγνληεο 

ψζεζεο (push factors), φπσο ε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε, νη δηψμεηο θαη ν πφιεκνο, ε 

θηψρεηα θαη ε εμαζιίσζε ησλ πιεζπζκψλ (Καξχδεο, 2004). 

πλεπψο αλαδεηθλχνληαη ζεκειηψδεηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ θαζηζηνχλ ηελ 

πξνπνιεκηθή θαη κεηαπνιεκηθή κεηαλάζηεπζε ζε ΖΠΑ, Βφξεηα θαη Γπηηθή Δπξψπε 

ζαλ κηα δηαθξηηή νκαδνπνηεκέλε θαηεγνξία, ε νπνία δηαθξίλεηαη απφ κηα άιιε 

νκαδνπνίεζε, απηή ηεο λέαο κεηαλάζηεπζεο πνπ έρεη ζεκείν αλαθνξάο ηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θπξίσο ηηο δχν ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Βαζηθά ζεκεία απηψλ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη 

ζπλνςίδνληαη ζηνπο ελ γέλεη παξάγνληεο έιμεο – αλάγθε εξγαηηθψλ ρεξηψλ ζηνπο 

ηφπνπο εγθαηάζηαζεο θαη ηε λφκηκε κεηαθίλεζε ησλ κεηαλαζηψλ κέζσ δηαθξαηηθψλ 

ζπκβάζεσλ κε φια ηα νθέιε θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε λνκηκφηεηα 

ηεο κεηαθίλεζεο. 
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2.4 Η Διιάδα σο Υώξα Τπνδνρήο ηεο «Νέαο Μεηαλάζηεπζεο» 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ην ειιεληθφ θξάηνο έγηλε αηθλίδηνο απνδέθηεο 

αζξφσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θπξίσο απφ ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θη έπεηηα απφ ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. Σν θαηλφκελν 

απηφ βξίζθεη ηνλ ειιεληθφ θξαηηθφ κεραληζκφ απξνεηνίκαζην θαη αδξαλνπνηεκέλν 

ηφζν ζε ζεζκηθφ, πνιηηηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν, φζν θαη σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα 

πνπ ζα φθεηιαλ λα ιάβνπλ νη πνιηηηθέο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο (Μαξβάθεο 2004, 

Μπάγθαβνο – Παπαδνπνχινπ, 2006). Ζ αδπλακία δηαρείξηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απφ 

ηηο ειιεληθέο αξρέο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν ησλ κεηαλαζηψλ, 

ηελ δεκφζηα νξαηφηεηα ηνπο θαη θπξίσο ηελ απνπζία δηθαησκάησλ λνκηκνπνίεζε 

θαηλφκελα μελνθνβίαο, «εζηθψλ παληθψλ» θαη θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ (Καξχδεο, 

1996, Καξχδεο, 2010).  

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε αλζεθηηθφηεηα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο παξνπζίαο 

νδήγεζε ην ειιεληθφ θξάηνο λα αλαπηχμεη κέηξα ζπζηεκαηηθφηεξεο παξέκβαζεο. Οη 

νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο αθελφο βξίζθνληαλ ζε παξαγσγηθή ειηθία αλαλεψλνληαο 

έηζη ηνλ παξαγσγηθφ πιεζπζκφ ηεο ειηθηαθήο ππξακίδαο, αθεηέξνπ ε είζνδνο ηνπο 

ζπλεπάγεηαη δηεχξπλζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κέζσ ηεο εξγαζηαθήο ηνπο 

απαζρφιεζεο (Ρνκπφιεο, Μπάγθαβνο, Υαηδεβαζίινγινπ, 2007). Ζ ζρεηηθά 

θαζπζηεξεκέλε κεηαηφπηζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θπξίσο ππφ ηελ επίδξαζε 

θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, ζε δεηήκαηα κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο επέθεξε ζεκαληηθέο 

ζεζκηθέο αιιαγέο, φπσο ε απφδνζε ηεο ηζαγέλεηαο ζε αιινδαπνχο ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ ή ζε παηδηά κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ή κεγαιψζεη εδψ. 

Πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ε Διιάδα ραξαθηεξηδφηαλ απνθιεηζηηθά σο ρψξα 

απνζηνιήο κεηαλαζηψλ. Όκσο, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ 

θαζεζηψησλ ησλ ρσξψλ ηεο πξψελ ΔΓ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε Διιάδα 

ππνδέρζεθε καδηθέο – ζηελ πιεηνλφηεηα παξάηππεο – κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. 

εκεηψλεηαη φηη, ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ρψξεο κε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλέξρνληαλ ζην 3%-4% 

ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ελψ βάζε ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ ηνπ 2001 ν 

κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο αληηζηνηρνχζε ζην 10,3% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

(Baldwin-Edwards, 2004, ζει. 5).  
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Μεηά ηελ καδηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, 

ην ειιεληθφ θξάηνο βξέζεθε απξνεηνίκαζην ζην λα δηαρεηξηζηεί ην θαηλφκελν, αιιά 

θαη λα ην απνηηκήζεη πνζνηηθά. Αλαθέξεηαη φηη, ε Απνγξαθή ηνπ 1991 δελ 

θαηέγξαςε ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ, δηφηη ζπγθέληξσζε ζηνηρεία κφλν γηα 

φζνπο ήηαλ πνιίηεο ηεο Δπξσπαίνο Έλσζεο ή φζνπο δηέκελαλ λφκηκα ζηε ρψξα. Χο 

εθ ηνχηνπ, έσο ην 2001, φπνπ ε Απνγξαθή επηρείξεζε λα ζπκπεξηιάβεη φινπο ηνπο 

κφληκα εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα – λνκίκνπο θαη παξάηππνπο – αιινδαπνχο 

(Baldwin-Edwards, 2004, ζει. 4), ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε αιινδαπή ππεθνφηεηα 

ππνινγίδνληαλ κφλν θαηά πξνζέγγηζε, απφ ηηο εθδνζείζεο άδεηεο παξακνλήο θαζψο 

θαη απφ ηηο αηηήζεηο πνπ θαηέζεηαλ νη αιινδαπνί ζηα πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο. 

Ζ Απνγξαθή ηνπ 2001 θαηέγξαςε 761.813 αιινδαπνχο. Οη επηζηήκνλεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ην δήηεκα ηεο απνηίκεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα, ππνζηεξίδνπλ φηη ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

θαηέγξαςε ε Απνγξαθή ηνπ 2001 κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε κφλν θαηά πξνζέγγηζε. Ο 

Baldwin-Edwards (2004) εθηηκά φηη, κέζσ ζπλνπηηθψλ θαη απινπνηεκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ, 350.000 εζλνηηθά νκνγελείο αιινδαπνί έιαβαλ ηελ Διιεληθή 

Τπεθνφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ, αλ θαη κεηαλάζηεπζαλ ζηα ηέιε ηεο ρηιηεηίαο πξνο ηελ 

Διιάδα, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο απνγξαθέο. Ζ δεχηεξε νκάδα πνπ εθηηκάηαη 

φηη δελ θαηαγξάθεηαη πιήξσο ζηελ απνγξαθή είλαη απηή ησλ αιινδαπψλ πνπ 

δηακέλνπλ ζηελ ρψξα ρσξίο ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. Ζ κε θαλνληθή 

παξακνλή ηεο πιεζπζκηαθήο απηήο νκάδαο θαζηζηά ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

θαηαγξαθή ηεο αληηθεηκεληθά δχζθνιε. 

Ο Baldwin-Edwards (2004), κέζσ ζπληεξεηηθψλ ππνινγηζκψλ, ππνιφγηζε φηη ην 

2004, ν πιεζπζκφο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ρψξεο κε κέιε ηεο Δ.Δ. 

αλέξρνληαλ ζηα 900.000 άηνκα, ελψ απηψλ πνπ ήηαλ πνιίηεο ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. 

ζηα 50.000 άηνκα, αξηζκφο πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ απνηίκεζε ηεο Απνγξαθήο 

ηνπ 2001. 

Μηα δεθαεηία αξγφηεξα, ε Απνγξαθή Πιεζπζκνχ ηνπ 2011 θαηέγξαςε φηη ην ζχλνιν 

ησλ αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζηα 911.929 άηνκα, 

πιεζπζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 9,2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Απφ ηελ 

Απνγξαθή ηνπ 2011 πξνέθπςε φηη 199.101 άηνκα έρνπλ ππεθνφηεηα ρσξψλ κειψλ 

ηεο Δ.Δ., 708.003 άηνκα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε κέιε ηεο Δ.Δ., ελψ 4.825 άηνκα 
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είλαη ρσξίο ππεθνφηεηα ή έρνπλ αδηεπθξίληζηε ππεθνφηεηα. Σνλίδεηαη, φκσο, γηα κηα 

αθφκα θνξά φηη νη πιεζπζκηαθέο απνγξαθέο έρνπλ σο θχξηα νκάδα αλαθνξάο είηε 

ηνπο κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ άδεηα παξακνλήο είηε απηνχο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη 

αίηεζε θαη εθθξεκεί ε έθδνζε ηεο άδεηαο (Κνληνγηάλλε θ.α., 2014, ζει. 325). 

Μηα άιιε έξεπλα εθηηκά φηη ν κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο ζηελ Διιάδα έρεη 

ζηαζεξνπνηεζεί, δεδνκέλνπ φηη ην 41% απηνχ δεη ζηελ Διιάδα πέληε ή πεξηζζφηεξα 

ρξφληα, ελψ ην 47% απηνχ απφ έλα κέρξη πέληε ρξφληα. Δπίζεο, ηνλίδεηαη φηη 

αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζε νηθνγελεηαθή κεηαλάζηεπζε, δηφηη ην 59% ησλ κεηαλαζηψλ 

θαηνηθεί ζηε ρψξα κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (Σδσξηδνπνχινπ θαη Κνηδακάλε, 2008, 

ζει. 10). εκεηψλεηαη φηη, ε παξνπζία ηεο νηθνγέλεηαο ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα 

ππνδνρήο ηζρπξνπνηεί θαη πνιιαπιαζηάδεη ηνπο δεζκνχο ηνπο κε ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, κέζσ ησλ επαθψλ ηνπο κε ηνπο ληφπηνπο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ 

ηνπο. Δπηπιένλ, ε κεηαλάζηεπζε απηψλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ ρψξα ππνδνρήο 

κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο απνθηά έλαλ πην κφληκν ραξαθηήξα, εθφζνλ απηνί επηζπκνχλ 

λα παξακείλνπλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο πεξηζζφηεξν απφ εθείλνπο πνπ ε νηθνγέλεηά 

ηνπο βξίζθεηαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο  (Σδσξηδνπνχινπ θαη Κνηδακάλε, 2008, 

ζει. 10).  

χκθσλα κε ηελ Απνγξαθή ηνπ 2011, ην 52,7% ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ 

ζηελ Διιάδα θαηάγεηαη απφ ηελ Αιβαλία, ην 8,3% απφ ηε Βνπιγαξία, ην 5,1% απφ 

ηε Ρνπκαλία, ην 3,7% απφ ην Παθηζηάλ θαη ην 3% απφ ηε Γεσξγία. Όζνλ αθνξά ηελ 

ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ κεηαλαζηψλ, ζεκεηψλεηαη φηη πεξίπνπ ην 80% απηψλ 

βξίζθεηαη ζε παξαγσγηθή ειηθία (15-64 εηψλ), πνζνζηφ ην νπνίν ππεξβαίλεη αξθεηά 

ην 68% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο αληίζηνηρεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο. Απφ ηελ 

άιιε, ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ είλαη κεγαιχηεξε ε παξνπζία ησλ ειηθησκέλσλ, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ αιινδαπψλ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ειιεληθφ (17% γηα ηνπο αιινδαπνχο θαη 15% γηα 

ηνπο Έιιελεο). ρεηηθά κε ην θχιν ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ, αλαθέξεηαη φηη, 

ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο απφ ηηο Φηιηππίλεο θαη ηελ Οπθξαλία επηθξαηνχλ νη 

γπλαίθεο, ελψ νη κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο απφ ηηο αζηαηηθέο ρψξεο – Παθηζηάλ, 

Μπαγθιαληέο θαη Ηλδία – απνηεινχληαη, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, απφ άληξεο. ηηο 

ππφινηπεο εζλνηηθέο νκάδεο παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα δχν 

θχια. 
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Όζνλ αθνξά ηελ ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα, 

απφ ηελ Απνγξαθή ηνπ 2001 πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ 

είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε παξαηεξείηαη ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο (πεξίπνπ 142.000 

κεηαλάζηεο) θαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη θπξίσο ζηελ 

Θεζζαινλίθε (πεξίπνπ 32.000 άηνκα) (Σδσξηδνπνχινπ θαη Κνηδακάλε, 2008, ζει. 

11).  
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2.5 Παηδηά κε Γνλείο Μεηαλάζηεο 

Έρνπλ γξαθηεί πνιιά γηα ηελ κεηαλάζηεπζε απφ ηηο ρψξεο ηνπ πξψελ ππαξθηνχ 

ζνζηαιηζκνχ πξνο ηελ Διιάδα, φρη φκσο θαη γηα ηα παηδηά ηα νπνία κεηαλάζηεπζαλ 

καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο. Ζ Αζαλαζνπνχινπ (2009: 296) απνδίδεη ην θελφ απηφ ζην 

φηη νη Έιιελεο εξεπλεηέο δελ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν δεχηεξε ή ηξίηε 

γεληά κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο παξαδνζηαθέο ρψξεο ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ, φπσο νη ΖΠΑ, ε Γεξκαλία, ε Αγγιία θαη ε Απζηξαιία, ιφγσ ηνπ 

πξφζθαηνπ γηα ηελ Διιάδα κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ. Ο δεχηεξνο ιφγνο γηα ην 

βηβιηνγξαθηθφ θελφ είλαη φηη ηφζν ε ειιεληθή πνιηηεία φζν θαη ε αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα άξρηζαλ λα κειεηνχλ ην δήηεκα ηεο δεχηεξεο γεληάο δεθανρηψ ρξφληα κεηά 

ηελ θακπή ηνπ 1990 (Παπαλδξένπ, 2013, ζει. 42). 

Πξνθχπηεη φκσο έλα πξφβιεκα νξηζκνχ, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην δήηεκα ηεο 

δεχηεξεο γεληάο. Ο Παπαλδξένπ (2013:42) αλαθέξεη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθέο θαηαβνιέο έρεη γελλεζεί ζην 

εμσηεξηθφ, δελ κπνξνχκε λα ηελ απνθαινχκε «δεχηεξε γεληά» κε ηελ ζηελή θαη 

απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ. Οη επηζηήκνλεο ηείλνπλ λα δηαθνξνπνηνχλ ηελ θιαζηθή 

«δεχηεξε γεληά», δειαδή ηα παηδηά πνπ έρνπλ γελλεζεί θαη ζπνπδάζεη ζηελ ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ησλ γνλέσλ ηνπο, απφ ηε ιεγφκελε «1,5 γεληά» ή «δεχηεξε γεληά θαηά 

ην ήκηζπ» θαη ηελ «1,75 γεληά» (Αζαλαζνπνχινπ, 2009, ζει 186). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηελ ακεξηθαληθή βηβιηνγξαθία ν φξνο «δεχηεξε γεληά θαηά ην ήκηζπ» 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηα παηδηά πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηελ ρψξα 

πξνέιεπζεο αιιά έρνπλ κεγαιψζεη θαη ελειηθησζεί ζηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο, ελψ ν 

φξνο «1,75 γεληά» αλαθέξεηαη ζηα παηδηά πνπ κεηαλάζηεπζαλ καδί κε ηνπο γνλείο 

ηνπο θαηά ηε πξψηκε παηδηθή ειηθία (0-5 εηψλ), δηφηη νη εκπεηξίεο ηνπο κνηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν κε ηηο εκπεηξίεο ηεο θαζαπηφ δεχηεξεο γεληάο (Παπαλδξένπ, 2013, ζει. 

43). 

Παξφια απηά, ζηελ επξσπατθή βηβιηνγξαθία, ν φξνο δεχηεξε γεληά πεξηιακβάλεη φια 

ηα παηδηά κε κεηαλάζηεο γνλείο ηα νπνία ήηαλ θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ ηε 

ζηηγκή ηεο άθημεο ηνπο ζηελ ρψξα ππνδνρήο (Παπαλδξένπ, 2013, ζει. 43). Ζ 

Αζαλαζνπνχινπ (2009, ζει. 296) αλαθέξεη φηη νη Portes θαη Rumbaut ρξεζηκνπνηνχλ 

έλαλ «επξχ νξηζκφ ηεο δεχηεξεο γεληάο» ζηε έξεπλά ηνπο ζηηο ΖΠΑ. ηελ έξεπλά 
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ηνπο ζπκπεξηέιαβαλ φια ηα λεαξά άηνκα πνπ είραλ γελλεζεί ή δνχζαλ ζηηο ΖΠΑ ηα 

ηειεπηαία πέληε ρξφληα, αξθεί λα είραλ κεηαλαζηεχζεη πξηλ ηελ εθεβεία θαη λα είραλ 

ηνπιάρηζηνλ έλα γνληφ κεηαλάζηε. 

2.5.1 Ο πιεζπζκόο ησλ παηδηώλ ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα 

Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία έρεη 

απμεζεί εληππσζηαθά απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Γπζηπρψο, φκσο, δελ 

ππάξρνπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία πνπ λα ζπιιέγνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα 

ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ Διιάδα θαη 

θνηηνχλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία (Baldwin-Edwards, 2004, ζει. 21).  

Σα πξψηα ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο πνπ 

θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα πξνήιζαλ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, δειαδή δψδεθα 

ρξφληα κεηά ηελ καδηθή άθημε ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ απνγξαθή απηή θαηάγξαςε ζρεδφλ 

150.000 αιινδαπνχο ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 5-19 εηψλ, πιεζπζκφο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 8% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο ίδηαο ειηθίαο (Παπαλδξένπ, 2013, 

ζει. 43 θαη Απνγξαθή 2001). Όκσο, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη ε απνγξαθή είλαη 

πηζαλφ λα παξέιεηςε έλαλ αξηζκφ κεηαλαζηψλ, ηδίσο απηνχο πνπ δελ δηέζεηαλ 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηελ πεξίνδν ηεο απνγξαθή, θαζψο θαη ηνπο εζλνηηθά 

έιιελεο κεηαλάζηεο απφ ηελ πξψελ ΔΓ, νη νπνίνη, ιφγσ ηεο πνιηηνγξάθεζήο ηνπο, 

δελ θαηέζηε δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ θαη λα απνγξαθνχλ (Baldwin-Edwards, 2004). 

