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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ «Κνηλσληθή Πνιηηηθή» ηεο θαηεχζπλζεο «Πνιηηηθέο γηα ηε 

Μεηαλάζηεπζε, ηηο Κνηλσληθέο Γηαθξίζεηο θαη ηελ Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε» θαη έρεη σο 

ζθνπφ λα αζρνιεζεί κε έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί κεγάιν ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ θαη ζρεηίδεηαη κε ην επξχηεξν ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη εηδηθφηεξα 

ηεο θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ παηδηά κεηαλαζηψλ, ηνπο ιεγφκελνπο 

κεηαλάζηεο «δεχηεξεο γεληάο». Σν κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα έρεη απαζρνιήζεη πνιχ 

έληνλα ηνλ ειιεληθφ ρψξν, δηφηη δηαηξέρεη φινπο ηνπο λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη έρεη αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ ίδηα ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο. Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία 

απνηειείηαη απφ δχν θχξηα κέξε. ην πξψην κέξνο, ην ζεσξεηηθφ, επηρεηξείηαη ε 

ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο ζηελ Διιάδα, ε παξνπζίαζε 

ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο μεθηλψληαο απφ ηα 

πξψηα επαλαζηαηηθά πληάγκαηα θαη ε πεξηγξαθή, εηδηθφηεξα, ηνπ ηζρχνληνο 

θαζεζηψηνο απφδνζεο ηζαγέλεηαο ζηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο. Δπηπιένλ, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, ε νπνία ψζεζε κηα κεγάιε κεξίδα εμ' απηψλ ζηελ 

απφθαζε γηα κία λέα κεηαλάζηεπζε. Σν δεχηεξν κέξνο, ην εξεπλεηηθφ πεξηιακβάλεη 

ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, φπνπ επηρεηξείηαη λα εμεηαζζεί ν ξφινο ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο ζηελ απφθαζε απηή, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο ηεο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψζεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ ηα δεδνκέλα. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο θαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε θαη πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη 

πξαθηηθέο. 

Λέμεηο θιεηδηά: κεηαλάζηεπζε, ηζαγέλεηα, κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, νηθνλνκηθή 

θξίζε. 
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ABSTRACT 

This work has been carried out within the framework of the postgraduate 

program ‘Social Policy’ specialising in ‘Policies for Immigration, social 

discrimination and Citizenship’ and aims to address an issue that concerns a large 

section of the Greek population and is related to the broader issue of immigration and 

in particular the acquisition of Greek citizenship by the children of immigrants, the 

so-called ‘second-generation’ immigrants. The issue of immigration is particularly 

significant because it affects all the key sectors of Greek society and has an impact on 

the economy, politics, education, the very structure of society. This research consists 

of two main parts. In the first theoretical part, the historical approach to immigration 

in Greece is examined as well as the legal framework of the citizenship of the Greek 

state starting from the first revolutionary constitutions focusing on the current 

citizenship status of second-generation immigrants. In addition, reference is made to 

the financial status of the aforementioned during the economic crisis in Greece, a 

large proportion of whom were forced to re-migrate. The second part of this work, 

includes the purpose of the research, where an attempt is made to examine the role of 

Greek citizenship in the decision to re-migrate, the research questions that led to the 

investigation of the subject, the research methodology, a detailed description of the 

research and how the data was organised and analysed. Then, the research findings 

are reported and evaluated and in the last chapter the conclusions of the above 

analysis are included and specific actions and practices are proposed.  

Keywords: Immigration, citizenship, second-generation migrants, economic crisis. 
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"Μελ ηνλ γπξεχεηε ζηε γε ηνπ, έθπγε γηα αιινχ, 

πήγε λα πεξπαηήζεη ζε άιινπο ηφπνπο, 

λα ζπλαληήζεη άιινπο αλζξψπνπο, 

λα δεη ηε δχζε θαη ηελ αλαηνιή ελφο άιινπ ήιηνπ, 

ην θσο ελφο άιινπ θεγγαξηνχ..." 