Ο Παπαλδξένπ (2013, 43-44) αλαθέξεη φηη, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο, ην 2004 νη 

αιινδαπνί απνηεινχζαλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη φρη ην 6,7% πνπ 

θαηεγξάθε ζηελ Απνγξαθή (βι. Baldwin-Edwards 2004). Βαζηδφκελνο ζε απηή ηελ 

ππφζεζε, εθηηκάεη φηη ηα παηδηά κεηαλαζηεπηηθψλ θαηαβνιψλ ην 2004-2005 

αληηζηνηρνχζαλ θαηά πξνζέγγηζε ζην 11% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ίδηαο 

ειηθίαο. 

Πην αμηφπηζηεο ζεσξνχληαη νη εθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ 

απνγξαθέο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ ην Ηλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ θαη 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (ΗΠΟΓΔ). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηψλ ησλ 

ζηαηηζηηθψλ, νη καζεηέο κε κεηαλάζηεο γνλείο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 
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απνηεινχζαλ κφιηο ην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ καζεκαηηθνχ πιεζπζκνχ ελψ (Παπαλδξένπ 

2011, ζει. 44), ζρεδφλ κηα δεθαεηία αξγφηεξα, ην ζρνιηθφ έηνο 2003-2004, 

απνηεινχζαλ ην 9% ηνπ αληίζηνηρνπ πιεζπζκνχ (Γθφηνβνο θαη Μάξθνπ, 2003, ζει. 

24-46). 

ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 

2002-2003 εκθαλίδνληαη 97.000 αιινδαπνί καζεηέο θαη 31.000 νκνγελείο καζεηέο. 

Όκσο, ν Baldwin-Edwards (2004, ζει. 21), βαζηδφκελνο ζε αλεπίζεκα ζηνηρεία, 

ζεκεηψλεη ηελ ηαρχηαηε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νκνγελψλ, 

απφ 44.000 ην 1996 ζηηο 86.000 ην 2000 θαη ζηηο 119.000 ην 2003. Δπίζεο, 

αλαθέξεηαη φηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Διιήλσλ καζεηψλ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ πνζνζηηαία 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζην 10,6% ην ζρνιηθφ έηνο 2003-2004 (Baldwin-Edwards 2004, ζει. 21).  

Δηδηθφηεξα, ην Ηλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΜΔΠΟ) δηεμήγαγε 

απνγξαθή γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2004-2005 ζηα ζρνιεία ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο απνγξαθήο, ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζηα γπκλάζηα ήηαλ 23%, ζηα γεληθά ιχθεηα 11%, ελψ ζηα 

ιχθεηα επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο ν πιεζπζκνχο ζρεδφλ 

δηπιαζηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηα γεληθά ιχθεηα (Παπαλδξένπ, 2011, ζει. 44). 

Τπνινγίδεηαη φηη ην πξαγκαηηθφ πνζνζηφ ησλ παηδηψλ κε κεηαλάζηεο γνλείο πνπ 

θνηηνχζε εθείλε ηελ πεξίνδν ζηα ειιεληθά ζρνιεία ήηαλ κεγαιχηεξν, δηφηη ε 

θαηαγξαθή ησλ εζλνηηθά ειιήλσλ παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ θαηέζηε αδχλαηε κεηά 

ηελ πνιηηνγξάθεζε ηνπο (Παπαλδξένπ, 2013, ζει. 44). 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, αλ θαη νη αιινδαπνί πνπ δηακέλνπλ κφληκα 

ζηελ Διιάδα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί επίζεκα ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ή γηα ηηο αθαδεκατθέο ηνπο επηδφζεηο (Baldwin-

Edward, 2004, ζει. 37). Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη, εμίζνπ κεησκέλν παξαηεξείηαη ην 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνξεία ησλ καζεηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

θαζψο νη πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα έληαμεο καζεηψλ κε 
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κεηαλαζηεπηηθέο θαηαβνιέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εζηηάδνπλ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηηο δχν πξψηεο βαζκίδεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

2.5.2 Δζλόηεηα θαη ρώξα γέλλεζεο 

εκεηψλεηαη φηη πάλσ απφ ην 80% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κε κεηαλάζηεο γνλείο 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ήηαλ αιβαληθήο θαηαγσγήο. Σν πνζνζηφ απηφ 

κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ κεηαμχ 

ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη απφ ηελ ζπλνιηθή ηάζε ηνπ 

πιεζπζκνχ απηνχ γηα κφληκε εγθαηάζηαζε θαη νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Ζ δεχηεξε 

ζεκαληηθή κεηαλαζηεπηηθή νκάδα ήηαλ νη καζεηέο νη νπνίνη θαηάγνληαλ απφ ηελ 

πξψελ ΔΓ. Σα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο είραλ γελλεζεί ζην εμσηεξηθφ (Παπαλδξένπ, 

2013, ζει. 45). 

Πξέπεη φκσο λα αλαθεξζεί φηη, ζηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003, ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη 96.526 παηδηά αιινδαπψλ, 

ε ρψξα γέλλεζεο ρξεζηκνπνηείηαη αληί γηα ηελ ππεθνφηεηα. χκθσλα κε ζηνηρεία 

απηά, ην 72% ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ είλαη αιβαληθήο θαηαγσγήο, ελψ, 

παξνπζηάδεηαη φηη πεξίπνπ ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ, δειαδή 10.292 καζεηέο, 

έρεη γελλεζεί ζηελ Διιάδα (Baldwin-Edwards, 2004, ζει. 22). 

2.5.3 Η Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Παηδηώλ ησλ Μεηαλαζηώλ 

Ζ θνηλσληθή έληαμε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ είλαη δήηεκα θξίζηκν ηφζν γηα ηα 

ίδηα θαη γηα ηελ θνηλσλία ππνδνρήο, φζν θαη γηα ηνπο γνλείο ηνπο. Σα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην βηνηηθφ ζρέδην δσήο πνπ 

αλαπηχζζνπλ νη ίδηνη νη κεηαλάζηεο. Παξφιν πνπ ηα ίδηα ζπρλά γελληνχληαη ζηε ρψξα 

ππνδνρήο ησλ γνλέσλ ηνπο, εηεξνπξνζδηνξίδνληαη σο δεχηεξε γεληά απφ ηνλ 

θπξίαξρν ιφγν (Βεληνχξα, 1994, ζει. 61). 

Ζ δπλαηφηεηα ησλ µεηαλαζηψλ θαη ησλ ηέθλσλ ηνπο, πνπ γελλήζεθαλ ή µεγάισζαλ 

ζηελ Διιάδα, λα απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ζεµαηνδνηεί ηελ απψηεξε 

θαηάιεμε ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο. Σν δήηεµα θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο 

απφ δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο αιινδαπνχο έρεη µείδνλα ζεµαζία γηα ηελ νµαιή ηνπο 
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θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησµάησλ ηνπο αθνχ ηα παηδηά απηά 

αληηιαµβάλνληαη ηε ρψξα πνπ γελλήζεθαλ σο ζεµαληηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπο θαη δελ γλσξίδνπλ άιιε παηξίδα. Γηα ηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ππεθνφηεηαο 

νη µεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, κέρξη πξφζθαηα έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ ην δξφµν 

ηεο πνιηηνγξάθεζεο, φπσο θαη νη µεηαλάζηεο γνλείο ηνπο 

Ζ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, εηέζε σο ζηφρνο απφ ην λ.2910/2001 θαη πνιχ 

πην μεθάζαξα ζην λ.3386/2005 (άξζξα 65-66 γηα ηελ πηνζέηεζε νινθιεξσµέλσλ 

πξνγξαµµάησλ δξάζεο θαη ηα άξζξα 67-69 γηα ηε ζηαδηαθή έληαμε ησλ µεηαλαζηψλ 

µέζσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επί µαθξφλ δηαµέλνληνο)
2
. Δπίζεο, µε ην άξζξν 65 ηνπ 

λ.3386/2005 ηίζεληαη γηα πξψηε θνξά μεθάζαξα απφ ην λνµνζέηε νη βάζεηο γηα 

θνηλσληθή έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηαµέλνπλ ζηε ρψξα ζε λφµηµε 

θαη µφληµε βάζε, ελψ γηα πξψηε επίζεο θνξά ν λνµνζέηεο θάλεη λχμε (ζηε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 2 εδ. γ΄) γηα «ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ δεχηεξεο θαη ηξίηεο 

γεληάο, νη νπνίνη έρνπλ γελλεζεί ζηε ρψξα µαο…», νη νπνίνη θαη ζα µπνξνχλ λα 

επσθεινχληαη απφ ηηο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο πνπ πξνβιέπεη ν λφµνο
3
 

(Παπαζηψπε-Παζηά, 2006, ζει.120). 

Όµσο, ην θαηά πφζν έρεη επηηεπρζεί απνηειεί έλα εξψηεµα, αθνχ νη δηαηάμεηο απηέο 

ραξαθηεξίδνληαη «αζαθείο θαη γεληθφινγεο, ελψ θαηαδεηθλχνπλ ηε δπζρέξεηα 

µαθξνπξφζεζµνπ ζρεδηαζµνχ ηεο µεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνµέα θνηλσληθήο 

έληαμεο, θαζψο θαη ηελ επηθπιαθηηθφηεηα µε ηελ νπνία αληηµεησπίδεη ε ειιεληθή 

πνιηηεία ηελ πξφζβαζε ησλ αιινδαπψλ ζε µηα αλνηρηή δηαδηθαζία ζηαδηαθήο 

δηεχξπλζεο ησλ δηθαησµάησλ ηνπο» (Παπαζενδψξνπ, 2010, ζει.101). 

ηελ Διιάδα ε θνηλσληθή έληαμε ησλ µεηαλαζηψλ ζεσξείηαη φηη ηπγράλεη 

επθαηξηαθήο θαη ζπµπησµαηηθήο ξχζµηζεο δεµηνπξγψληαο µηα ζεηξά απφ 

πξνβιήµαηα ηφζν γηα ηνπο γνλείο φζν θαη γηα ηα παηδηά. Τπνζηεξίδεηαη φηη ππάξρεη 

πιήζνο δηάζπαξησλ θαη ζπρλά αληηθαηηθψλ δηαηάμεσλ ρσξίο λα ζπλεθηηµάηαη ε 

                                                 
2
 χµθσλα µε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3386/2005: «Κνηλσληθή έληαμε απνζθνπεί ζηε 

ρνξήγεζε δηθαησµάησλ ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ αθελφο ηελ 

αλαινγηθψο ηζφηηµεο ζπµµεηνρή ηνπο ζηελ νηθνλνµηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ρψξαο, 

θαη, αθεηέξνπ, απνβιέπνπλ ζηελ ππνρξέσζε ζεβαζµνχ ησλ θαλφλσλ θαη αμηψλ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο […] µε παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο». 
3
 Αμίδεη λα ζεµεησζεί φηη ζην πιαίζην ησλ πξνγξαµµάησλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Σαµείν Έληαμεο ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ δελ «ηξέρεη» θάπνην πξφγξαµµα γηα ηε δεχηεξε γεληά 

µεηαλαζηψλ 
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δηάξθεηα παξαµνλήο ηνπο ζηε ρψξα ή ην γεγνλφο ηεο γέλλεζεο ηνπο ζε απηή. 

(ελδεηθηηθά Καςάιεο, 2007, ζει.246). 

Ζ λνµνζεηηθή ηαθηηθή έρεη θαηαδείμεη φηη ν ζχγρξνλνο λνµνζέηεο επεµβαίλεη ζπρλά 

εθ ησλ πζηέξσλ πξνθεηµέλνπ λα δψζεη ιχζεηο µε ην «ζηαγνλφµεηξν» (Παπαζηψπε-

Παζηά, 2006, ζει.121), παξέρνληαο µέρξη ηψξα ειάρηζηεο επθαηξίεο ζπµµεηνρήο ησλ 

µεηαλαζηψλ ζηελ  δεµφζηα δσή, ελψ θαιιηέξγεζε έλα θιίµα δπζπηζηίαο αλάµεζα 

ζην θξάηνο θαη ην µεηαλάζηε πνπ θηινδνμεί λα απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη 

λα εληαρζεί πιήξσο ζηελ θνηλσλία πνπ ηνλ θηινμελεί (Σξηαληαθπιιίδνπ et al., 2009, 

ζει.207).  

ην πιαίζην απηφ έρνπλ εθθξαζηεί θφβνη φηη ε θνηλσληθή έληαμε λνείηαη, θαηά ην 

λνµνζέηε, πεξηζζφηεξν σο µία δηαδηθαζία θνηλσληθή πεηζάξρεζεο πνπ επηδηψθεη λα 

πξνζαξµφζεη ζηάζεηο θαη ζπµπεξηθνξέο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηα παξαδεθηά πξφηππα 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, παξά σο δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ίζσλ δηθαησµάησλ ζε µία 

αλνηρηή θνηλσλία (Παπαζενδψξνπ, 2005, ζει.1190).  

Ζ έληαμε ηεο δεχηεξεο γεληάο µεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία νθείιεη λα 

απνηειεί ηε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο µεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο (πθηψηνπ, 2008, 

ζει.100). ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, επηδηψθεηαη ε θνηλσληθή ηνπο έληαμε µέζσ ηεο 

δηεπθφιπλζεο πξφζβαζήο ηνπο ζηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε ηηο ξπκζκίζεηο ηνπ λένπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ ΚΔΗ 4332/2015. 
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2.6 Η πνιηηηθή ηζαγέλεηαο ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο 

2.6.1 ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή  

Σα θξάηε έρνπλ ην θπξηαξρηθφ δηθαίσµα λα νξίδνπλ ηα λνµηθά ζέµαηα εηζφδνπ θαη 

παξαµνλήο ζην έδαθφο ηνπο, φπσο θαη ην µείδνλ ζέµα ρνξήγεζεο ηεο ηζαγέλεηαο 

ζηνπο αιινδαπνχο πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα (Καηξνχγθαινο, 2009). Σν δήηεµα ηεο 

ηζαγέλεηαο ζηελ Διιάδα αλήθε ζηα «εζληθψο επαίζζεηα» δεηήµαηα, απηά δειαδή πνπ 

θαηά θαλφλα δελ πξνζθέξνληαλ γηα δεµφζηα ζπδήηεζε (Υξηζηφπνπινο, 2010) θαη 

θαη‟ επέθηαζε αληηµεησπηδφηαλ απνζπαζµαηηθά. Ζ πξνζήισζε ηνπ θξάηνπο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο µφλν ζηελ αξρή ηεο θαηαγσγήο θαη ην δίθαην ηνπ αίµαηνο (jus 

sanguinis) απνηειεί πεγή πξνβιεµάησλ φπσο επηζεµαίλεη θαη ν πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε απφ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 1998, ζει.31). 

Ήδε απφ ηελ αξρή ίδξπζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο µε ην λφµν «πεξί ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο» ηνπ 1835 (άξζξν 2), θαζηεξψλεηαη επηθνπξηθά µαδί µε ην θπξίαξρν 

δίθαην ηνπ αίµαηνο (jus sanguinis) θαη ην δίθαην ηνπ εδάθνπο (jus soli). πγθεθξηµέλα 

αλαθέξεηαη φηη «έθαζηνο εληφο ηεο Διιάδνο ππφ μέλσλ γνλέσλ γελλεζείο, δχλαηαη 

ελήιηθνο γελφµελνο, λα απαηηήζεη ην δηθαίσµα ηεο ηζαγέλεηαο…» (Μπαιηζηψηεο, 

2004, ζει.306). Ζ ηζρχο ηνπ δηήξθεζε µέρξη ηε ζέζπηζε ηνπ Αζηηθνχ Νφµνπ ηνπ 

1856, ζηνλ νπνίν θαη πεξηιήθζεθαλ εηδηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ ηζαγέλεηα (άξζξα 14-

21). Με ηνλ Αζηηθφ Νφµν, ν θπξίαξρνο ηξφπνο θηήζεο ηεο ηζαγέλεηαο θαηά ηε 

γέλλεζε είλαη ε θαηαγσγή απφ Έιιελα παηέξα ή απφ Διιελίδα µεηέξα θαη µε 

λφµηµν παηέξα, αθνχ «Έιιελαο είλαη ν εμ‟ Έιιελνο παηξφο γελλεζείο θαη ε µεη‟ 

αιινδαπνχ ζπδεπρζείζα Διιελίο απνβάιιεη ηελ ηζαγέλεηα». 

Έθηνηε, θαη ελψ ε Διιάδα ηξηπιαζηάζηεθε ζε έθηαζε
4
, δελ επήιζε θαµία αιιαγή 

ζηνλ ηξφπν θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο αθνχ ην δίθαην ηνπ αίµαηνο (jus 

sanguinis) απνηεινχζε ηελ θχξηα αξρή έσο ην 2010.  

ε απηφ ην δηάζηεµα έγηλαλ πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζµνχ ηνπ δηθαίνπ ηεο ηζαγέλεηαο 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Φεθίζζεθε ν λ.3370/1955 «Πεξί θπξψζεσο ηνπ 

Κψδηθα ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο» ν νπνίνο δηήξθεζε µέρξη ην 1966. Ο ΚΔΗ ηνπ 

                                                 
4
 Με ηελ πξνζάξηεζε εδαθψλ ζην ειιεληθφ θξάηνο, ππήξμαλ πνιηηνπνηήζεηο ησλ θαηνίθσλ απηψλ ησλ 

εδαθψλ µε ζπλζήθεο πνπ ππνγξάθνληαλ θάζε θνξά (ελδεηθηηθά Υξηζηφπνπινο, 2004β). 
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1955 θαζηέξσλε ηελ αξρή ηνπ δηθαίνπ ηνπ εδάθνπο (jus soli), δειαδή ηελ απφθηεζε 

απφ ηε γέλλεζε ζε αληζαγελείο, θάηη ην νπνίν ηζρχεη θαη ζήµεξα µεηά απφ 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΚΔΗ. Ζ πην ζεµαληηθή φµσο ηξνπνινγία έγηλε µε ην λ.1438/1984, 

φπνπ επέθεξε νπζηαζηηθέο αιιαγέο θαη ξπζµίζεηο ζηα δεηήµαηα ηζαγέλεηαο, φπσο 

απηέο πνπ αθνξνχζαλ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ δίλνληαο ην δηθαίσµα 

θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ηέθλνπ απφ Διιελίδα µεηέξα (Παπαζηψπε-Παζηά, 

2003, ζει.134).  

ηε ζπλέρεηα, µε ην λ.2130/1993 ηξνπνπνηείηαη θαη ζπµπιεξψλεηαη ν Κψδηθαο 

Διιεληθή Ηζαγέλεηαο, µε ζθνπφ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνιηηνγξάθεζε λα 

ελαξµνληζηνχλ µε ηηο δηεζλείο ηάζεηο σο πξνο ην ρξφλν παξαµνλήο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηνπο αιινγελείο αιινδαπνχο (Παπαζηψπε-Παζηά, 2003, ζει.65). Ο λφµνο 2130/1993 

ππαγνξεχεη φηη νη µεηαλάζηεο πνπ επηζπµνχλ λα γίλνπλ Έιιελεο πνιίηεο πξέπεη λα 

θαηνηθνχλ λφµηµα ζηε ρψξα γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα απφ ηα ηειεπηαία δψδεθα ρξφληα. 