 

Ο Μεηαλάζηεο 

Γηψξγνο Μνιέζθεο 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Α. Μεηανάζηεςζη 

Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, θαζψο 

νη άλζξσπνη αιιάδνπλ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο αλά ηνπο αηψλεο γηα πνηθίινπο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, πξνζσπηθνχο θαη άιινπο ιφγνπο. χκθσλα κε 

ηελ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, «κεηαλάζηεο είλαη απηφο πνπ 

εγθαηαιείπεη ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ πξνζβιέπνληαο ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

θαη γεληθά δηαβίσζεο ζηηο ρψξεο ηνπ ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπ» (Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο, 2016: 7). Βάζεη ηεο έθζεζεο γηα ηελ εζληθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ έληαμε ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ (2019: 799), 

κεηαλάζηεπζε είλαη «ε κφληκε ή πξνζσξηλή κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ελφο 

αηφκνπ, κηαο νκάδαο ή ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ». Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο 

νπζηαζηηθά αθνξά ζηελ αηνκηθή ή νκαδηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ είηε ζην 

εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο είηε θαη κεηαμχ θξαηψλ εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

θξίζεσλ θαη αιιαγψλ, ηεο παγθφζκηαο απνξξχζκηζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ, επαλαζηάζεσλ θαη πνιέκσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο ρψξεο 

θαηαγσγήο αιιά θαη ησλ δηαθφξσλ αλζξσπνγελψλ θαηαζηξνθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο 

κεγάισλ πεξηνρψλ ηνπ πιαλήηε. Ζ κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε εθνχζηα, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα νηθεηνζειή εγθαηάιεηςε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο θαη αθνχζηα, φηαλ ην 

άηνκν εμαλαγθάδεηαη λα θχγεη απφ ηε ρψξα ηνπ, εμαηηίαο έθηαθησλ ζπλζεθψλ, φπσο 

πνιέκσλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ θαη άιισλ. Κπξίσο νη 

άλζξσπνη αλά ηνπο αηψλεο κεηαλαζηεχνπλ αλαδεηψληαο θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο θαη νηθνλνκηθή επκάξεηα, ιφγσ νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο κε άιια κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη ζε πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα 

ηελ απνθπγή δηαβίσζεο ζε θαζεζηψηα πνπ παξαβηάδνπλ ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ειεπζεξίεο ηνπ αλζξψπνπ. Μπνξνχκε, παξάιιεια, λα δηαθξίλνπκε δχν ηζηνξηθέο 

κεηαλαζηεπηηθέο πεξηφδνπο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη ε παξαδνζηαθή, ε 

νπνία ζπληειέζηεθε πξηλ ηνπο δχν παγθφζκηνπο πνιέκνπο θαη είρε ππεξπφληην 

ραξαθηήξα θαη ε ζχγρξνλε ή λεσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη είρε θπξίσο νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα. 
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Έλαο ζπλδπαζκφο νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ παξαγφλησλ 

ζηα ηέιε ηνπ Μεζαίσλα άξρηζε λα δεκηνπξγεί κία έληνλε επηζπκία γηα καθξηλά 

ηαμίδηα θαη εμεξεπλήζεηο πνπ άιιαμαλ ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ο 

15νο θαη 16νο αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο ησλ 

Γπηηθνεπξσπαίσλ, θπξίσο Ηζπαλψλ θαη Πνξηνγάισλ, πξνο ηνλ ππφινηπν θφζκν. Ζ 

ιεγφκελε «επνρή ησλ αλαθαιχςεσλ» είλαη θνζκντζηνξηθήο ζεκαζίαο θαζψο ε 

εμάπισζε ησλ δπηηθνεπξσπαίσλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν άιιαμε ην ράξηε ησλ 

κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ (Subrahmanyam, 2004). Χζηφζν, απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ 

αηψλα ζεκεηψλεηαη ε κεγαιχηεξε κεηαλάζηεπζε ησλ ιαψλ ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. 

Γελ έρνπκε αθξηβή εηθφλα ησλ κεγεζψλ θαζψο δελ ππήξρε δπλαηφηεηα ησλ επίζεκσλ 

ζηαηηζηηθψλ εθείλεο ηεο επνρήο λα θαηαγξάςνπλ ηηο εμσηεξηθέο αιιά θαη ηηο 

εζσηεξηθέο καδηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκψλ πνπ ζπλέβεζαλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη κεηαμχ ησλ εηψλ 1846 θαη 1875 κεηαθηλήζεθαλ απφ 

ηελ Δπξψπε πεξηζζφηεξνη απφ 9 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη, ελψ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία εμ απηψλ κεηαλάζηεπζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (Hobsbawm, 1994: 

292). Χζηφζν, κεηά ην 1900 νη κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί απμήζεθαλ ζε 1 έσο 1.4 

εθαηνκκχξηα ην ρξφλν (φ.π., 1994: 293). ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα νη θχξηνη 

ιφγνη ηεο επξσπατθήο κεηαλάζηεπζεο ήηαλ θπξίσο νηθνλνκηθνί. Τπήξρε δηάζεζε 

απνζπκθφξεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο απφ ηηο παιηέο παηξίδεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

κεγάιε έμαξζε ηεο εθβηνκεράληζεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα.  Δθηφο απφ ηε 

θηψρεηα θαη ηελ αλεξγία, πνπ νδήγεζαλ ζε κεηαλάζηεπζε ηεξάζηηνπ φγθνπ ηνπ 

εξγαηηθνχ πιεζπζκνχ, άιινη ιφγνη, επίζεο κείδνλνο ζεκαζίαο, ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απμαλφκελε αζηπθηιία θαη ηνλ επαθφινπζν καξαζκφ ηεο ππαίζξνπ (φ.π., 1994: 292-

302). 

Ζ Δπξψπε, απφ ήπεηξνο απνζηνιήο κεηαλαζηψλ πνπ ππήξμε ζε φιν ηνλ 19ν 

αηψλα κεηαηξάπεθε, θπξίσο απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα θαη κεηά, ζε ήπεηξν 

ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

επξσπατθή κεηαλάζηεπζε έρεη απμεζεί θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1980 θαη 1990 θαη 

έπεηηα. Οη αηηίεο απηήο ηεο έληνλεο κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο εληνπίδνληαη ζηε 

δηάιπζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ, πνπ ζπκπαξέζπξε ηηο αλαηνιηθνεπξσπατθέο θαη 

αξθεηέο βαιθαληθέο ρψξεο θαη ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα πνπ απηή 

επέθεξε. Παξάιιεια, ππάξρνπλ άηνκα θαη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ νδεγήζεθαλ ζηε 

κεηαλάζηεπζε ιφγσ ησλ δησγκψλ πνπ πθίζηαληαη απφ απηαξρηθά θαζεζηψηα ησλ 
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ρσξψλ ηνπο θαη, θπζηθά, ππάξρνπλ ηα ζχγρξνλα καδηθά ξεχκαηα κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο θαη 

αλαθαηαηάμεηο ζε θξάηε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, Βφξεηαο θαη ππνζαράξηαο Αθξηθήο. Ζ 

«Αξαβηθή άλνημε» πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηνπ 2010 θαζψο θαη ν πφιεκνο ζηε 

πξία πνπ ππξνδνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 θαη αλαδσππξψζεθε ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, πξνθάιεζε κία έμαξζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, ε 

νπνία δεκηνχξγεζε ηεξάζηηα θχκαηα κεηαλαζηψλ, κε κία αδηάθνπε έθηνηε ξνή 

θπξίσο πξνο ηελ Δπξψπε. Απφ ηελ άλνημε ηνπ 2015 θαη κεηά ε Δπξσπατθή Έλσζε 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη κία ζχγρξνλε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε θαζψο ρηιηάδεο 

πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ εηζέξρνληαη παξάηππα θαη ζε εκεξήζηα βάζε εληφο ηνπ ρψξνπ 

Schengen, θπξίσο κέζσ ησλ ειιεληθψλ ππιψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζή ηνπο ζε 

βνξεηνδπηηθέο επξσπατθέο ρψξεο, πξνεξρφκελνη θαηά θχξην ιφγν απφ πεξηνρέο πνπ 

ππνθέξνπλ απφ πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη εκθχιηεο δηακάρεο (Ο.Κ.Δ., 2016: 2). Ζ 

κεηαλάζηεπζε φκσο δελ ζηακαηάεη πνηέ θαη δηαξθψο δεκηνπξγνχληαη λέεο αηηίεο πνπ 

ηελ θαζηζηνχλ αλαγθαία. Ζ πηψζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, κε 