(Σξηαληαθπιιίδνπ et al., 2010, ζει.145). Παξαηεξείηαη ινηπφλ µηα πνιηηηθή δεηινχ 

αλνίγµαηνο ζηελ πνιηηνγξάθεζε θαη ζηνλ θαζνξηζµφ µε µηα ζεηξά λνµνζεηηθψλ 

ξπζµίζεσλ θαη πξαθηηθψλ (Μπαιηζηψηεο, 2004, ζει.317). 

Με ην λ.2910/2001, ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε µε ην λ.3013/2002, επηιχνληαη ζέµαηα 

δηαπίζησζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαζψο επίζεο δηεπθνιχλεηαη ε πνιηηνγξάθεζε 

αληζαγελψλ θαη αλαγλσξηζµέλσλ πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ, µεηψλνληαο ην ρξφλν 

παξαµνλήο απφ ηα δέθα ρξφληα πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο άιινπο ζηα πέληε. Ωζηφζν, ε 

ειιεληθή πνιηηεία γηα λα πξνιάβεη ηελ αχμεζε ησλ αηηήζεσλ πνιηηνγξάθεζεο, 

εηζάγεη µε ην άξζξν 58 ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ελφο παξαβφινπ 1.500 επξψ, 

πξνθεηµέλνπ λα µπνξέζεη λα απνθξνχζεη ην επεξρφµελν θχµα αχμεζεο ησλ αηηήζεσλ 

(Υξηζηφπνπινο, 2005, ζει.24). Γεληθφηεξα θαζηεξψλνληαη αθφµα πην απζηεξέο 

πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηεο πνιηηνγξάθεζεο θαζίζηαηαη πην δχζθνιε
5
. 

Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ ΚΔΗ (λ.3284/2004) επηιχνληαη πξνβιήµαηα εξµελεηψλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ αιιεπάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΚΔΗ ηνπ 1955. χµθσλα µε ην 

                                                 
5
 ηελ εηζαγσγή ηεο αξηζµ. Φ. 94345/14612/3/5.2001 εγθπθιίνπ πνπ αθνξά ην λ.2910/2001, ζει. 11, 

αλαθέξεηαη µεηαμχ άιισλ φηη «Απέλαληη ζηελ πιεµµπξίδα ησλ λφµηµσλ θαη παξάλνµσλ µεηαλαζηψλ 

πνπ θαηαθιχδεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηε ρψξα µαο, βξεζήθαµε αµήραλνη, µε θαηαθεξµαηηζµέλν θαη 

δπζθίλεην ζεζµηθφ πιαίζην, πξνζαλαηνιηζµέλν θπξίσο ζε αζηπλνµηθνχ ηχπνπ πξνζέγγηζε ηνπ 

θαηλνµέλνπ…». ην πιαίζην απηφ απμήζεθε ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ηνλ απαξαίηεην ρξφλν δηαµνλήο 

γηα ηελ πνιηηνγξάθεζε απφ νθηψ ρξφληα ζε δέθα θαη εηζήρζε ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο παξαβφινπ 

500.000 δξρ, πνπ ζπλνδεχεη ηελ θάζε αίηεζε πνιηηνγξάθεζεο, µε ζηφρν λα αλαθνπεί ηπρφλ αχμεζε 

ηνπ αξηζµνχ ησλ αηηήζεσλ (Υξηζηφπνπινο, 2004β). 
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λφµν απηφ ε ειιεληθή ηζαγέλεηα απνθηάηαη µε πέληε ηξφπνπο: µε ηε γέλλεζε απφ 

Έιιελεο γνλείο (άξζξν 1 παξ. 1) είηε µε ηε γέλλεζε ζε ειιεληθφ έδαθνο εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα αληζαγελείο ή αγλψζηνπ ηζαγέλεηαο (άξζξν 1 παξ. 2), µε αλαγλψξηζε 

παηξφηεηαο εθφζνλ ην ηέθλν είλαη θαηά ην ρξφλν απηφ αλήιηθν (άξζξν 2), µε 

πηνζεζία (άξζξν 3), µε θαηάηαμε ζηηο έλνπιεο δπλάµεηο (άξζξν 4) θαη µε 

πνιηηνγξάθεζε (άξζξν 5). 

Ωο πξνο ην δήηεµα ηεο απφθηεζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ παηδί πνπ γελλήζεθε 

απφ αιινδαπνχο γνλείο ζηελ Διιάδα (jus soli), ηφζν ν πξντζρχσλ ΚΔΗ ηνπ 1955 φζν 

θαη ν λένο ΚΔΗ ηνπ 2004 (λ.3284/2004) δελ αλαγλσξίδνπλ απηφ ην δηθαίσµα 

(Παπαζηψπε-Παζηά, 2006, ζει.126-127). Ζ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ιφγσ 

γέλλεζεο ζε ειιεληθφ έδαθνο (jus soli) αλαγλσξίδεηαη µφλν ζε θάπνην παηδί πνπ 

έηπρε λα γελλεζεί απφ αληζαγελείο γνλείο ή απφ γνλείο άγλσζηεο ηζαγέλεηαο, φπσο 

αθξηβψο πξνέβιεπε θαη ν ΚΔΗ ηνπ 1955. πγθεθξηµέλα, ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ ΚΔΗ 

ηνπ 2004  νξίδεη φηη: «ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα απνθηά απφ ηε γέλλεζε ηνπ θαη φπνηνο 

γελληέηαη ζε ειιεληθφ έδαθνο εθφζνλ δελ απνθηά απφ ηε γέλλεζε ηνπ αιινδαπή 

ηζαγέλεηα ή είλαη άγλσζηεο ηζαγέλεηαο». Σα παηδηά δεχηεξεο γεληάο, φπσο θαη θάζε 

αιινδαπφο πνπ επηζπµεί λα απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, ζα αθνινπζήζεη ην 

δξφµν ηεο πνιηηνγξάθεζεο, ελψ ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ λ.3284/2004.  

Γηα ηνλ αιινδαπφ «εθείλν πνπ έρεη γελλεζεί θαη θαηνηθεί ζπλερψο ζηελ Διιάδα ε 

ρξνληθή πξνυπφζεζε δελ απαηηείηαη» (άξζξν 5 παξ. 2α εδ. γ΄). Ωζηφζν, µία εθ ησλ 

πξνυπνζέζεσλ είλαη λα είλαη ελήιηθνο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

πνιηηνγξάθεζεο. χµθσλα µε ην άξζξν 5 παξ 1α ηνπ ΚΔΗ «γηα ηνλ αιινδαπφ, πνπ 

επηζπµεί λα απνθηήζεη ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα µε πνιηηνγξάθεζε, απαηηείηαη λα 

είλαη ελήιηθνο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πνιηηνγξάθεζεο». 

Οπζηαζηηθά, ν ΚΔΗ δελ πεξηέρεη ξεηή δηαθνξνπνηεηηθή ξχζµηζε θηήζεο ηζαγέλεηαο 

γηα ηα παηδηά ησλ αιινδαπψλ πνπ γελλήζεθαλ ζην ειιεληθφ έδαθνο. (Υξηζηφπνπινο, 

2007, ζει. 82). Ο λνµνζέηεο θαίλεηαη λα αδηαθνξεί γηα ηελ πξαγµαηηθφηεηα ηεο 

µφληµεο θαη νξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο ζεµαληηθνχ αξηζµνχ αιινδαπψλ µεηαλαζηψλ 

ζηελ Διιάδα, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηελ πξαγµαηηθφηεηα ηεο χπαξμεο µηαο 

δεχηεξεο γεληάο, ε νπνία ζπρλά δελ γλσξίδεη παξά ηελ Διιάδα σο ρψξα αλάπηπμεο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ βηνηηθψλ ηεο ζρέζεσλ, σο µνλαδηθή ηεο παηξίδα (Σζηνχθαο θαη 
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Υξηζηφπνπινο, 2009, ζει. 5).Έηζη θη εθείλα, φπσο θαη νη γνλείο ηνπο, πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ ην δξφµν ηεο πνιηηνγξάθεζεο γηα λα απνθηήζνπλ ηελ Διιεληθή 

ηζαγέλεηα µε ηε δηαθνξά φηη ν γνλέαο µπνξεί λα θάλεη αίηεζε γηα πνιηηνγξάθεζε 

µεηά απφ δέθα έηε παξαµνλήο ζηε ρψξα, ελψ ην παηδί πνπ γελλήζεθε ζηελ Διιάδα 

πξέπεη λα πεξηµέλεη έσο ηελ ελειηθίσζε ηνπ (δειαδή δεθανθηψ ρξφληα). 

2.6.2 ύγρξνλεο ζεζµηθέο ξπζµίζεηο γηα ηελ δεύηεξε γεληά µεηαλαζηώλ 

Ζ ειιεληθή πνιηηηθή ηζαγέλεηαο µέρξη ην 2010 αθνινπζνχζε σο θπξίαξρν 

παξάδεηγµα θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απηφ ηεο πξφζδεζεο ηεο ηζαγέλεηαο ζην 

δίθαην ηνπ αίµαηνο (jus sanguinis), ήδε απφ ηα µέζα ηνπ 19νπ αηψλα θαη µεηά. Ζ 

ηζαγέλεηα ησλ γνλέσλ θαζφξηδε δειαδή απνθιεηζηηθά ηελ ηζαγέλεηα ησλ ηέθλσλ, 

εμαξηψληαο απφιπηα ηεο θηήζε ηεο ηζαγέλεηαο φζνλ αθνξά ηε δεχηεξε γεληά 

µεηαλαζηψλ απφ ηελ πνιηηνγξάθεζε ηεο πξψηεο γεληάο
6
 (Παπαζηπιηαλφο, 2010, 

ζει.329). 

Μάιηζηα, απηφ απνηέιεζε ην βαζηθφ πξφβιεµα µε ηελ πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ζηα 

δεηήµαηα ηζαγέλεηαο ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα πνπ ζρεηίδεηαη µε ηνλ ελ γέλεη 

αµπληηθφ ηξφπν µε ηνλ νπνίν ε ειιεληθή πνιηηεία αληηµεησπίδεη ην µεηαλαζηεπηηθφ 

θαηλφµελν. 

Νόμος 3838/2010 

Ο λφµνο 3838/2010 «Πνιηηηθή ζπµµεηνρή νµνγελψλ θαη αιινδαπψλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ δηαµέλνπλ µφληµα ζηελ Διιάδα», απνηειεί ηνµή ζηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν 

ε ειιεληθή Πνιηηεία αληηµεηψπηδε σο πξφζθαηα ηα δεηήµαηα θηήζεο ηεο Διιεληθήο 

ηζαγέλεηαο απφ ηνπο αιινδαπνχο πνπ έρνπλ γελλεζεί ή µεγαιψζεη ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα απφ γνλείο πνπ εηζήιζαλ σο νηθνλνµηθνί µεηαλάζηεο ηηο δχν ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Απφ θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη λνµηθήο πιεπξάο, ν ελ ιφγσ λφµνο 

επηδηψθεη λα ζέζεη ηέινο ζηελ ζπλερηδφµελε νµεξία ησλ δεχηεξεο γεληάο µεηαλαζηψλ 

νη νπνίνη ηεινχζαλ ππφ θαζεζηψο πξνζσξηλήο παξαµνλήο (Κνπηζνχθνπ, 2013), αθνχ 

απηή ε νµάδα ηνπ πιεζπζµνχ παξέµελε µέρξη ζήµεξα εγθισβηζµέλε ζε µηα γθξίδα 

δψλε αµθηβφινπ δηθαηηθνχ θαζεζηψηνο (Παπαζενδψξνπ, 2010, ζει. 161). Οη λέεο 

δηαηάμεηο γηα ηελ απφδνζε ηζαγέλεηαο επηδηψθνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηφζν σο 

                                                 
6 Βι. άξζξν 11 ηνπ 3284/2004 ηνπ ΚΔΗ. 
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µεραληζµνί θνηλσληθήο έληαμεο φζν θαη σο µεραληζµνί γεληθήο δηαρείξηζεο ηεο 

παξαµνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιάδα.  

πγθεθξηκέλα, κε ην λέν λφµν εηζάγεηαη ε δηπιή δηαδηθαζία απφδνζεο ηζαγέλεηαο είηε 

µε ηε γέλλεζε απφ Έιιελεο γνλείο (jus sanguinis), είηε µε ηελ απφδνζε ηζαγέλεηαο 

απφ ηνλ ηφπν γέλλεζεο (jus soli). Παξάιιεια µε ην δίθαην ηνπ εδάθνπο, ε δηαδηθαζία 

απφθηεζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ ίδηα ηελ επηινγή θαη ηε 

βνχιεζε ηνπ αιινδαπνχ λα γίλεη Έιιελαο πνιίηεο. 

Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 1 ηνπ λ.3838/2010 νξίδεη φηη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα απνθηά 

απφ ηε γέλλεζε ηνπ φπνηνο γελληέηαη ζε ειιεληθφ έδαθνο, ρσξίο λα απαηηείηαη 

δήισζε θαη αίηεζε ησλ γνλέσλ ή ηνπ ηδίνπ, δειαδή «απηνδίθαηα» απφ ηε γέλλεζε. 

Δηζάγεηαη, ινηπφλ, ε ιέμε «απηνδίθαηα» ζηνλ ηίηιν ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λένπ ΚΔΗ 

πνπ ξπζµίδεη ηελ θηήζε «απηνδίθαηα, µε ηε γέλλεζε». Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν 

λνµνζέηεο δελ αξθείηαη ζηελ απιή θηήζε «µε ηε γέλλεζε» είλαη γηα λα δηαθξίλεη 

µεηαμχ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ θηήζεο µε ηε γέλλεζε (απηφλ πνπ αθνξά ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ) θαη ηνλ λενεηζαρζέληα δηά ηεο 

µεηαξξχζµηζεο ηξφπνπ θηήζεο µε δήισζε ιφγσ γέλλεζεο πνπ ξπζµίδεηαη 

αθνινχζσο. 

Μεηά ην άξζξν 1 ηνπ ΚΔΗ πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 1Α . Με ην άξζξν απηφ εηζάγεηαη 

έλαο λένο ηξφπνο απφθηεζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο γηα ηε δεχηεξε γεληά 

µεηαλαζηψλ µε δήισζε θαη αίηεζε, είηε ιφγσ γέλλεζεο ζηε ρψξα, είηε ιφγσ 

θνίηεζεο ζε ειιεληθφ ζρνιείν. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1Α ηνπ λένπ ΚΔΗ 

πξνζδηνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ πξνθεηµέλνπ ην αλήιηθν 

ηέθλν αιινδαπψλ πνπ έρεη γελλεζεί ζηελ Διιάδα λα ζεµειηψζεη δηθαίσµα 

απφθηεζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο ζπλαξηψληαη άµεζα µε 

ηελ λνµηµφηεηα παξαµνλήο ησλ γνλέσλ θαη δηαθξίλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα εδάθηα α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1Α. πγθεθξηµέλα, ην 

παηδί αιινδαπψλ πνπ γελληέηαη θαη ζπλερίδεη λα δεη ζηελ Διιάδα απφ γνλείο πνπ 

δηαµέλνπλ λφµηµα επί πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε, απνθηά ηελ ηζαγέλεηα απφ ηε γέλλεζε 

ηνπ εθφζνλ νη γνλείο ηνπ ππνβάιινπλ ζρεηηθή θνηλή δήισζε θαη αίηεζε εγγξαθήο 

ζην ∆εµνηνιφγην ηνπ ∆ήµνπ ηεο µφληµεο θαηνηθίαο, εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηε 

γέλλεζε (εδάθην α΄). 
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Δπηπιένλ, πξφζβαζε ζηελ ηζαγέλεηα έρνπλ θαη ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ γελλεζεί, 

αιιά έρνπλ µεγαιψζεη ζηελ Διιάδα θαη δηήιζαλ επαξθψο ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήµαηνο. χµθσλα µε ην άξζξν 1Α παξ. 2 ηνπ ΚΔΗ, ην παηδί 

αιινδαπψλ πνπ έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ παξαθνινχζεζε έμη ηνπιάρηζηνλ 

ηάμεσλ ειιεληθνχ ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα  θαη θαηνηθεί µφληµα θαη λφµηµα ζηε ρψξα 

απνθηά ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα απφ ηε ζπµπιήξσζε ηνπ έθηνπ έηνπο θνίηεζεο µε 

θνηλή δήισζε θαη αίηεζε εγγξαθήο ζην δεµνηνιφγην ηνπ ∆ήµνπ µφληµεο θαηνηθίαο 

πνπ ππνβάιινπλ νη γνλείο ηνπ ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εηψλ.  Οη θαηλνηφµεο απηέο 

δηαηάμεηο έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ «ηε δηαζθάιηζε ηεο νµαιήο αλάπηπμεο ησλ 

αλειίθσλ ηέθλσλ αιινδαπψλ θαηά ηξφπν πνπ λα εγγπάηαη µε βέιηηζηα απνηειέζµαηα 

ηελ αλάδεημε ηνπο ζε ρξεζηνχο πνιίηεο, ψζηε λα απνηξαπεί ην ελδερφµελν 

µειινληηθψλ ξεγµάησλ ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηνπ πιεζπζµνχ ηεο ρψξαο» 

(Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφµνπ, 2010, ζει.6). Με ηελ θηήζε ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ Έιιελα πνιίηε απνηξέπνληαη πηζαλέο δηαθξίζεηο, ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε ίζεο επθαηξίεο. 

Απόυαση 350/2011 και 460/2013 του ΣτΕ 

Με ηε µεηαξξχζµηζε ηνπ λ.3838/2010, έγηλε έλα ζεµαληηθφ βήµα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο έληαμεο ηεο δεχηεξεο µεηαλαζηεπηηθήο γεληάο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

εμππεξεηείηαη απνηειεζµαηηθφηεξα ν ζηφρνο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζην πιαίζην 

µηαο αλνηρηήο θνηλσλίαο (Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφµνπ, 2010, ζει. 4).  

Σελ 1ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011, ην ∆΄ Σµήµα ηνπ πµβνπιίνπ Δπηθξαηείαο έθξηλε 

αληηζπληαγµαηηθέο ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ έλα ηµήµα ηεο µεηαξξχζµηζεο ηνπ 

Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο. Ζ απφθαζε ηνπ πµβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

350/2011 (Σµ. ∆΄) παξαπέµπεη ζηελ Οινµέιεηα ην δήηεµα ηεο ζπληαγµαηηθφηεηαο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3838/2010, αθελφο γηα ηελ απφδνζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζε 

ηέθλα αιινδαπψλ (άξζξν 1 παξ. 1, 2 θαη 6 θαη άξζξν 24), θαη αθεηέξνπ, γηα ηε 

ζπµµεηνρή αιινδαπψλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο εθινγέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

(άξζξα 14 έσο 21).  

Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε εθ ησλ πξνζβαιιφµελσλ ξπζµίζεσλ πνπ αθνξά ηελ 

δηαδηθαζία θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ησλ ηέθλσλ ησλ µεηαλαζηψλ, ην ∆΄ 

ηµήµα ηνπ Αλψηαηνπ Αθπξσηηθνχ ∆ηθαζηεξίνπ απνθάλζεθε φηη ε πνιηηνγξάθεζε 
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δελ πξέπεη λα γίλεηαη µε αµηγψο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο, φπσο ν ρξφλνο δηαµνλήο ηνπ 

αηηνχληνο ζηελ Διιάδα ή ε θνίηεζε ηνπ ζε ειιεληθφ ζρνιείν επί νξηζµέλν ρξφλν, 

φπσο πξνβιέπεηαη ζην λ.3838/2010, αιιά µε «εμαηνµηθεπµέλε θξίζε πεξί ηεο 

ζπλδξνµήο ηεο νπζηαζηηθήο πξνυπνζέζεσο ηνπ δεζµνχ πξνο ην ειιεληθφ έζλνο ηνπ 

αηηνχληνο ηελ πνιηηνγξάθεζε αιινδαπνχ, δειαδή ηελ εθ µέξνπο ηνπ εζεινχζηα 

απνδνρή ησλ αμηψλ πνπ ζπλάπηνληαη πξνο ηνλ ειιεληζµφ θαη ηελ εληεχζελ απφθηεζε 

ηεο ειιεληθήο ζπλεηδήζεσο». Γηα ην πµβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ε αλειηθφηεηα ησλ 

ηέθλσλ αιινδαπνχ θαη ε απηνδίθαηε απφθηεζε ηεο ηζαγέλεηαο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο λφµηµεο θαη µφληµεο δηαµνλήο ησλ γνλέσλ ηνπο, ηεο µνλνµεξνχο δήισζεο θαη 

ηεο θνίηεζεο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, ζπληζηνχλ αλεπαξθή θξηηήξηα γηα ηελ 

βεβαίσζε ηνπ ζηνηρείνπ έληαμεο ζηνλ ειιεληζµφ θαη µε αμηνινγήζηµα απφ ηα 

δηνηθεηηθά φξγαλα ζε ζρέζε µε ην βαζηθφ θξηηήξην ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο.  

Σξία ρξφληα κεηά, κε ηελ ππ‟ αξηζκφλ 460/2013 ε Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο θξίλεη νξηζηηθά σο αληηζπληαγκαηηθέο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1Α ηνπ 

Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο θαη ησλ άξζξσλ 14, 21 θαη 24 ηνπ λ.3838/2010. 

Παξάιιεια αθπξψλνληαη αληίζηνηρα νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ γηα ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο. Οη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο απηήο είλαη ε 

αθχξσζε φισλ ησλ πξάμεσλ απνλνκήο ηζαγέλεηαο απφ ην 2010 ζε φζνπο είηε 

γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα απφ αιινδαπνχο γνλείο είηε θνίηεζαλ ζε ειιεληθά ζρνιεία.  

Σα παηδηά ηεο δεχηεξεο γεληάο µεηαλαζηψλ πνπ γελλήζεθαλ, πεγαίλνπλ ή έρνπλ πάεη 

ζρνιείν ζηελ Διιάδα, ζα αληηµεησπίδνληαη εθεμήο µε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

αληηµεησπίδνληαη νη ελήιηθνη αιινδαπνί πνπ έρνπλ λνµηµνπνηεζεί µε ηνλ ηειεπηαίν 

λφµν ηνπ 2005. Με άιια ιφγηα, ζα αληηµεησπίδνληαη σο λενεηζεξρφµελνη ζηε ρψξα. 

Κη απηφ, δηφηη ε ειιεληθή Παηδεία, ε δχµσζε ζηνπο θφιπνπο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, δελ θξίλνληαη επαξθείο ελδείμεηο έληαμεο ζηελ θνηλσλία ζχµθσλα µε ηε 

ζπγθεθξηµέλε απφθαζε. Ζ «έιιεηςε ειιεληθνχ αίµαηνο» απαηηεί, θαηά ηελ απφθαζε, 

λα θξίλεηαη θάζε παηδί μερσξηζηά, ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ είλαη θνξέαο ειιεληθήο 

ζπλείδεζεο. 

Κάπνηα µεξίδα µειεηεηψλ, ε νπνία είλαη ζχµθσλε µε ηε µεηνςεθνχζα άπνςε ηνπ ∆΄ 

ηµήµαηνο ηνπ ηΔ, δηαπηζηψλεη φηη απφ ηελ αξρή ζπγθξφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο 

«θαλέλαο δελ είρε Έιιελα παηέξα, δηφηη απιά δελ ππήξραλ Έιιελεο πνιίηεο». 

Αξγφηεξα, ηαπηφρξνλα µε ην δίθαην ηνπ αίµαηνο, δειαδή ηελ θηήζε ηεο ηζαγέλεηαο 
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ηνπ παηέξα (θαη ηεο µεηέξαο απφ ην 1984), έρνπµε ηηο «αζξφεο πνιηηεηνπνηήζεηο» 

δειαδή µαδηθέο θηήζεηο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. ∆ηαηππψλεηαη ινηπφλ φηη ε ηδέα ηεο 

εδαθηθφηεηαο είλαη ζπλπθαζµέλε µε ηελ ηζηνξηθή εθδνρή ηνπ λεσηεξηθνχ θξάηνπο. 

Ή φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ζρέδην λφµνπ γηα ην λ.3838/2010 

(ζει.2), ζεσξείηαη ππεξβάιινπζα ε αλεζπρία γηα ηνλ ππνηηζέµελν θίλδπλν «εζληθήο 

αιινίσζεο» ή «αθειιεληζµνχ».  

ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο άπνςεο, ε απφθαζε ηνπ ηΔ δηθαηψλεη εθείλνπο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη «ε ηδέα ηεο θνηλήο θαηαγσγήο ηνπ ιανχ, θαηνρπξψλεηαη σο δίθαην 

ηνπ αίµαηνο θαη ζεζπίδεηαη σο ηδενινγηθή πξνυπφζεζε ηεο δηάθξηζεο αλάµεζα ζην 

γεγελέο θαη ην μέλν» (Σζνπθαιάο, 2010). Καη φηη ε αξρή ηνπ δηθαίνπ ηνπ εδάθνπο θαη 

ηεο απφθηεζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο πξηλ ηελ ελειηθίσζε δελ απνδεηθλχεη ηελ 

απφ πξφζεζε δηεθδίθεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ ηνπο 

ελδηαθεξνµέλνπο (Παπιφπνπινο, 2011). 

ε θάζε πεξίπησζε, ππνζηεξίρζεθε απφ πνιινχο φηη ν θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη δελ 

είλαη εθείλνο ηεο αιινίσζεο ηεο εζληθήο νµνηνγέλεηαο, αιιά ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζµφο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε, πνπ δελ ρσξά ζε έλα δεµνθξαηηθφ ζχζηεµα 

(Παχινπ, 2009, ζει. 4). Έηζη, επηζηξέθνληαο ζην πξνεγνχµελν λνµηθφ θαζεζηψο, µία 

µεγάιε µεηαλαζηεπηηθή νµάδα ε νπνία έρεη αλαπηχμεη ηζρπξνχο δεζµνχο µε ηε ρψξα, 

φζα ρξφληα θη αλ πεξάζνπλ δνπιεχνληαο, ζα θηλδπλεχνπλ αλά πάζα ζηηγµή λα ράζνπλ 

ηελ άδεηά ηνπο γηα ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηππηθφ ιφγν, µεηαπίπηνληαο ζηελ θαηάζηαζε 

απφιπηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζµνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο. Καη ηα παηδηά ηνπο 

µεγαιψλνπλ µε ηελ αγσλία φηη ε ελειηθίσζή ηνπο ζα ζεµάλεη ελδερνµέλσο ην 

πέξαζµά ηνπο ζηελ «παξαλνµία»  ή ηελ πηζαλή απέιαζή ηνπο µεηά ηα 21 ηνπο 

ρξφληα. 



54 

 

Νόμος 4332/2015 

Ζ απφθαζε ηνπ ηΔ γηα ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ 3838/2010 θαη ε 

ζπλαθφινπζε αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηζαγέλεηαο απφ ηνλ ηφηε 

αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ κε ην απφ 15.11.2012 έγγξαθφ ηνπ, δεκηνχξγεζε 

έλα λνκηθφ θελφ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ κία καηαησκέλε θνηλσληθή πξνζδνθία. Κάπνηα 

παηδηά πξφιαβαλ λα πάξνπλ ηελ ηζαγέλεηα, θάπνηεο άιιεο αηηήζεηο κείλαλ εθθξεκείο 

θαη  θάπνηα άιια παηδηά δελ πξφιαβαλ θαλ λα θάλνπλ αηηήζεηο.  

Με ηνλ λφκν 4332/2015  «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο-

Σξνπνπνίεζε ηνπ λ.4251/2014»  γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε 

λνκηθή εθθξεκφηεηα. Σν λνκνζρέδην γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Κ.Δ.Η. είρε 

δεκνζηνπνηεζεί θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε (ΝΓ) (κε δπλαηφηεηα 

ρνξήγεζεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζηε 2ε γεληά κφλν θαηφπηλ θνίηεζεο),  ην Γεθέκβξε 

ηνπ 2014, δελ θαηαηέζεθε φκσο ζηε Βνπιή ιφγσ πξνθήξπμεο ησλ εθινγψλ ηεο 25εο 

Γελάξε 2015.  Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ιήθζεθε ππφςε ε απφθαζε ηνπ 

ηΔ θάηη ην νπνίν αληαλαθιά ηελ αλάγθε ν λφκνο λα αληέμεη ζηνλ ρξφλν. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζηελ βνπιή ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, ε 

πξψελ αλαπιεξψηξηα ππνπξγφο εζσηεξηθψλ θαη δηνηθεηηθήο αλαζπγθξφηεζεο, Σαζία 

Υξηζηνδνπινπνχινπ: 

 «Θέιακε λα κελ κπεη ν λφκνο πνπ ζα ςεθηζηεί ζηελ βνπιή  ζε λέα δηθαζηηθή 

πεξηπέηεηα, ζέιακε νη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ λα ηζρχζνπλ γηα ρξφληα θαη λα 

κπνξνχλ απηά ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ ηελ ηζαγέλεηα, λα γίλνπλ έιιελεο πνιίηεο θαη 

λα κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην κέιινλ ηνπο ζηελ ρψξα καο». 

Με απηή ηελ έλλνηα ππνινγίζηεθαλ:  

α) φιεο νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα, φπσο φξηζε ε 

απφθαζε 460/2013 

β) νη απφςεηο πνπ είραλ εθθξάζεη δεκφζηα ηα θφκκαηα ζε κία πξνζπάζεηα ν 

λφκνο λα απερεί ηηο πνηθίιεο απφςεηο πνπ ππήξμαλ γχξν απφ απηφ ην δήηεκα. Έηζη 

ιήθζεθαλ ππφςε νη εθθξαζκέλεο απφςεηο ησλ θνκκάησλ θαη άξα ην λνκνζρέδην 

πξνο ςήθηζε ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο φπνπ θάπνηεο δηαηάμεηο ιήθζεθαλ 

απηνχζηα  
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γ) ηηο αλεμάξηεηεο αξρέο πνπ έρνπλ απνθαλζεί γηα ην δήηεκα απφ ην 2010 

δ) ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ηηο νξγαλψζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλψζεηο, ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ πεξίκελαλ κε αγσλία 

γηα ηελ ξχζκηζε ηεο δσήο ηνπο (Υξηζηνδνπινπνχινπ, 2015). 

Με ηνλ λφκν 4332/2015 ν λνκνζέηεο πιένλ ζρεηίδεη ηελ απφθηεζε ηεο Διιεληθήο 

Ηζαγέλεηαο κε ηε θνίηεζε ηνπ αιινδαπνχ ζε ζρνιείν ζηελ Διιάδα, ζπγθεθξηκέλα 

δηαθξίλνληαη νη παξαθάησ βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

α) Κηήζε Δ.Η. ιφγσ γέλλεζεο ζηελ Διιάδα θαη θνίηεζεο ζε Διιεληθφ ζρνιείν  

β) Κηήζε Δ.Η. απφ αλήιηθν ή ελήιηθν πνπ έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο 9 ηάμεηο 

πξσηνβάζκηαο & δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 6 ηάμεηο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

γ) Κηήζε Δ.Η. απφ απφθνηην Σκήκαηνο ή ρνιήο ειιεληθνχ ΑΔΗ ή ΣΔΗ εθφζνλ 

δηαζέηεη απνιπηήξην ηίηιν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ζρνιείν ζηελ Διιάδα 

πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηελ πξψηε πεξίπησζε ην άξζξν 1Α ηνπ λφκνπ 4332/2015, 

αληηθαζίζηαηαη θαη ε ηζαγέλεηα απνθηάηαη κε δήισζε θαη αίηεζε ζε ζπλάξηεζε δχν 

θξηηεξίσλ: (α) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δήισζεο ην παηδί αιινδαπνχ πξέπεη λα 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζηελ Α ηάμε ειιεληθνχ ζρνιείνπ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη λα έρεη ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ (άξζξν 1 

παξ. 1 εδ. α) θαη (β) πξνεγνχκελε ζπλερήο δηακνλή ηνπ ελφο εθ ησλ γνλέσλ ηνπ επί 

πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε πξηλ απφ ηελ γέλλεζή ηνπ. Αλ ην ηέθλν γελλήζεθε πξηλ ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο σο άλσ πεληαεηνχο δηακνλήο, ην δηθαίσκα θηήζεο ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο ζεκειηψλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηνχο ζπλερνχο λφκηκεο δηακνλήο 

ηνπ γνλέα (άξζξν 1, παξ 1, εδ. β) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε εμηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ αλάγθε γηα ξχζκηζε θαη ζηελ 

ζπληαγκαηηθφηεηα ηεο δηάηαμεο. Σν ηΔ κε ηελ απφθαζε 460/2013 δελ απνθάλζεθε 

πνηέ, φηη ηα παηδηά πνπ γελληνχληαη ζηελ Διιάδα δελ απνηεινχλ κία μερσξηζηή 

θαηεγνξία γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη αλάγθε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο. Αληίζεηα, «είπε» 

φηη γηα ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη απνθηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, 

πξέπεη λα ηίζεληαη πεξηζζφηεξεο πξνυπνζέζεηο απφ απηέο πνπ έζεηε ν λφκνο 

3838/2010. 
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Δθφζνλ κε ηελ πξνεγνχκελε ξχζκηζε ζεσξνχληαλ αληηζπληαγκαηηθφ έλα παηδία λα 

πάξεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ νη γνλείο έρνπλ 5 ρξφληα λφκηκεο 

παξακνλήο, κε ηελ λέα ξχζκηζε φ έλαο ηνπιάρηζηνλ γνλέαο πξέπεη λα έρεη 5 ρξφληα 

λφκηκεο δηακνλήο ζηελ ρψξα θαη ην παηδί λα έρεη θηάζεη έμη ρξνλψλ γηα λα εγγξαθεί 

ζηελ πξψηε δεκνηηθνχ θαη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο γηα λα απνθηήζεη 

ηελ ειιεληθήο ηζαγέλεηα ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ ν έλαο γνλέαο λα δηαζέηεη ηζρπξφ 

ηχπν άδεηαο (άδεηα ανξίζηνπ ρξφλνπ, επί καθξφλ δηακέλνληνο θιπ). Απηφ ζεκαίλεη 

πσο γηα έλα παηδί ζα πξέπεη ν γνληφο λα δεη ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ 11 ρξφληα γηα 

λα πάξεη ηζαγέλεηα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο απηέο, ηφηε απηφκαηα ε 

κεηαθνξά ηνπ δηθαηψκαηνο γίλεηαη κεηά απφ 10 ρξφληα. Απηφ ζεκαίλεη πσο θάπνηνο 

κεηαλάζηεο ηνπ νπνίνπ ην παηδί γελλήζεθε πξηλ ηα 5 ρξφληα ηεο λφκηκεο παξακνλήο 

ζηελ ρψξα, ηφηε ην δηθαίσκά ηνπ δελ ζα αζθεζεί ζηα 5 αιιά ζηα 10 ρξφληα. Ζ 

δηάηαμε απηή είλαη ηδηαηηέξσο απζηεξή θαζψο απνθιείεη πάξα πνιιά παηδηά ζην λα 

πάξνπλ ηελ ηζαγέλεηα. Δλψ κπνξεί θάπνηνο ζηα 7 ρξφληα λα πνιηηνγξαθεζεί θαη λα 

πάξεη ην παηδί ηνπ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, ε δηάηαμε απηή ζηελ νπζία κεηαθέξεη ην 

δηθαίσκα ζηα 11 ρξφληα. 

Δπίζεο, κεηά ην άξζξν 1Α ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο πξνζηίζεηαη άξζξν 1Β 

ην νπνίν δηαθξίλεη δχν θαηεγνξίεο πνπ ζεκειηψλνπλ ην δηθαίσκα απφθηεζεο ηεο 

ηζαγέλεηαο. πγθεθξηκέλα ην άξζξν 1Β νξίδεη:  

1. Αλήιηθνο αιινδαπφο πνπ θαηνηθεί κφληκα θαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ζεκειηψλεη 

δηθαίσκα θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ιφγσ θνίηεζεο ζε ειιεληθφ ζρνιείν, 

εθφζνλ έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ παξαθνινχζεζε είηε ελλέα ηάμεσλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είηε έμη ηάμεσλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

2. Αιινδαπφο πνπ θαηνηθεί κφληκα θαη λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη είλαη απφθνηηνο 

Σκήκαηνο ή ρνιήο ειιεληθνχ ΑΔΗ ή ΣΔΗ ζεκειηψλεη δηθαίσκα θηήζεο ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο εθφζνλ δηαζέηεη απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ειιεληθνχ 

ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα. Ζ δήισζε-αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ππνβάιιεηαη εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνθνίηεζεο απφ 

Σκήκα ή ρνιή ειιεληθνχ ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 
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Με ην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ 4332/2015 (Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) ξπζκίδνληαη ηα 

δεηήκαηα ησλ εθθξεκψλ αηηήζεσλ θηήζεο ηζαγέλεηαο ησλ παξαγξάθσλ1 έσο 6 ηνπ 

άξζξνπ 1Α ηνπ ΚΔΗ φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 

3838/2010.  