ηα ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηειάκβαλε θαη ε 

κεηέπεηηα δεκηνπξγία κηαο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ ζε δηεζλέο επίπεδν, κε θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη κε νηθνλνκηθφ θπξίσο πξφζεκν, νδήγεζε 

ζε λέεο ηζνξξνπίεο ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Σν άλνηγκα ησλ αγνξψλ θαη ε ειεχζεξε 

δηαθίλεζε ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ θαζψο θαη νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ επαγγεικάησλ, 

δεκηνχξγεζαλ ηηο αλαγθαίεο θαη ηθαλέο ζπλζήθεο θαη νδήγεζαλ ζε λέεο αηηίεο 

κεηαλάζηεπζεο, δεκηνπξγψληαο αληίζηνηρα θαη λέεο θαηεγνξίεο κεηαλαζηψλ, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ έληαμε ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο 

θαη Αζχινπ (2019: 799).  

 

Β. Ζ μεηανάζηεςζη ζηην Δλλάδα 

Καηά ηνλ 20ν αηψλα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε ηξία θχξηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δχν πξψηα ζε 

εθξνέο ειιεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ην ηξίην ζε πιεζπζκηαθέο εηζξνέο. Γηαθξίλνληαη 

ζηελ πεξίνδν 1900-1920, φπνπ παξαηεξείηαη έληνλε κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Διιάδα 

πξνο ηηο ππεξσθεάληεο ρψξεο θαη θπξίσο πξνο ηηο ΖΠΑ, ζηελ πεξίνδν 1960-1973, 

θαηά ηελ νπνία ε κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ αιιάδεη ηειηθφ πξννξηζκφ θαη 
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θαηαγξάθεηαη πξνο ηηο επξσπατθέο ρψξεο θαη θπξίσο ηε Γεξκαλία θαη ζηελ πεξίνδν 

1990-2000, φπνπ ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα αιιάδεη πηα πνξεία θαη δηαπηζηψλνληαη 

εηζξνέο πιεζπζκψλ απφ Βαιθαληθέο θπξίσο ρψξεο πξνο ηελ Διιάδα (Ληαλφο & 

Καξβνπλίδε, 2012: 17). Γηα πξψηε θνξά ε Διιάδα, ε νπνία σο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980 ήηαλ κία παξαδνζηαθή ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ, ήξζε αληηκέησπε κε 

ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά, κεηαηξάπεθε δειαδή ζε 

ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ θαη έγηλε απνδέθηεο εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ 

ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (Παπαζενδψξνπ, 2015: 2). Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ 

ζηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ έληνλνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηελ Διιάδα είλαη 

πνιινί θαη ζρεηίδνληαη κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο 

πχιε εηζφδνπ πξνο ηηο πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη βφξεηαο Δπξψπεο 

ζπλδπαζηηθά κε ηηο κεγάιεο γεσπνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ζηηο βαιθαληθέο 

θαη αλαηνιηθέο ρψξεο ηελ αλαθεξφκελε πεξίνδν. Δπηπιένλ, ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ 

ηεο Διιάδαο σο θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηφζν ζε πνιηηηθφ φζν θαη 

ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν θαζψο θαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ θαηέρνπλ ζηελ ειιεληθή 

απαζρφιεζε θαη νηθνλνκία ηνκείο φπσο ε γεσξγία, ν ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία θαη νη 

θαηαζθεπέο, νη νπνίνη παξαδνζηαθά απνηεινχλ δεμακελή γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ησλ κεηαλαζηψλ, απνηέιεζαλ γελεζηνπξγέο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Σέινο, ε χπαξμε 

ελφο, θαζφινπ ακειεηένπ, ηκήκαηνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

παξάηππε εξγαζία, νδήγεζε ζε κία αζξφα πξνζέιεπζε παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, νη 

νπνίνη ζεσξνχλ ηελ Διιάδα σο πφιν έιμεο θαη ηελ ηξνθνδνηνχλ ζηαζεξά κε 

εξγαηηθφ δπλακηθφ (φ.π., 2015: 10-11). Ζ Διιάδα ππνρξεψζεθε άκεζα θαη 

πνιχπιεπξα λα δηαρεηξηζζεί ην δήηεκα ηεο ππνδνρήο ελφο ηεξάζηηνπ αξηζκνχ 

κεηαλαζηψλ, αθνχ θιήζεθε λα πάξεη απνθάζεηο θαη κέηξα ζε θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη λνκνζεηηθφ επίπεδν (φ.π., 2015: 2). Ζ αλαινγία ηνπ αιινδαπνχ 