πγθεθξηκέλα νη αηηήζεηο πνπ εθθξεκνχλ είηε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ νηθείσλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ είηε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ νηθείσλ Γήκσλ 

πιένλ εμεηάδνληαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1Α θαη 1Β ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο 

Ηζαγέλεηαο, φπσο απηά ηξνπνπνηνχληαη κε ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 4332/2015, πιελ ηεο 

θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ παξαβφινπ. 
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Κεθάιαην 3 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

3.1 θνπόο / εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Γεληθφο ζθνπφο εξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν θαη αθεηέξνπ ε δηεξεχλεζε ησλ βησκάησλ θαη ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζπλαξηήζεη ησλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο. Κεληξηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνηειεί ε 

θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ηνπο ζρεηηθά κε ην πψο βηψλνπλ 

θαη  λνεκαηνδνηνχλ ην λνκηθφ θαζεζηψο ζην νπνίν βξίζθνληαη.  Δπηκέξνπο 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ππεξεηνχλ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα απνηεινχλ: 

- Πνην είλαη ην λφεκα πνπ δίλνπλ ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα πνπ έρνπλ αλαπηχμεη; 

- Πσο ζρεδηάδνπλ ηελ δσή ηνπο; 

- Ση βιέπνπλ ζηελ ηειεπηαία λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαη πσο ηελ ζρνιηάδνπλ; 

3.2 Μέζνδνο ηεο Έξεπλαο  

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ απηψλ φπσο θαη ηελ δηεξεχλεζε  

ησλ εκπεηξηψλ θαη βησκάησλ ηνπο ζεσξήζεθε θαηάιιειε ε πνηνηηθή κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε. Ζ πξνζέγγηζε απηή ππαγνξεχηεθε απφ ην είδνο ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, εζηηάδνπλ ζηηο αληηιήςεηο, ηηο ζηάζεηο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν.  

Χο γεληθφηεξε εξεπλεηηθή κέζνδνο επηιέρηεθε ε ζε βάζνο πνηνηηθή ζπλέληεπμε. Ζ 

κέζνδνο απηή επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα θαηεπζχλεη ηνλ εξσηψκελν ζε βαζηθά 

ζέκαηα, ελψ ν εξσηψκελνο αλαπηχζζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ ειεχζεξα θαη 

ζε βάζνο. Ο ζθνπφο ηεο ζπλέληεπμεο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ε παξαγσγή / ζπιινγή 

φζν ην δπλαηφλ πινπζηφηεξσλ δεδνκέλσλ γηα ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο 

θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (Ησζεθίδεο, 

2008, ζζ. 111-112). 
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Γηα ηελ ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείνπ ηεο 

ζπλέληεπμεο κε ηελ ρξήζε καγλεηνθψλνπ θαη ζεκεηψζεσλ. Σν εξγαιείν ηεο 

ζπλέληεπμεο επειέγε θαζψο βνεζά ζηελ απφζπαζε ηδηαίηεξσλ πιεξνθνξηψλ, κέζα 

ζηηο νπνίεο εκπεξηέρνληαη νη αμίεο θαη νη αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ (Mason, 2002). 

Μπνξεί κε άιια ιφγηα λα αλαδείμεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη ην θάζε 

θνηλσληθφ ππνθείκελν γηα ην ππφ δηεξεχλεζε δήηεκα. 

3.3 Οδεγόο πλέληεπμεο θαη Θεκαηηθνί Άμνλεο 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ζπγθξνηήζεθε νδεγφο ζπλέληεπμεο κε εκη-

δνκεκέλεο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. Απηφο ν ηχπνο ησλ εξσηήζεσλ θξίζεθε 

θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαζψο απνηειεί κελ έλα 

ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ, παξέρεη δε, επειημία σο πξνο ηελ ζεηξά 

εθπιήξσζεο ηνπο, πξνζαξκνγή ηνπ χθνπο θαη ηνπ ηξφπνπ εθθνξάο ηνπο αλάινγα κε 

ηνλ εξσηψκελν, φπσο επίζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο ηνπο κε βάζε ηελ 

ξνή ηεο ζπδήηεζεο (Ησζεθίδεο, 2008: 112).  

Οη ζεκαηηθνί άμνλεο πνπ βαζίζηεθαλ νη ζπλεληεχμεηο ήηαλ ηξεηο:  

Ο πξώηνο ζεκαηηθφο άμνλαο αλαθέξεηαη ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ  ζπλάληεζαλ εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο. ρεηίδεηαη δειαδή 

κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο δσήο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο λνεκαηνδνηνχλ ηελ ηζαγέλεηα σο κηα 

δηρνηνκηθή λνκηθν-πνιηηηθή θαηαζθεπή. Σηο δηαρσξηζηηθέο δειαδή γξακκέο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ην πιαίζην απφδνζεο ηεο ηειεπηαίαο κεηαμχ γεγελψλ θαη μέλσλ, κεηαμχ 

Διιήλσλ θαη κεηαλαζηψλ. 

Ο δεύηεξνο ζεκαηηθφο άμνλαο απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο 

θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ βηψλνπλ ην λνκηθφ θαζεζηψο ζην νπνίν  βξίζθνληαη. Αθνξά 

δειαδή ζηα βηψκαηα πνπ πξνμελεχνληαη θαη ζηα ηδηαίηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ ςπρνζχλζεζε απηψλ ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ. Σελ «γεχζε» πνπ αθήλεη δειαδή ζηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ ε αίζζεζε φηη δίρσο ηελ απφδνζε ηζαγέλεηαο αληηκεησπίδνληαη 

δηαθνξεηηθά. αλ ππνθείκελα πνπ δηαθέξνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο, παξά ηελ 

ξεηνξηθή ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο. Παξά ην γεγνλφο φηη δνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηε 

ρψξα πνπ έρνπλ γελλεζεί, θνηλσληθνπνηεζεί θαη κεγαιψζεη. 
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Ο ηξίηνο ζεκαηηθφο άμνλαο έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ ηειεπηαία λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ ηζαγέλεηα. Δζηηάδεη δειαδή ζηελ 

ηειεπηαία λνκνζεηηθή παξέκβαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ε νπνία νπζηαζηηθά 

ξπζκίδεη ηνπο θαλφλεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ηνπο ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή θνηλφηεηα. 

Κπξίσο φκσο αλαθέξεηαη ζηηο επηθπιάμεηο θαη ηελ δπζπηζηία πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηα 

παηδηά απηά κε βάζε ηελ ηζηνξία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. Έλαλ ζπγθεθξηκέλν δειαδή ηξφπν δηαρείξηζεο 

ηφζν ησλ γνλέσλ ηνπο, φζν θαη ησλ ίδησλ πνπ δελ ηνπο πξνζέθεξε ην ζπλαίζζεκα ηεο 

αζθάιεηαο ζηνλ ηφπν πνπ αλέπηπμαλ ηνπο βηνηηθνχο δεζκνχο ηνπο. 

3.4 Πιεζπζκόο θαη δηακόξθσζε δείγκαηνο 

Ζ  πινπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε ζε πιεζπζκφ λέσλ αιινδαπψλ αιβαληθήο 

ππεθνφηεηαο πνπ δνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη ζηελ Κφξηλζν. Ζ 

επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο κεηαλαζηψλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απνηεινχλ 

ηελ πνιππιεζέζηεξε κεηαλαζηεπηηθή νκάδα ζηελ Διιάδα. Σα θξηηήξηα πνπ 

ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο, επηθεληξψζεθαλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ κε θπξίαξρα ηελ ειηθία, ην θχιν, 

ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο. ην πιαίζην απηφ 

δηελεξγήζεθαλ αξθεηέο «δηεξεπλεηηθέο» επαθέο γηα ηελ δεκηνπξγία δείγκαηνο πνπ λα 

εθθξάδεη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα ην δείγκα πνπ πξνέθπςε 

απαξηίδνληαλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ εμήο ζπλεληεπμηαδφκελσλ
7
 κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Κξεζλίθ, 19 ρξνλψλ, θνηηεηήο 

2. Οξγέζηα 21 ρξνλψλ, θνηηήηξηα  

3. Διδάλα, 22 ρξνλψλ, επί πηπρίσ   

4. Νεξηίια, 25 ρξνλψλ, απφθνηηε ΑΔΗ, άλεξγε 

5. Αγθξφλ, 24 ρξνλψλ - κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο  

6. Mπιεξίκ, 26 ρξνλψλ – ηδησηηθφο ππάιιεινο  

 

                                                 
7
 Σα νλφκαηα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, αλαθέξνληαη χζηεξα απφ ηελ έγθξηζή 

ηνπο  
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Ζ πξφζβαζε ζην πεδίν επηρεηξήζεθε κε ηελ ηερληθή ηεο ρηνλνζηηβάδαο. Ξεθηλψληαο 

απφ άηνκα ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο ηνπ εξεπλεηή πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ 

Κφξηλζν ππήξμε ε πεξηγξαθή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ηαίξηαδαλ ζηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο. Καηφπηλ ηεο ππφδεημεο κίαο θαηάιιειεο πεξίπησζεο ππήξμε κηα αξρηθή 

ελεκεξσηηθή επαθή ζρεηηθά κε ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο. Οη επφκελεο επαθέο 

πξνέθππηαλ θαηφπηλ ππφδεημεο ησλ πξψησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Αθνινπζήζεθε 

επνκέλσο, ππφ κηα έλλνηα, θαη ε ηερληθή ηεο ρηνλνζηηβάδαο. 

3.5 Πξόζβαζε ζην πεδίν θαη δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεύμεσλ 

Ζ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ έιαβε ρψξα θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη Ηνχιην ηνπ 

2017 ζηελ Αζήλα θαη ηελ Κφξηλζν. Πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζην πεδίν δελ ππήξμαλ 

ηδηαίηεξα, ιφγσ ησλ ζπζηάζεσλ νηθείσλ ζηα πξφζσπα ηεο έξεπλαο γεγνλφο πνπ 

επέηξεπε κία γξήγνξε νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο. Αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο δελ 

ππήξραλ, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα άηνκα λεαξήο ειηθίαο πνπ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο έρνπλ έξζεη ζε κηθξή ειηθία ζηελ Διιάδα.   

Γηλφηαλ γλσζηφο ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο θαη νξηδφηαλ ε ζπλάληεζε, είηε ζην ρψξν 

θαηνηθίαο ησλ εξσηψκελσλ είηε ζε θάπνην άιιν δηαζέζηκν ρψξν. Σειηθψο νη 

ζπλαληήζεηο έγηλαλ ζε ήζπρν κέξνο, θαθεηέξηα θαηά εκέξεο θαη ψξεο πνπ 

κπνξνχζαλ. Ζ θάζε ζπλέληεπμε δηαξθνχζε θαηά κέζν φξν 60 ιεπηά. Με βάζε ηελ 

δηακφξθσζε απηνχ ηνπ πιαηζίνπ ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα επξήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηεο έξεπλαο. 



63 

 

Κεθάιαην 4 

Απνηειέζκαηα 

ην θεθάιαην απηφ ζα επηρεηξεζεί ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ζε παηδηά κεηαλαζηψλ. Απηά ζα αλαδεηρζνχλ κε ηελ κνξθή 

ζεκαηηθψλ αμφλσλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη θαηά ζεηξά ζηε ζπλέρεηα. Σν βαζηθφ 

εξψηεκα ζην νπνίν θιήζεθε λα απαληήζεη ε εκπεηξηθή έξεπλα είλαη ε πεξηγξαθή ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη 

νη ηξφπνη βηψκαηνο απηήο ηεο θαηάζηαζεο σο ζπλάξηεζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ην 

νπνίν θαη ξπζκίδεη ηελ δσή ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Με βάζε απηή ηε ζπιινγηζηηθή ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηξεηο 

δηαθξηηνί ζεκαηηθνί άμνλεο.  

Άμνλαο 1νο: Η δσή ησλ παηδηώλ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

«αιινδαπόηεηαο» 

Ο πξψηνο ζεκαηηθφο άμνλαο αλαθέξεηαη ζην θαηλφκελν εηεξνθαηαζθεπήο ησλ 

παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ σο «άιισλ». Ο πιεζπζκφο ζηνλ νπνίν ειήθζεζαλ 

ζπλεληεχμεηο απνηειείηαη απφ παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα ή ήξζαλ κηθξά 

ζηε ρψξα καο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα παηδηά πνπ κεγάισζαλ ζε κεγάιν βαζκφ σο 

ειιελφπνπια. Πήγαλ δειαδή ζε ειιεληθφ ζρνιείν, θνηλσληθνπνηήζεθαλ ζε ειιεληθέο 

γεηηνληέο πιάη ζε παηδηά Διιήλσλ γνλέσλ, έδεζαλ ζε ειιεληθέο πφιεηο ή ρσξηά, 

εζίζηεθαλ κέζα ζηηο ειιεληθέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο δσήο, έθαλαλ θηήκα ηνπο ηα 

ήζε θαη ηα έζηκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα αλζξψπνπο πνπ νη ίδηνη νχηε επέιεμαλ, νχηε βίσζαλ ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή δηαδηθαζία. Δίλαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ γνλέσλ ηνπο γηα θνηλσληθή έληαμε ζηε ρψξα πνπ εθείλνη επέιεμαλ λα 

κεηαλαζηεχζνπλ θαη φρη νη ίδηνη. Έρνπκε λα θάλνπκε δειαδή κε παηδηά ησλ νπνίσλ 

βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα είλαη φηη νη γνλείο ηνπο ήηαλ κεηαλάζηεο, αιιά, εθείλα 

κεγάισζαλ κέζα ζην ειιεληθφ θξάηνο καδί κε ηα παηδηά ησλ Διιήλσλ. Πνιιά απφ 

απηά επεδίσμαλ ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, έθαλαλ θίινπο 

θαη θίιεο Έιιελεο θαη, θπξίσο, γλψξηζαλ ζαλ παηξίδα ηνπο ηελ Διιάδα. Παξά φκσο 
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απηή ηελ ζεσξεηηθά νκαιή θαη εχινγε πνξεία δσήο, κεηά ηα 18 ηνπο, δελ είραλ 

ππνςηαζηεί πσο ην ειιεληθφ θξάηνο ηνπο επεθχιαζζε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε. 

Μηα αληηκεηψπηζε ε νπνία δελ ζπλάδεη, νχηε ζρεηίδεηαη κε νπνηνδήπνηε πιαίζην 

ελζσκάησζεο. Αληίζεηα, κε βάζε ηελ θηινζνθία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

εδξαηψζεθε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα αληηκεησπίδεη ηα παηδηά απηά σο κεηαλάζηεο. 

Ο Αγθξφλ, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«ε ειηθία ηεζζάξσλ εηψλ έξρνκαη θαλνληθά ζηελ Διιάδα, μεθηλάσ ην λεπηαγσγείν… εεεε 

ηα ραξηηά κνπ είλαη λφκηκα θαλνληθά. Πεξλάσ θαη ζην παλεπηζηήκην. 

Δξ. Πφηε θαηάιαβεο φηη εζχ έρεηο πξφβιεκα; 

«…φηαλ ζην ιχθεην ήξζε ε ψξα λα πάκε ηελ πνιππφζεηε πελζήκεξε, ήηαλ γηα λα πάκε 

εμσηεξηθφ θαη ελψ ήκνπλ ην αγαπεκέλν παηδί ηεο ηάμεο, είρα άξηζηεο ζρέζεηο κε ηνπο 

θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, … Γελ είρα ην δηαβαηήξηφ κνπ. Έιεγε ιίγεο κέξεο πξηλ 

θχγσ. Με απνηέιεζκα λα ηξέρσ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο λα πξνζπαζήζσ λα επηηαρχλσ ηελ 

δηαδηθαζία λα αλαλεσζεί ην δηαβαηήξηφ κνπ. Να κελ κπνξψ λα θάλσ ηίπνηα γηα απηφ, λα 

πξνζπαζεί ν ίδηνο ν δηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ γηα λα κε βνεζήζεη. Δεεε φρη ηίπνηα άιιν αιιά 

ήηαλ ιίγν αλφεην, έλαο καζεηήο ηνπο, αξηζηνχρνο λα ζπνπδάδεη θαη λα κελ δηθαηνχηαη λα 

ζπκκεηέρεη, αο ηελ απνθαιέζνπκε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή καδί κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκαζεηέο». 

 

Κξεζλίθ  

Δξ. Γηα πεο κνπ Κξεζλίθ, έρεηο ληψζεη λα ζε αληηκεησπίζνπλ πνηέ δηαθνξεηηθά απφ ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο ζνπ / θίινπο ζνπ; 

Απ. «…Δίκαζηαλ έλα απφγεπκα φινη καδί θαη πίλακε θαθέ κε ηα θηιαξάθηα κνπ θαη θάπνηνο 

είπε, αλ καο ήξζε ην έγγξαθν απφ ηελ ζηξαηνινγηθή ππεξεζία γηα λα παξνπζηαζηνχκε ζην 

ζηξαηφ. Δγψ δελ είρα ιάβεη θάπνην ηέηνην έγγξαθν κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ, θαη είπα ζηνπο 

ππφινηπνπο φηη δελ κνπ έρεη ζηαιεί θάηη αλάινγν. Αξγφηεξα, φηαλ πήγα ζπίηη, ξψηεζα ηνπο 

γνλείο κνπ αλ έρεη έξζεη θάπνην ηέηνην έγγξαθν. Δθείλνη κε θνίηαμαλ απνξεκέλνη, θαη κνπ 

είπαλ: Μα δεν είζαι έλληναρ…!; Πυρ θα παρ ζηπαηό ζηην ελλάδα; Άμα θερ ζηπαηό, πήγαινε 

ζηην Αλβανία!  

Καη ηνπο ιέσ εθλεπξηζκέλνο: ζηην Αλβανία…;; Μα δεν ηην ξέπυ! Παηπίδα μος είναι η 

Ελλάδα! Εγώ εδώ γεννήθηκα! 
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Νεξηίια 

Απ. «Τπάξρνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο πνπ βγάδεη ε ΔΔ αο πνχκε, ηξίκελα ή 

πεληάκελα, απηά ηα γλσζηά πνπ αξθεηνί θίινη κνπ ππαρζήθαλε θαη πήγαλ θαη απηφκαηα εζχ 

ήζνπλ θαη απφ απηφ εθηφο¨».  

«Ή φηαλ ήκνπλ ζην παλεπηζηήκην, ν θαιχηεξνο θνηηεηήο θάζε εμάκελν δηθαηνχηαλ απφ ηνλ 

λφκν επίδνκα 1000 € θάζε ρξφλν θαη θάηη κείσζε ελνηθίνπ, θάηη ηέηνηα. Καη επεηδή ν πξψηνο 

ζηελ ρξνληά κνπ θαη ν δεχηεξνο ήηαλ αιβαλνί, δει. εγψ θαη έλαο θίινο κνπ, ην επίδνκα απηφ 

δελ ην παίξλακε εκείο, αιιά πήγαηλε θαηεπζείαλ ζηνλ ηξίην πνπ ήηαλ έιιελαο. Καη έηζη απφ 

έλα κέζν φξν 9 πνπ είρε ν πξψηνο αιβαλφο θνηηεηήο, πήγαηλε ζε θάπνηνλ πνπ είρε 7.5». 

Δξ. Απηφ πσο επεξέαδε ηελ ζρέζε ζνπ κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ζνπ ή κε ηνπο θαζεγεηέο ζνπ; 

Απ. «ηελ αξρή είρα λεπξηάζεη, επεηδή απφ ηη ζηηγκή πνπ εγψ ζπνπδάδσ ζε ειιεληθφ 

παλεπηζηήκην έπξεπε ην παλεπηζηήκην λα κε ζεσξεί θνηηεηή ηνπ θαη λα έρσ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα φπσο ν θάζε άιινο έιιελαο θνηηεηήο. Καη φηαλ έξρεζαη λα επηβξαβεχζεηο ην 

θαιχηεξν, θαη μέξεηο φηη απηφο ν θαιχηεξνο δελ κπνξεί λα επηβξαβεπηεί θαη είλαη κέινο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ καο θαη ν νπνίνο απηφο κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη «άμηα» ην παλεπηζηήκην ζην 

κέιινλ, μέξσ εγψ ζε νηηδήπνηε πνπ ήηαλ παλειιαδηθφ αλ ππήξμε θάπνηνο νξγαληζκφο πνπ λα 

βιέπεη πσο πάλε απηά ζε θάζε παλεπηζηήκην. Ζ νπζία είλαη φηη ν θαιχηεξνο θνηηεηήο ζνπ 

είλαη κε 7.5 δηα ηνπ λφκνπ! Γειαδή είλαη ηξειφ! Καη ζηελ αξρή ην είρα θπλεγήζεη θαη είρα 

πάεη ζηνλ ηφηε πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο θαη απηφο είρε ξσηήζεη αλ γίλεηαη θάηη, κάιινλ επεηδή 

είρε αξηζηεξέο θαηαβνιέο φπσο θαη λα έρεη γηαηί ηνπ θαηλφηαλ πεξίεξγν απφ ηε ζηηγκή πνπ 

είζαη θνηηεηήο θαη ηνπιάρηζηνλ έρεηο ηα ίδηα δηθαηψκαηα… φρη ζην θξάηνο αιιά ζην 

institution, ην ζεζκφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ δειαδή, ζην ίδξπκα… δπζηπρψο κνπ απάληεζε κεηά 

απφ ιίγν θαηξφ επεηδή είρε ξσηήζεη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη κνπ είπε πσο είλαη κφλν γηα 

έιιελεο θαη φζνπο έρνπλ επξσπατθή ηζαγέλεηα. Σφζν απιά! Γελ ππήξρε θάηη άιιν!» 

«Καη κνπ ιέεη ν Πξφεδξνο, ζηελνρσξεκέλνο «δπζηπρώο απηνί είκαζηε», ην ζπκάκαη ζαλ 

ηψξα δειαδή…» 

 

Οξγέζηα: 

«…γελλήζεθα εδψ πξηλ απφ 21 ρξφληα, νπφηε πξαθηηθά δελ ήξζα εδψ. Δίλαη ν ηφπνο πνπ 

γελλήζεθα, κεγάισζα θαη είλαη ην κφλν κέξνο πνπ μέξσ. Όπσο θαη ν αδεξθφο κνπ, νπφηε 

είλαη φια απηά ηα 21 ρξφληα φιε κνπ ε δσή». 

Δξ. Πφηε θαηάιαβεο φηη ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα καδί ζνπ ιφγν ηεο ηζαγέλεηαο; 

«… ππάξρνπλ δχν ζθέιε καθξνζθειψλ ιηζηψλ κε πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ αλ 

δελ έρεηο ηελ ηζαγέλεηα. Σν έλα είλαη ην θνηλσληθφ ην νπνίν ζε επεξεάδεη ζην πσο δεηο κε ηνπο 
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αλζξψπνπο θαη εκπιέθεη κέζα θαη ηνλ ξαηζηζκφ θαη ην άιιν είλαη θαζαξά ην γξαθεηνθξαηηθφ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. … εεε, αο πνχκε ζπκάκαη απφ ηα πξψηα πξάγκαηα, ηηο πξψηεο θνξέο 

πνπ ζπλεηδεηνπνίεζα φηη θάηη είλαη δηαθνξεηηθφ, θαη φηη εγψ είκαη δηαθνξεηηθή απφ ηνπο 

άιινπο, δειαδή…., θαηάιαβα ην κεραληζκφ ηεο ηζαγέλεηαο, ήηαλ φηαλ ήζεια λα πάσ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ζηελ πξψηε Λπθείνπ κε ην ζρνιείν» 

 

Ζ ιεηηνπξγηθή πιεπξά ηεο ηζαγέλεηαο, σο «δηαθνξνπνηεηηθή λνκηθή θαηαζθεπή 

ζπκκεηνρήο θαη απνθιεηζκνχ» απνδεηθλχεηαη μεθάζαξα ζηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ 

απηψλ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ιεηηνπξγεί σο έλα κέζν πξφζβαζεο ή απνθιεηζκνχ ζε 

άπια θαη πιηθά αγαζά, ζε ππεξεζίεο θαη δηθαηψκαηα. Δίλαη ην εξγαιείν εθείλν, ην 

νπνίν ε πνιηηεία ρξεζηκνπνηεί γηα λα απνθαζίζεη πνηνπο επηζπκεί λα αλαγλσξίδεη γηα 

πνιίηεο ηεο θαη πνηνπο φρη. Πνηνπο επηζπκεί λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ πνιηηηθή ηεο 

θνηλφηεηα θαη πνηνπο επηιέγεη λα αθήζεη εθηφο ησλ ηεηρψλ ηεο. 

Ζ δηαηήξεζή ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζε έλα θαζεζηψο θνηλσληθήο 

πεξηζσξηνπνίεζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία θαηεγνξηψλ πνιηηψλ 

δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο ή εκηπνιηηψλ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ δηάβξσζε ηεο 

ηππηθήο ηζφηεηαο, θαζψο δεκηνπξγνχληαη δηαβαζκίζεηο ζηελ πξφζβαζε ζηα 

δηθαηψκαηα. Καηά πξνέθηαζε, δεκηνπξγνχληαη αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ζε 

επθαηξίεο, πξννπηηθέο, ειπίδα γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ ζηε ρψξα πνπ γελλήζεθαλ. 

ηελ νπζία απηήο ηεο θαηάζηαζεο ε νηθνγελεηαθή πξνέιεπζε είλαη θαη εθείλε πνπ 

θαζνξίδεη ηελ πνξεία δσήο θάζε αλζξψπνπ θαη φρη κφλν ε αηνκηθή πξνζπάζεηα. 

 

Οξγέζηα:  

Δξ. Πσο έρεη επεξεάζεη ηελ δσή ζνπ ην γεγνλφο φηη δελ έρεηο ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα; 

Απ. «… εεεεε, ε δηαδηθαζία είλαη γλσζηή γηα καο. Ξέξσ δελ είλαη γλσζηή γηα φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο. Μέρξη πξφζθαηα, έπξεπε θάζε ρξφλν λα αηηηνινγήζσ φηη έρσ ιφγν χπαξμεο ζε 

απηή ηελ ρψξα. Απφ ηφηε πνπ ζπκάκαη ηνλ εαπηφ κνπ θάζε ρξφλν πξνζθνκίδσ έλα θάθειν κε 

ηα δηθαηνινγεηηθά ην νπνίν ζνπ παίξλεη κεγάιν ρξνληθφ δηαζηεκα θαη πνιιά επξψ γηα λα ηα 

καδέςεηο. Μέζα ζε απηφ πξέπεη λα έρσ πάληα κία βεβαίσζε ζπνπδψλ. Μία βεβαίσζε 

ζρνιείνπ, κία βεβαίσζε φηη θάλσ θάηη. Οπφηε εκέλα απηφ πνπ κε ζψδεη ηψξα θαη κπνξψ θαη 

έρσ άδεηα παξακνλήο, γηαηί ρξεηάδνκαη άδεηα παξακνλήο,  είλαη επεηδή είκαη 21 ρξφληα θαη 

πήξα ηειηθά απηή ηελ άδεηα δεχηεξεο γεληάο…» 
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Αγθξφλ: 

Δξ. Αγθξφλ, πνπ εληνπίδεηο ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ ζνπ δεκηνπξγεί ε έιιεηςε ηεο 

ηζαγέλεηαο; 

Απ. «… θνίηαμε, δελ κπνξείο λα αζθήζεηο πνιιά επαγγέικαηα, πρ δελ κπνξείο λα δψζεηο 

ΑΔΠ θαη λα δνπιέςεηο ζην δεκφζην, γεληθφηεξα ππάξρνπλ πάξα πνιιά επαγγέικαηα ηα 

νπνία δελ κπνξείο λα αγγίμεηο, επεηδή δελ έρεηο ηζαγέλεηα. Γειαδή ζπκάκαη, ζνπ ιέλε φηαλ 

είζαη  17 θαη 18 ρξνλψλ θαη θάλεηο ην κεραλνγξαθηθφ ζνπ, φηη εζχ επεηδή δελ έρεηο ηζαγέλεηα, 

δελ έρεηο ηηο ίδηεο επηινγέο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ…» 

 

Απηή ε παξνπζίαζε ησλ κνξθψλ δνκηθνχ απνθιεηζκνχ πνπ πξνθαιεί ε ηζαγέλεηα θαη 

ην δίθαην ησλ αιινδαπψλ δείρλεη φηη πξφθεηηαη γηα ελα πνιηηηθφ εξγαιείν πνπ 

εμππεξεηεί πνηθίινπο ζθνπνχο κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Μηα εμ‟ απηψλ 

ησλ δηαζηάζεσλ είλαη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηφζν σο πξνο ην δηαζέζηκν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ φζν θαη πξνο ην επίπεδν ακνηβψλ. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία έληαμεο 

θαη απνθιεηζκνχ εμαλαγθάδεη ηνπο «επάισηνπο» λα ζπκβηβάδνληαη ζηνπο θαλφλεο 

ηεο αγνξάο.  

Μηα ηέηνηα παξάκεηξνο, φπσο θαη άιιεο, εκθαλίδνπλ έληνλε επίδξαζε ζηα ηδηαίηεξα 

βηψκαηα ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ εζσηεξίθεπζε ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ 

δηακνξθψλεη ζεκαληηθά ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπο θαη ηνπο νδεγεί ζε εθ λένπ 

αηζζήκαηα απνγνήηεπζεο θαη καηαίσζεο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή 

παξνκνηάδεηαη κε έλα ζηαπξνδξφκη, ζην νπνίν νη Έιιελεο ζπλνκήιηθνη ηνπο 

αθνινπζνχλ κηα δηαδξνκή κε θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαη πην ζηέξεν δξφκν. Οη ίδηνη, ηα 

παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, γηα λα θηάζνπλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ κε ηνπο Έιιελεο πξέπεη 

λα πεξάζνπλ απφ έλαλ άιιν δξφκν. Ο δξφκνο απηφο δελ είλαη νκαιφο. Αληίζεηα είλαη 

γεκάηνο κε εκπφδηα θαη παγίδεο, νη νπνίεο ζπρλά ηνπο θέξλνπλ αληηκέησπνπο κε ηνλ 

θίλδπλν ηεο θνηλσληθήο εθηξνπήο. Απηφ είλαη ην αληηθείκελν ηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα 

επξεκάησλ πνπ αθνινπζεί. 
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Άμνλαο 2νο: Σα βηώκαηα ησλ Παηδηώλ ησλ Μεηαλαζηώλ 

Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο έξεπλαο έρεη λα θάλεη κε ηελ ςπρνινγηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ. Κνηλφ ζηνηρείν ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ είλαη ε αίζζεζε φηη απνηεινχλ πνιίηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο. 

Γελ αληηκεησπίδνληαη κε ηζνηηκία θαη δηθαηνζχλε ζπγθξηηηθά κε ηνπο Έιιελεο 

ζπλνκήιηθνπο ηνπο. Με ηελ ελειηθίσζε ηνπο ην αίζζεκα απηφ γίλεηαη νινέλα θαη 

εληνλφηεξν. Ζ απνθνίηεζε απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ ζπλπθαίλεηαη κε 

ηα ίδηα φλεηξα θαη πξνζδνθίεο κε ηνπο Έιιελεο θη απηφ γηαηί πξνκελχεηαη έλαο δξφκν 

γεκάηνο αγθπιψζεηο θαη πξνβιήκαηα. 

Οη αξλεηηθέο δηαθξίζεηο πνπ αληηκεησπίδνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 

είλαη έθδειεο ζην ιφγν ηνπο. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απηφ 

απνηππψλεηαη αλάγιπθα ζηηο απαληήζεηο θαη ηηο καξηπξίεο ηνπο. χκθσλα κε ηνπο 

πιεξνθνξεηέο ηεο έξεπλαο ε αίζζεζε φηη ζεσξνχληαη αληηθείκελα θαη φηη 

αληηκεησπίδνληαη κε ρξεζηκνζεξηθή νπηηθή θαη φρη κε θνζκνπνιηηηθή επξχλνηα απφ 

ην θξάηνο είλαη παγησκέλε. Σν θξάηνο θνηηάδεη πσο ζα «πάξεη» φηη πεξηζζφηεξν 

κπνξεί απφ εθείλνπο, ηελ ζηηγκή πνπ δελ ηνπο πξνζθέξεη φιεο ηηο  ειεπζεξίεο θαη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπο δψζεη. 

 

Αγθξφλ 

Δξ. Πεο κνπ Αγθξφλ βίσζεο πνηέ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε ιφγσ 

ηνπ φηη δελ είρεο ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα; 

Απ. «… θνίηα, ζα ζνπ πσ κία θνξά ζηα 18 κνπ πνπ βξέζεθα λα αλαλεψζσ ην βηβιηάξην 

πγείαο θαη φηαλ έθηαζε ε ζεηξά κνπ ε θνπέια ζην ηκήκα κεηξψνπ παίξλεη ην βηβιηάξην , δελ 

κε είδα θαλ ζηα κάηηα, έζθηζε ηελ ζειίδα, πάηεζε έλα Υ θαη έπαημε ηελ θαζέηα φηη “ελήιηθα 

παηδηά αιινδαπψλ δελ δηθαηνχληαη έκκεζε αζθάιηζε”. Δεεε… πάγσζα,  γηαηί ζηελ νπζία αλ 

δελ είρα ην βηβιηάξην αζζελείαο απηφ ήηαλ ζηα βαζηθά δηθαηνινγεηηθά γηα λα αλαλεψζσ ην 

δηαβαηήξην κνχ. Όηαλ ην ίδην ην θξάηνο ζνπ αλαηξεί ηελ δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζείο ζηνπο 

λφκνπο πνπ ην ίδην ζεζπίδεη είλαη ζαλ λα ςάρλεη έκκεζνπο ηξφπνπο λα ζε βγάιεη απφ ηελ 

κέζε…!» 
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Οη απφςεηο ηνπο θαη νη πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο είλαη αξλεηηθέο ελψ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ην ππφζηξσκα κηαο αληίιεςεο πεξηνξηζκέλσλ δηθαησκάησλ θαη κηαο 

πεπνίζεζεο φηη αληηκεησπίδνληαη κε πξαθηηθέο ππνηίκεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Διδάλαο ε νπνία αλαθέξζεθε κε ζπκφ ζηνλ 

ηξφπν πνπ ηνπο αληηκεησπίδεη ην ειιεληθφ θξάηνο. 

 

Διδάλα 

Απ. «Θπκάκαη ηνλ παηέξα κνπ ν νπνίνο έρεη άδεηα επί καθξφλ δηακέλνληνο θαη έπξεπε λα πάεη 

λα ηελ αλαλεψζεη πξφζθαηα. Δίρακε πάεη καδί ζηελ Γηεχζπλζε αιινδαπψλ θαη 

κεηαλάζηεπζεο. Απηφ πνπ κνπ έθαλε πνιχ εληχπσζε ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαιιήινπ ν 

νπνίνο ξσηνχζε ηνλ παηέξα κνπ εάλ κέλεη ζηελ Διιάδα ή έκελε θάπνπ ζηελ Δπξψπε θαη 

απιψο είρε έξζεη γηα ηελ αλαλέσζε. Καη επεηδή έρσ δηαβάζεη ηνλ λφκν, ζηελ νπζία ζέιεη 

κφλν 3 θσηνγξαθίεο γηα ηελ αλαλέσζε, ηνπ δεηνχζαλ κία ζεηξά απφ έγγξαθα γηα λα δνπλ εάλ 

κέλεη ή φρη ζηελ Διιάδα. 

Θχκσζα πνιχ θαη ζπκάκαη ηζαθψζεθα ηφηε κε ηνλ ππάιιειν. Γειαδή, δελ έρεη ινγηθή απηφ 

πνπ θάλνπλ…! Οπζηαζηηθά, επεηδή δηαρεηξίδνληαη ηνλ θάθειφ ζνπ, κε έκκεζν ηξφπν βγάδνπλ 

έλαλ ηδηφηππν ξαηζηζκφ δπζθνιεχνληαο ζε ζηελ δηαδηθαζία, ελψ δελ κπνξνχλ λα απνδερζνχλ 

ην γεγνλφο φηη θαη εζχ έρεηο δηθαίσκα λα αλαδεηήζεηο κία θαιχηεξε δσή ζε θάπνηα άιιε 

ρψξα ηεο Δπξψπεο. Μφλν πνπ απηφ ζπκβαίλεη ράξε ζηελ Διιάδα θαηά ηελ γλψκε ηνπο. Καη 

εδψ είλαη ην αζηείν, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ ινγηθή ηνπο ζα πεξίκελε θαλείο, εθφζνλ δελ 

ζέινπλ ηνπο αιβαλνχο, λα ραίξνληαη πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα βξνπλ εξγαζία αιινχ ζηελ 

Δπξψπε θαη λα αθήζνπλ ηελ Διιάδα. Καη φκσο, φρη, νχηε θαη απηφ ζέινπλ. Οπζηαζηηθά δελ 

μέξνπλ ηη ζέινπλ. Ξέξνπλ φκσο θαιά κφλν έλα πξάγκα… πψο λα ζνπ θάλνπλ ηελ δσή 

δχζθνιε!» 