πιεζπζκνχ πξνο ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ εθηνμεχζεθε απφηνκα κε πνιχ ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία. Δπηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα εθείλεο ηεο πξψηκεο πεξηφδνπ πνπ ιεηηνχξγεζε αξλεηηθά ζηελ ήδε 

δχζθνιε θαη επηβαξπκέλε θαηάζηαζε ήηαλ ε αλππαξμία πνιηηηθήο δηαρείξηζεο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ σο εθείλν ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, γεγνλφο ην νπνίν έθεξε ηελ Διιάδα ζε εμαηξεηηθά ακήραλε ζέζε. Σν 

γεγνλφο φηη ε Διιάδα ζήκεξα απνηειεί ρψξα πξννξηζκνχ αιιά θαη ζεκείν εηζφδνπ 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη εηζέξρνληαη 
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κε λφκηκν ή φρη ηξφπν, έθεξε λέα δεδνκέλα πνπ πξνθάιεζαλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο 

αιιαγέο θαη αλαθαηαηάμεηο ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.  

 Πξνέθπςε ινηπφλ αλαπφθεπθηα ε αλάγθε θαζηέξσζεο κηαο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ ζα νδεγνχζε ζε ζηαδηαθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο. Ζ 

έληαμε είλαη, εμ' νξηζκνχ, κηα δηαδηθαζία πνιπδηάζηαηε, δηαπεξλά φια ηα ηκήκαηα 

θαη επίπεδα ηεο θνηλσλίαο θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη ζεζκνχο γηα 

ηνπο κεηαλάζηεο αιιά θαη γεληθφηεξα κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Δπνκέλσο, ε έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ απνηειεί έλα ηδηαίηεξν ηνκέα αιιά θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πνιηηηθή 

δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ επξχηεξε θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ έρεη ραξάμεη 

ην θξάηνο γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ, ζηφρνο 

ηεο νπνίαο είλαη ε επαλαθνηλσληθνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε λέα ρψξα 

εγθαηάζηαζεο (Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ, 2019: 796). Απφ κία άιιε 

νπηηθή, ε έληαμε είλαη κηα δπλακηθή, ακθίδξνκε δηαδηθαζία ακνηβαίαο πξνζαξκνγήο, 

βαζηθνί άμνλεο ηεο νπνίαο είλαη, αθελφο, ε δέζκεπζε ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο λα 

ππνδερηεί ηνπο κεηαλάζηεο, λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο θαη λα 

ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη, αθεηέξνπ, ε πξνζπκία ησλ ίδησλ ησλ 

κεηαλαζηψλ λα εληαρζνχλ θαη λα ζέβνληαη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αμίεο ηεο λέαο ηνπο 

θνηλσλίαο (Βαξνπμή & αξξήο, 2012: 20). Δίλαη ζαθέο φηη ε δηαδηθαζία ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο 

απνηέιεζε κεγάιε πξφθιεζε ηφζν γηα ηνπο κεηαλάζηεο φζν θαη γηα ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Σν επξχηεξν ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην θιήζεθε, κέζα απφ ηηο λέεο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα δηακνξθσζεί έηζη 

ψζηε λα κπνξέζεη λα εληάμεη ηνλ «λέν» θαη «μέλν» πιεζπζκφ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, σζηφζν νη ζεζκηθέο αδπλακίεο θαη ε έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε θαη ελζσκάησζε ηφζνπ κεγάινπ φγθνπ κεηαλαζηψλ ήηαλ 

εκθαλείο. 