Δξ. Ση ζπλαηζζήκαηα ζνπ πξνθάιεζε απηή ε εκπεηξία; 

Απ. «Γελ μέξσ. Αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα. Απφ ηελ κία γειάσ γηαηί νη άλζξσπνη απηνί πνπ 

είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, απιψο γίλνληαη γεινίνη κε ηηο παξάινγεο θαη παξάλνκεο απαηηήζεηο 

ηνπο. Απφ ηελ άιιε, κνπ πξνθάιεζε βαζηά απνγνήηεπζε …, κία αληίθαζε πψο λα ην πσ…,  

θαη ην ιέσ απηφ δηφηη ελψ αηζζάλνκαη απνδεθηή ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ κνπ θχθιν κε ηνπο 

έιιελεο θαη έρσ κία θπζηνινγηθή θνηλσληθή δσή, ε κφλνη πνπ αληηηίζεληαη ζηελ δσή ζνπ, ζηα 

φλεηξά ζνπ, είλαη ην ειιεληθφ θξάηνο φηαλ θάζε θνξά πνπ έρεηο λα θάλεηο ραξηηά, ζνπ ζπκίδεη 

φηη εζχ είζαη μέλν ζψκα θαη δελ ζε ζέιεη. 
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Μπιεξίκ 

Δξ. Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα λα κελ έρεηο ηελ ηζαγέλεηα; 

Απ. «… είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν ςπρνινγηθά ην γεγνλφο φηη δεηάλε απφ εζέλα λα είζαη 

ζσζηφο πνιίηεο φζν κπνξείο, λα είζαη έλα αμηφινγν κέινο ηεο θνηλσλίαο πνπ κπνξείο λα 

πξνζθέξεηο, φηαλ ην κφλν πνπ έρεη θάλεη γηα ζέλα ε θνηλσλία ηφζα ρξφληα είλαη  λα ζνπ 

απνδεηθλχεη κε θάζε ηξφπν ζπζηεκαηηθά, αδπζψπεηα, αζχζηνια… ρσξίο θακία, θαλέλα 

θξαγκφ… μέξεηο… ζπλνιηθή δφζε αλζξσπηάο, φηη είζαη κέινο ηεο.» 

 

Οξγέζηα 

Δξ. Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα λα κελ έρεηο ηελ ηζαγέλεηα; Πσο αηζζάλεζαη γη‟ απηφ; 

Απ. «… ηη κε ξσηάο ηψξα… Κνίηα, ε αιήζεηα είλαη πσο είλαη δπζβάζηαρην ην βάξνο ην λα 

βιέπεηο φηη ν άιινο έρεη δηθαηψκαηα, θαη εζχ ηα ζηεξείζαη … θαη απηφ δελ είλαη ζεσξεηηθφ, 

δελ είλαη αληηξαηζηζηηθφ, είλαη πξαγκαηηθφ, ην βηψλεηο, ην βηψλεηο θάζε κέξα ζηελ δσή ζνπ. 

Σν λα είζαη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, ιεο θαη ε γεληά δελ μέξσ θαη εγψ ηη είλαη ..  γνλίδην 

θαη κεηαθέξεηαη απφ ηελ κία γεληά ζηελ άιιε απηή ε κεηαλάζηεπζε. Σν λα είζαη κεηαλάζηεο 

δεχηεξεο γεληάο ζηελ Διιάδα ζήκεξα , ζεκαίλεη φηη είζαη πνιίηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, 

είζαη!  Σν γεγνλφο φηη δελ καο ρσξίδνπλ ηα ιεσθνξεία, δει. γηα λα έρνπλ εηδηθνχο ρψξνπο γηα 

εκάο θαη γηα ηνπο άιινπο, δελ ζεκαίλεη φηη δελ βηψλνπκε ηελ δηάθξηζε. Σελ βηψλνπκε πάξα 

πνιχ, είλαη θαζεκεξηλά ζηελ δσή ζνπ…» 

 

Ζ δηάρπηε αίζζεζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ σο ππνθεηκέλσλ θνηλσληθψλ 

δηαθξίζεσλ, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ηνπιάρηζηνλ κε ηελ απφδνζε ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο. Σν „ηνπιάρηζηνλ‟ αλαθέξεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε απφδνζε ηεο ηππηθήο 

πνιηηηθήο ηζφηεηαο δελ ζπλεπάγεηαη κε απηφκαηε εμίζσζε ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο. Ζ απφδνζε ηεο ηζαγέλεηαο δελ ζεκαίλεη απηφκαηα θαη ζπλζήθεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε απφδνζε ηεο ηζαγέλεηαο εμνπδεηεξψλεη έλα 

πνιχ κεγάιν πξφβιεκα ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, ην νπνίν ηνπο απεγθισβίδεη 

απφ ηηο ζπλζήθεο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη, πηζαλφηαηα, νηθνλνκηθήο 

πεξηζσξηνπνίεζεο. Ο ζρνιηαζκφο απηνχ ηνπ δεηήκαηνο είλαη ην ζέκα πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνλ ηξίην ζεκαηηθφ άμνλα. 
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Άμνλαο 3νο: Αμηνιόγεζε ηεο ηειεπηαίαο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο (λόκνο 

4332/2015) 

Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία δηάζηαζε ησλ επξεκάησλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο αλαδεηθλχεη 

φηη ε ζεζκνζέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο απφδνζεο ηζαγέλεηαο ζηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ 

δελ ζεκαίλεη θάπνηα απηφκαηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Αληίζεηα, απνδεηθλχεηαη φηη 

κηα ζεηξά δπζθνιηψλ, επηκέξνπο εκπνδίσλ θαη ζπγθπξηψλ ηφζν ζην πνιηηηθφ πεδίν 

φζν θαη ζην πνιηηηθν-δηνηθεηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα αλαηξέζεη ζηελ πξάμε 

νπνηαδήπνηε πξννπηηθή εθαξκνγήο ηεο. Σα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, νη 

θαζπζηεξήζεηο ζην ζηάδην πξνψζεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

απαληήζεσλ απφ πιεπξάο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, είλαη κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζηελ πξάμε είλαη έλα δχζθνιν εγρείξεκα. 

Οη δπζθνιίεο απηέο επεξεάδνπλ ηελ ζηάζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ έλαληη ηεο 

πξφζθαηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο. Παξφηη δελ ππάξρεη ακθηβνιία ζηηο καξηπξίεο 

ηνπο φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζεηηθφ βήκα, νη εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο απφ ηελ 

θηινζνθία ησλ παξεκβάζεσλ ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο γελλνχλ έληνλνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην θαηά πφζν απηφ ην δηαθεξπθηηθά ζεηηθφ βήκα ζα θαηαζηεί 

σθέιηκν γηα ηελ θαιχηεξε έληαμή ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Σα επξήκαηα απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο απνδεηθλχνπλ πσο ηα παηδηά παξφηη έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο ηζαγέλεηαο βάζεη ηεο ηειεπηαίαο ξχζκηζεο, δηαθαηέρνληαη απφ 

αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο.  

 

Αγθξφλ 

Δξ. Αγθξφλ πεο κνπ ιίγα ιφγηα γηα ηελ ηειεπηαία ξχζκηζε, πσο ηελ αμηνινγείο; 

Απ. «… θνίηα, εγψ είρα θαηαζέζεη γηα ηελ ηζαγέλεηα θαη κε ηνλ πξνεγνχκελν λφκν, αιιά 

φπσο κπνξεί λα μέξεηο απηφ πάγσζε ηφηε. Απηφ πνπ κπνξψ λα πσ, είλαη φηη είκαη ζε 

αλακκέλα θάξβνπλα.» 

Δξ. Ση ελλνείο; 

Απ. «… ηη ελλνψ; Παίξλσ ζπρλά ηειέθσλν ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ξσηάσ. Έρεη πεξάζεη 

έλαο ρξφλνο…, κα κέρξη λα εμεηαζηεί ν θάθειφο κνπ, ζα πέζεη ε θπβέξλεζε! Ξέξεηο, ζηελ 
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Διιάδα δνχκε, φηη θηηάρλεη ε κία θπβέξλεζε έξρεηαη ε άιιε θαη ην αλαηξεί. Παξφια απηά, 

ειπίδσ, απηφ έρσ λα ζνπ πσ κφλν…» 

 

Οξγέζηα 

Δξ. Οξγέζηα, έρεηο θάλεη αίηεζε γηα ηελ ηζαγέλεηα ζηελ βάζε ηεο ηειεπηαίαο ξχζκηζεο; Ση 

έρεηο λα πεηο; 

Απ. « ηη λα πσ… φηαλ βγήθε ν λφκνο πέξπζη ην θαινθαίξη, ζπκάκαη λα ςάρλσ απεγλσζκέλα 

ην λνκνζρέδην ζην δηαδίθηπν, μέξεηο λα κάζσ … Ήηαλ κία πνιχ ραξνχκελε ζηηγκή.  Καη 

ζπκάκαη λα κνπ κηιάεη ν κπακπάο κνπ φηη κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ πηα.» 

 

Μπιεξίκ 

Δξ. Μπιεξίκ ηη έρεηο λα πεηο γηα ηελ ηειεπηαία ξχζκηζε; 

Απ. «… θνίηα, ράξεθα φπσο είλαη θπζηθφ, γηαηί ε αδειθή κνπ πήγε θαη έθαλε αίηεζε. Όζνλ 

αθνξά εκέλα νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ δελ επλννχλ ηελ πεξίπησζή κνπ. 

Δξ. Γηαηί απηφ; 

Απ. «Δπεηδή εγψ ήξζα εδψ ζηελ ειηθία ησλ 18. Μπνξεί λα ηειείσζα εδψ παλεπηζηήκην θαη ην 

κεηαπηπρηαθφ κνπ, αιιά δπζηπρψο δελ νινθιήξσζα εδψ ην ιχθεην. Έρσ θάλεη αίηεζε δειαδή 

πνιηηνγξάθεζεο ην νπνίν κνπ θφζηηζε αξθεηά, μέξεηο… 700 επξψ είλαη ην παξάβνιν!» 

 

Νεξηίια 

Δξ. Πσο ζθέθηεζαη λα αμηνπνηήζεηο ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ε νπνία ζα ζνπ δνζεί βάζε ηεο 

ηειεπηαίαο ξχζκηζεο; 

Απ. «Απ. Απηή ηελ ζηηγκή είκαη ζε κία δηαδηθαζία φπσο ζνπ είπα … ζε κεξηθνχο κήλεο 

ζπκπιεξψλσ έλα ρξφλν απφ ηφηε πνπ θαηέζεζα ηελ αίηεζε κνπ γηα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θη 

ην κφλν πνπ μέξσ δει. ηειεθσλψληαο θάζε κήλα ζηελ πξντζηακέλε ηεο ππεξεζίαο, νη 

απαληήζεηο πνπ παίξλσ είλαη: δελ έρεη ειεθηξνληθφ πξφγξακκα, δελ έρεη αλνίμεη δειαδή 

αθφκα,  κεηά δελ μέξνπλ πνηέ ζα αλνίμεη… εε μέξεηο πσο είλαη απηά ζηελ Διιάδα…» 

«Αιιά γηα λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, κε ην πνπ ηελ πάξσ, ζα πσ γεηα!» 

Δξ. Ση ελλνείο; 

Απ. «Δλλνψ φηη έηζη φπσο έρεη γίλεη ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, φπνπ νη ίδηνη νη έιιελεο 

θεχγνπλ απφ ηελ ρψξα, θαληάζνπ εκείο… Γελ κπνξψ λα θάλσ πιένλ φλεηξα ζ‟απηή ηελ 
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ρψξα. Έρσ δνπιέςεη θαηά θαηξνχο ζε δηάθνξεο δνπιεηέο ελψ πνηέ δελ θαηάθεξα λα θάλσ 

θάηη πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπνπδέο κνπ. Αλ πάξσ ηελ ηζαγέλεηα, έρσ θεξδίζεη ηελ δσή κνπ 

πίζσ. Μπνξψ λα αξρίζσ απφ ηελ αξρή θάπνπ αιινχ ζηελ Δπξψπε.» 

 

Διδάλα 

Απ. «Αλ ηελ είρα, ζα έθεπγα ρσξίο δεχηεξε ζθέςε ζηελ Γεξκαλία. Θέισ λα θάλσ ην 

κεηαπηπρηαθφ κνπ εθεί. Όζν δελ έρσ ηελ ηζαγέλεηα, δελ κπνξψ θαη απηφ δηφηη σο ππήθννο 

ηξίηεο ρψξα θαη ζηελ Γεξκαλία ζα ρξεηαζηψ κία ζεηξά απφ ραξηηά θαη κία ρξεκαηηθή εγγχεζε 

8000€ ζε κία γεξκαληθή ηξάπεδα γηα λα κνπ δψζνπλ βίδα εμάκελε. Καηαιαβαίλεηο φηη δελ 

κπνξψ λα κπσ ζε κία ηέηνηα δηαδηθαζία. Με ηελ ηζαγέλεηα φκσο, ην κφλν εκπφδην πνπ έρσ 

είλαη ε γιψζζα, ηίπνηα άιιν. Οπφηε, πεξηκέλσ εδψ εγθισβηζκέλε…» 

 

Κξεζλίθ 

Απ. «Κνίηαμε, εγψ ηψξα έρσ κπεη ζην παλεπηζηήκην. Καιά πεξλάσ ζαλ θνηηεηήο. Καιή 

παξέα έρσ, ηα έρσ βξεη θαη κε ηελ θνπειηά κνπ. Οπφηε ζθέθηνκαη λα ηειεηψζσ ηηο ζπνπδέο 

κνπ εδψ. Πηζαλφλ λα θάλσ θαη κεηαπηπρηαθφ ζηελ ζρνιή πνπ έρσ πεξάζεη θαη λα ςάμσ 

αξγφηεξα γηα θακία δνπιεηά. Καη αλ ηειηθά δελ ηα θαηαθέξσ ζα θηλεζψ φπσο θαη νη 

ππφινηπνη έιιελεο θίινη κνπ, είηε βγαίλνληαο ζην εμσηεξηθφ γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ κνπ 

ή γηα λα βξσ θάπνηα δνπιεηά εθεί. 

Δξ. Ση έρεηο λα πεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν γηνο ηνπ γείηνλά ζνπ πνπ έρεη γελλεζεί ζηελ 

Ακεξηθή, έρεη άκεζα κε ηελ γέλλεζή ηνπ ηελ ηζαγέλεηα παξά ην γεγνλφο φηη δελ έρεη έξζεη 

πνηέ ζηελ ρψξα θαη δελ κηιάεη ηελ ειιεληθή γιψζζα, ελψ εζχ έρεηο ππνβιεζεί ζε απηή ηελ 

δηαδηθαζία. 

 

Νεξηίια  

Απ. «…Γελ έρεη έξζεη πνηέ ζηελ ρψξα; εεε…; Γελ γλσξίδεη ειιεληθά; Γειαδή αλ ηνλ 

ξσηήζεηο δελ ζα γλσξίδεη ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. Πνιχ πηζαλφ θαη ηελ Αθξφπνιε. 

Λνηπφλ, κε πξνβιεκάηηζεο αξθεηά. Πνιχ ζσζηή εξψηεζε. Ννκίδσ φηη ην πην ζσζηφ, ηφζν 

αηνκηθά φζν θαη θνηλσληθά είλαη θάπνηνο πνπ θαηέρεη ηελ ηζαγέλεηα ελφο θξάηνπο λα γλσξίδεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα ηππηθά θαη ηα βαζηθά ψζηε λα κπνξεί λα έρεη κία ζθαηξηθή άπνςε γηα απηφ ην 

νπνίν θαηέρεη, θαη αλάινγα λα ην ππνζηεξίδεη αλ πνηέ ρξεηαζηεί. 
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Μπιεξίκ  

Απ. « Όπσο ην ζθέθηνκαη είλαη ην ίδην πνπ ζπκβαίλεη θαη ζηελ δηθή κνπ ρψξα. Καη εγψ 

απέθηεζα ηελ αιβαληθή ηζαγέλεηα απφ ηελ γέλλεζή κνπ ρσξίο λα γλσξίδσ ηελ γιψζζα, ηελ 

ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο, αιιά ιφγν ηεο φιεο δηαδηθαζία πνπ έρσ ππνρξεσζεί λα βηψζσ 

ζηελ Διιάδα, λνκίδσ φηη δελ είλαη ηφζν ζχγρξνλε αληίιεςε. Ννκίδσ φηη απηή ε πξαθηηθή 

πξέπεη λα αιιάμεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο δηφηη νη 

κεηαθηλήζεηο ιαψλ είλαη πνιχ πην ζπρλέο θαη πην ξηδηθέο θαη ζα πξέπεη ν θάζε κεηαλάζηεο λα 

είλαη ελεξγφο πνιίηεο ηνπ θάζε θξάηνπο ππνδνρήο» 

 

Διδάλα 

Απ. Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, ην ζεσξψ πνιχ άδηθν. Αιιά αλ ζεο λα ζνπ πσ ηελ γλψκε κνπ, 

εγψ δελ ζα θαηέζεηα θαη δελ ζα έκπαηλα ζε απηή ηελ ηαιαηπσξία εάλ, αο πνχκε, φηη ε 

Αιβαλία ήηαλ κέινο ηεο ΔΔ. Οπφηε δελ ζα ήκνπλ αλαγθαζκέλε λα πιεξψζσ δίδαθηξα ζηελ 

Γεξκαλία σο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο γηα λα κπσ ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 

Σα επξήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ππνδειψλνπλ φηη ε 

δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ θάζε άιιν παξά εχθνιε 

πξέπεη λα ζεσξείηαη. Μηα ζεηξά παξαγφλησλ δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα 

ζε έλα εμ‟ αξρήο πνιπζχλζεην θαη πνιπδηάζηαην δήηεκα. Βαδίδνληαο πξνο ην 

θιείζηκν ηεο εξγαζίαο ηα επξήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο ζα 

ζπζρεηηζηνχλ κε ην πξψην ηεο κέξνο επηδηψθνληαο ηελ ζχλζεζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 
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Κεθάιαην 5 

πκπεξάζκαηα 

Αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε πξνβιεκαηηθή ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε θαη κεηαλάζηεπζεο. Απηφ επηρεηξήζεθε κε πεδίν εθαξκνγήο ην δήηεκα ηεο 

απφδνζεο ηζαγέλεηαο ζηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα κε αθνξκή ηελ 

ηειεπηαία λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είλαη κηα θαηαζθεπή ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο ε νπνία νδεγεί ζηε δηάθξηζε ησλ πνιηηψλ απφ ηνπο κε πνιίηεο. 

Αμηνπνηείηαη δειαδή απφ ηα θξάηε ζην πιαίζην επηινγήο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

επηζπκνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πνιηηηθή ηνπο θνηλφηεηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο έληαζεο ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ησλ νηθνλνκηθψλ 

αιιαγψλ αιιά θαη ησλ κεηαβνιψλ ζηα εξγαζηαθά πξφηππα έρνπλ νδεγήζεη ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε ζπζρέηηζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε κε ηελ κεηαλάζηεπζε. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην εμειίμεσλ νη ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο έρνπλ γίλεη ηηο 

ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο απνδέθηεο αζξφσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. Ζ Διιάδα 

είλαη κηα ηέηνηα πεξίπησζε. Σν ειιεληθφ θξάηνο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 δέρζεθε κεηαλάζηεο. Γεγνλφο πνπ ήηαλ κηα πξσηφγλσξε εκπεηξία γη‟ απηφ. Ζ 

ειιεληθή δεκφζηα πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο αληηκεηψπηζε κε έληνλα ραξαθηεξηζηηθά 

θαηαζηνιήο απηφ ην θαηλφκελν. Γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1990 θαη ηνπ 2000. 

Σν λνκνζεηηθφ εγρείξεκα ηνπ 2010 κπνξεί λα ζρνιηαζηεί σο κηα απφθαζε ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο λα αιιάμεη ην πλεχκα θαη ηελ ζηάζε, ηνπιάρηζηνλ, απέλαληη ζηα 

παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ. Σα εκπφδηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζθπγή ζην 

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα θαηάξγεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ εγρεηξήκαηνο ηνπ 2010, 

ην νπνίν έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζε φζα παηδηά γελληνχληαη ζηελ Διιάδα κε λνκίκσο 

δηακέλνληεο γνλείο λα ιακβάλνπλ ηελ ειιεληθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, καηαίσζαλ κηα 

ηέηνηα πξνζδνθία κέρξη θαη ην 2015. 

Ζ θαηάζεζε ηνπ Ννκνζρεδίνπ ηνπ 2015 γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ δεκηνχξγεζε 

ηηο ειπίδεο γηα έλα ζζελαξφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηάξγεζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεζκηθήο έληαμεο ηνπο ζηελ 

ειιεληθή πνιηηηθή θνηλφηεηα. Μέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα, ηα φλεηξα παηδηψλ πνπ 
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γελλήζεθαλ ή κεγάισζαλ ζηελ Διιάδα ζηεξνχληαλ ην δηθαίσκα ηζφηηκεο 

ζπκκεηνρήο ζηε κνλαδηθή ρψξα πνπ γλψξηζαλ σο παηξίδα. 

Ο λένο λφκνο, αλ θαη δελ παξέρεη ην δηθαίσκα θηήζεο ηεο ηζαγέλεηαο κε ηελ γέλλεζε, 

πξνζθέξεη ζηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ ηελ πξννπηηθή ελζσκάησζεο ηνπο ζηελ 

ειιεληθή πνιηηηθή θνηλφηεηα κέζα απφ ηελ θνίηεζε ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Απηή ε ζπλζήθε ηζρχεη εθφζνλ ηνπιάρηζηνλ ν έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο δεη 

λφκηκα ζηελ Διιάδα γηα πέληε ή παξαπάλσ ρξφληα απφ ηελ γέλλεζε ηνπο ή δέθα κεηά 

ηελ γέλλεζε ηνπο. Παξφκνηα πξννπηηθή πξνζθέξεηαη θαη ζε φζα παηδηά δελ 

γελλήζεθαλ εδψ αιιά ήξζαλ ζε κηθξή ειηθία θαη θνίηεζαλ ηνπιάρηζηνλ ελλέα ρξφληα 

ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ή έζησ ζε έμη ηάμεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή απνθνίηεζαλ απφ ηελ ηξηηνβάζκηα δηαζέηνληαο απνιπηήξην Λπθείνπ. 

Ζ δπλαηφηεηα θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ πξηλ 

αθφκε ελειηθησζνχλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, αθήλεη κηα 

αίζζεζε αηζηνδνμίαο γηα κηα νκαιφηεξε θνηλσληθή έληαμε ηνπο ζπγθξηηηθά κε ην 

παξειζφλ. Παξ‟ φια απηά, ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην, φπσο θαη φια ηα πξνεγνχκελα, 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αλειαζηηθφ. Κη απηφ γηαηί δελ πξνζθέξεη ηα πεξηζψξηα 

επειημίαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζεο αλαιφγσο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνιιψλ 

πεξηπηψζεσλ. 

Δπίζεο, ε ζπζρέηηζε ηεο πξννπηηθήο ιήςεο ηεο ηζαγέλεηαο απφ ηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ κε ηελ λνκηθή ππφζηαζε ησλ γνλέσλ δεκηνπξγεί ζνβαξέο δπζρέξεηεο 

ζηα πξψηα γηα έλα γεγνλφο πνπ επζχλνληαη απνθιεηζηηθά νη δεχηεξνη. Σα παηδηά πνπ 

ππάγνληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη αλακελφκελν λα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξέο 

δπζρέξεηεο, εμαηηίαο δεηεκάησλ, επηινγψλ ή θσιπκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο γνλείο 

ηνπο. ηελ πξάμε βεβαίσο αλαδεηθλχεηαη θαη κηα ζεηξά άιισλ δεηεκάησλ. Κάηη πνπ 

επεηεχρζε κέζσ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζε παηδηά κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ 

ελειηθησζεί. 

Απφ ηηο καξηπξίεο ησλ παηδηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, κπνξεί λα 

θαηαιάβεη θαλείο φηη απηά δνπλ, νλεηξεχνληαη θαη ζρεδηάδνπλ ηελ δσή ηνπο φπσο νη 

έιιελεο θίινη ηνπο. Απηφ πνπ θάλεη αίζζεζε είλαη ε δηαπίζησζε φηη σο ππνθείκελα 

δηθαίνπ είλαη αφξαηνη γηα ην ειιεληθφ θξάηνο.  Πνιιά απφ ηα κέιε απηήο ηεο 

«αφξαηεο» γεληάο είλαη πηα ελήιηθεο, απφθνηηνη ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη 

ζρνιψλ, γείηνλεο, θίινη θαη ζπλάδειθνί, κε θάζε πηζαλφ ηξφπν εληαγκέλνη ζηελ 
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ειιεληθή θνηλσλία. Ζ Διιάδα είλαη ε κφλε παηξίδα πνπ έρνπλ γλσξίζεη, ηα ειιεληθά 

είλαη ε γιψζζα ηνπο θαη ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη ην πιαίζην φπνπ κεγάισζαλ. 

Μφλν πνπ νη λφκνη ηεο Διιάδαο αξλνχληαη ηελ έθδνζε ηεο ηαπηφηεηαο πνπ ήδε 

βηψλνπλ. ηηο εθινγέο δελ ςεθίδνπλ, θαζψο δελ έρνπλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα. 

Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ επαγγέικαηα πνπ δελ επηηξέπεηαη λα αζθήζνπλ, θαη ζίγνπξα 

δελ έρνπλ δηθαίσκα λα δνπιέςνπλ ζην ειιεληθφ Γεκφζην. Γελ κπνξνχλ λα βγάινπλ 

ηαπηφηεηα, νχηε δηθαηνχληαη πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο.  

Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή, είλαη απφξξνηα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

αζθήζεθε ζηελ Διιάδα ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. Μία ηέηνηα πνιηηηθή 

εκθαλίδεηαη ζπγθξαηεκέλε ζηελ πξνψζεζε ξπζκίζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηε κνληκφηεξε 

παξνπζία ησλ µεηαλαζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ηδηαηηέξσο ηεο ιεγφκελεο 

«δεχηεξεο γεληάο µεηαλαζηψλ». Σα παηδηά απηά πνπ γελλήζεθαλ ή µεγάισζαλ ζηελ 

ρψξα κέρξη πξφζθαηα αγσληνχζαλ δηφηη ε ελειηθίσζή ηνπο πηζαλφηαηα ζήκαηλε ην 

πέξαζκά ηνπο ζε µε λφµηµν θαζεζηψο.  

Απφ ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ δηαπηζηψλεηαη φηη, ηφζν ε 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, φζν θαη ε πνιηηηθή ηζαγέλεηαο, άξγεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο αλάγθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ φζνλ αθνξά ηε δηαµνλή θαη ηελ πιήξε θνηλσληθή 

έληαμε ησλ παηδηψλ απηψλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Παπαζενδψξνπ (2005: 

1186), ζηελ Διιάδα, ε λνµνζεηηθή δηαδξνµή ζε ζέµαηα µεηαλάζηεπζεο αθνινχζεζε 

(ζπρλά µε θαζπζηέξεζε) µηα θνηλσληθή πξαγµαηηθφηεηα ππφ δηαξθή εμέιημε. Απηή ε 

λνκνζεηηθή ηαθηηθή θαηέδεημε φηη ν λνµνζέηεο επελέβαηλε  εθ ησλ πζηέξσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ιχζεηο µε ην «ζηαγνλφκεηξν» (Παπαζηψπε-Παζηά, 2006: 121), 

παξέρνληαο µέρξη ηψξα ειάρηζηεο επθαηξίεο ζπµµεηνρήο ησλ µεηαλαζηψλ ζηελ 

δεµφζηα δσή, ελψ θαιιηέξγεζε έλα θιίµα δπζπηζηίαο αλάµεζα ζην θξάηνο θαη ην 

κεηαλάζηε πνπ θηινδνμνχζε λα απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη λα εληαρζεί 

πιήξσο ζηελ θνηλσλία πνπ ηνλ θηινμελεί (Σξηαληαθπιιίδνπ θαη Γξψπα, 2009: 207). 

Πνιιά παηδηά απφ κεηαλάζηεο γνλείο βηψλνπλ µηα «δηπιή εµπεηξία ζπλφξσλ» φπσο 

ην έρεη ραξαθηεξίζεη ν Θεξηαλφο (2010). Απηή ησλ «δηεζλψλ ζπλφξσλ» µέζα απφ ηα 

λνµηθά πξνβιήµαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε ηεο ππεθνφηεηαο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο ησλ γνληψλ ή αθφµα θαη ηελ παληειή πξφβιεςε απηήο ηεο θαηεγνξίαο,  θαη 

απηή ησλ «εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ ησλ πφιεσλ» θαζψο ηα παηδηά απηά, ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο, αλήθνπλ ζηα αδχλαµα νηθνλνµηθά ζηξψµαηα µε απνηέιεζµα λα 
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αληηκεησπίδνπλ φινπο ηνπο απνθιεηζµνχο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ νθείινληαη ζηελ 

ηαμηθή ηνπο ζέζε έρνληαο ηελ επηβάξπλζε ηεο ελδερφκελεο έιιεηςεο ππεθνφηεηαο. 

Ζ απνπζία πξφζβαζεο ησλ παηδηψλ απηψλ ζε κηα ζεηξά δηθαησκάησλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ εξγαζηαθή αβεβαηφηεηα δηακνξθψλνπλ ηνπο φξνπο, ψζηε ε δεχηεξε γεληά 

κεηαλαζηψλ λα ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά απφ ηνλ θπξίαξρν πνιηηηθφ ιφγν ζαλ 

«σξνινγηαθή βφκβα», θαζψο ηφζν κέζα απφ απζφξκεηεο θνηλσληθέο εθξήμεηο (φπσο 

ζηε Γαιιία ην θζηλφπσξν ηνπ 2005) φζν θαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε επξχηεξα 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά θηλήκαηα αξρίδεη λα δηεθδηθεί θνηλσληθή/επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα θαη δηθαηψκαηα ζηε ρψξα ππνδνρήο πνπ ζπγθξνχνληαη κε ηε ζέζε ηεο 

θζελήο εξγαηηθήο δχλακεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη γνλείο ηνπο. 

Οη ηειεπηαίεο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 4332/2015 γηα ηνλ ηξφπν θηήζεο ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο γηα ηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο απνηεινχλ ζηξνθή πξνο ηελ 

νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ λνµηθνχ θαζεζηψηνο δηαµνλήο ηνπο, ελψ επηδηψθνπλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο µεραληζµφο θνηλσληθήο έληαμεο. ην δξφµν, φµσο, πξνο ηελ 

απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Έιιελα πνιίηε, αλαδεηθλχνληαη εµπφδηα, ηα νπνία 

ζπλδένληαη ζηελά µε ηα πξνβιεκαηηθά ζεµεία ηεο ειιεληθήο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ κεηαλάζηεπζεο, αιιά θαη µε ηελ 

θνηλσληθή πξαγµαηηθφηεηα πνπ βξίζθεηαη ππφ δηαξθή εμέιημε, φπσο ε ηξέρνπζα 

νηθνλνµηθή ζπγθπξία. ε φηη αθνξά ηα παηδηά θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο νη παξάγνληεο 

απηνί ηνπο θαζηζηνχλ επηθπιαθηηθνχο απέλαληη ζε έλα θξάηνο πνπ ηνπο έκαζε λα 

είλαη  ζην πεξηζψξην.  
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Θεζκηθά θείκελα - Ννκνζεζία 

λ.2910/2001 (ΦΔΚ 91/ηΑ΄/2-5-2001), «Δίζνδνο θαη παξαµνλή αιινδαπψλ ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα. Κηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο µε πνιηηνγξάθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

λ.3284/2004 (ΦΔΚ 217/ηΑ΄/10-11-2004, «Πεξί θπξψζεσο ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο 

Ηζαγέλεηαο». 

λ.3386/2005 (ΦΔΚ 212/ ηΑ΄/23-8-2005), «Δίζνδνο, δηαµνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα». 

λ.3838/2010 (ΦΔΚ 49/ηΑ΄/24-3-2010), «χγρξνλεο δηαηάμεηο γηα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη 

ηελ πνιηηηθή ζπµµεηνρή νµνγελψλ θαη λνµίµσο δηαµελφλησλ µεηαλαζηψλ θαη άιιεο 

ξπζµίζεηο». 

λ. 4332/2015 (ΦΔΚ 76/Α/09-07-2015), «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Κψδηθα Διιεληθήο 

Ηζαγέλεηαο- Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4251/2014 θιπ.» 

Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφµνπ 3838/2010  «χγρξνλεο δηαηάμεηο γηα ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα θαη ηελ πνιηηηθή ζπµµεηνρή νµνγελψλ θαη λνµίµσο δηαµελφλησλ µεηαλαζηψλ θαη 

άιιεο ξπζµίζεηο», (2010), Αλαηχπσζε 3.3.2010 

Απφθαζε ηΔ 350/2011 «πληαγκαηηθφηεηα ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θηήζε ηζαγέλεηαο 

θαη ηελ ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ζηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο» 

Απφθαζε ηΔ 460/2013 «Απφδνζε ηζαγέλεηαο ζε ηέθλα αιινδαπψλ ιφγσ γέλλεζήο ηνπο 

ζηελ Διιάδα ή θνίηεζήο ηνπο ζε ειιεληθφ ζρνιείν επί εμαεηία – Δθινγηθά δηθαηψκαηα 

αιινδαπψλ ζηηο εθινγέο ησλ πξσηνβάζκησλ νξγάλσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» 
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Παξάξηεκα: Οδεγόο πλέληεπμεο 

Αξηζκφο ζπλέληεπμεο: 

Ζκεξνκελία:  

Σφπνο:  

Γηάξθεηα:  

Σξφπνο θαηαγξαθήο: 

Παξαηεξήζεηο:  

 

 

1. Πξνθαηαξηηθέο πιεξνθνξίεο 

 

- Ζιηθία 

- Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ζήκεξα 

- Δπάγγεικα, κφξθσζε θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ status 

- Υξφλνο άθημεο ζηελ Διιάδα
8
 

 

2. Η δσή ησλ παηδηώλ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

«αιινδαπόηεηαο» 

 

 Πφηε θαηάιαβεο φηη ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα καδί ζνπ ιφγσ ηεο ηζαγέλεηαο; 

 Πσο έρεη επεξεάζεη ηελ δσή ζνπ ην γεγνλφο φηη δελ έρεηο ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα; 

 Πνπ εληνπίδεηο ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ ζνπ δεκηνπξγεί ε έιιεηςε ηεο 

ηζαγέλεηαο; 

 Πνηνο ν βαζηθφηεξνο ιφγνο – αηηία γηα ηνλ νπνίν επηζπκείηε  ηελ Διιεληθή 

Ηζαγέλεηα; (ιφγσ ηεο εθπαίδεπζεο ζαο, ή ησλ πνιιψλ ρξφλσλ δηακνλήο ζηελ 

ρψξα;  Πνηα ζεσξείηαη παηξίδα ζαο, ηελ Διιάδα ή ηελ ρψξα θαηαγσγήο ησλ 

γνληψλ ζαο; Γηαηί ληψζεηε φηη είλαη ε παηξίδαο;) 

 

3. Σα βηώκαηα ησλ Παηδηώλ ησλ Μεηαλαζηώλ 

 

 Βίσζεο πνηέ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε ιφγσ 

ηνπ φηη δελ έρεηο ηελ ηζαγέλεηα; 

 Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα λα κελ έρεηο ηελ ηζαγέλεηα; 

                                                 
8
 ηελ πεξίπησζε πνπ ν εξσηψκελνο δελ είλαη γελλεκέλνο ζηελ Διιάδα 
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 Πσο αηζζάλεζαη γη‟απηφ; 

 Πηζηεχεηο φηη ε Διιάδα (ην θξάηνο ππνδνρήο) δηθαηνχηαη λα ζέηεη 

θξηηήξηα φπσο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ θνπιηνχξα, ή πιεζπζκηαθά 

θξηηήξηα- π.ρ. πνζφζησζε επί ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνδψζεη ηελ ηζαγέλεηα ηνπ ζηνπο αηηνχληεο? 

 

4. Αμηνιόγεζε ηεο ηειεπηαίαο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο (λόκνο 4332/2015) 

 

 Ση έρεηο λα πεηο γηα ηελ ηειεπηαία ξχζκηζε; 

 Πνηνο αζρνιείηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο γηα έθδνζε 

ηεο άδεηαο δηακνλήο ή ηεο αλαλέσζήο ηεο; 

 Πσο ραξαθηεξίδεηο ηελ φιε δηαδηθαζία; 

 Πνηα είλαη ε γλψκε ησλ νηθείσλ ζνπ θαη ησλ θίισλ ζνπ (ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ αζρνιείζαη ν ίδηνο, ηη έρεηο αθνχζεη? Ση ζπδεηείηαη ζηηο θαη‟ ηδίαλ 

ζπδεηήζεηο ) 

 Πνηα πξνβιήκαηα επίιπζε θαη πνηα φρη; 

 Πσο ζθέθηεζαη λα αμηνπνηείο ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα πνπ ζα ζνπ δνζεί βάζε 

ηεο ηειεπηαίαο ξχζκηζεο; (ζα κείλεηε ζηελ ρψξα λα εξγαζζείηε θαη λα θάλεηε 

νηθνγέλεηα? Θα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηε ζαλ κέζν γηα λα πάηε ζην εμσηεξηθφ; 

ζαλ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν θνηλσληθήο ηζφηεηαο; Αλσηεξφηεηαο έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ κεηαλαζηψλ;  Κάηη άιιν;) 

  Καιχπηεη ε λνκνζεζία γηα ηελ ηζαγέλεηα ηηο αλάγθεο ηεο δεχηεξεο γεληάο 

κεηαλαζηψλ;  

 Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο; Αληαπνθξίλνληαη 

απνηειεζκαηηθά νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο;  

 Ση έρεηο λα πεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν γηνο ηνπ γείηνλά ζνπ πνπ έρεη γελλεζεί 

ζηελ Ακεξηθή, έρεη άκεζα κε ηελ γέλλεζή ηνπ ηελ ηζαγέλεηα παξά ην γεγνλφο 

φηη δελ έρεη έξζεη πνηέ ζηελ ρψξα θαη δελ κηιάεη ηελ ειιεληθή γιψζζα, ελψ 

εζχ έρεηο ππνβιεζεί ζε απηή ηελ δηαδηθαζία; (βάζεη πνηνπ δηθαίνπ ζα πξέπεη 

λα απνδίδεηαη ε ηζαγέλεηα θάπνηνπ θξάηνπο θαη γηαηί;) 

 

 

 