 

Γ. Μεηανάζηερ δεύηεπηρ γενιάρ 

  Μέρξη ζήκεξα, ν φξνο «δεχηεξε γεληά» απαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη νη πξνζεγγίζεηο πνηθίινπλ. Γηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη 
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κεγάιε ζχγρπζε σο πξνο ηηο ειηθίεο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία θαζψο θαη ην αλ έρνπλ γελλεζεί ή φρη ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. Γεληθφηεξα, 

ζηε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη έλαο ζαθήο, απνδεθηφο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

νξηζκφο γηα ην πνην ειηθηαθφ θάζκα θαιχπηεη ν φξνο «δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ» 

(Ηλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, 2010: 12). Μία κεξίδα επηζηεκφλσλ ζεσξεί 

φηη ν φξνο «δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ» είλαη κφλν ιεηηνπξγηθφο θαη φρη πξαγκαηηθφο 

γηαηί ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ δελ πξέπεη λα ζσξνχληαη κεηαλάζηεο αιιά πνιίηεο 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Άιινη επηζηήκνλεο πξεζβεχνπλ φηη ν φξνο «κεηαλάζηεο 

δεχηεξεο γεληάο» είλαη αδφθηκνο δηφηη ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ γελλεζεί 

ζηε ρψξα ππνδνρήο δελ έρνπλ κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία. Πξνζπαζψληαο λα 

νκαδνπνηήζνπκε ηα άηνκα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ φξν απηφ θαη ζχκθσλα κε ην 

πψο απαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία, ν φξνο πεξηιακβάλεη είηε ηελ πξψηε γεληά 

κεηαλαζηψλ νη νπνίνη γελλήζεθαλ ή ήξζαλ ζε κηθξή ειηθία ζηε ρψξα ππνδνρήο είηε 

κφλν ηα παηδηά ηεο πξψηεο γεληάο κεηαλαζηψλ, ηα νπνία γελλήζεθαλ ζηε ρψξα 

ππνδνρήο απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ (φ.π., 2010: 13). πλήζσο, ζηα πιαίζηα ησλ 

πεξηζζνηέξσλ εξεπλψλ έλα παηδί πνπ έξρεηαη ζηε ρψξα ππνδνρήο ζε κηθξή ειηθία κε 

ηνπο γνλείο ηνπ, κεηαλάζηεο πξψηεο γεληάο, ζεσξείηαη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο. 

χκθσλα κε ηνλ Θεξηαλφ (2010), ζηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία θαη θπξίσο ζε απηή 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ρψξεο φπσο νη Η.Π.Α., ε Απζηξαιία, ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε 

Οιιαλδία πνπ επί πνιιέο δεθαεηίεο έρνπλ βηψζεη ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν, ν φξνο 

κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο έρεη πην πιαηηά ζεκαζία απφ απηφλ/ε πνπ γελλήζεθε ζηε 

ρψξα ππνδνρήο ησλ γνληψλ. Γηφηη κπνξεί ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, πνπ γελλήζεθαλ 

ζηε ρψξα ππνδνρήο ησλ γνληψλ ηνπο, λα κε βίσζαλ άκεζα ηε κεηαλάζηεπζε κε ηελ 

έλλνηα ηεο γεσγξαθηθήο κεηαθίλεζεο, ηελ βηψλνπλ φκσο θαζεκεξηλά κέζα απφ ηε 

ζρέζε κε ηνπο γνλείο θαη ηε δσή ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. Ο νξηζκφο επνκέλσο 

ηνπ κεηαλάζηε δεχηεξεο γεληάο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κφλν ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

γελλεζεί ζηελ Διιάδα, αθήλεη εθηφο ηνπ ζπλφινπ πνιχ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ πνπ 

κπνξεί λα κελ έρνπλ αληηκεησπίζεη άκεζα ηα δεηλά ηεο κεηαλάζηεπζεο αιιά ηα 

αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά κέζα απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ θαη πθίζηαληαη φιεο ηηο δπζθνιίεο, ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηνπο 

απνθιεηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη 

εθφζνλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ηζαγέλεηαο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη 

εμαξηάηαη απφ ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηνπ θάζε θξάηνπο, ην πνηεο νκάδεο 

ζεσξνχληαη «κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο» βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζπλάθεηα κε ηελ ελ 
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ιφγσ εζληθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα. Γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ νξηζκφ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ 

εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ έληαμε ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ 

(2019: 798), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν Μεηαλάζηεο/Μεηαλάζηξηα "δεχηεξεο γεληάο" 

ζεσξείηαη ην άηνκν πνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ γνληφ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο θαη πνπ είηε 

γελλήζεθε ζηελ Διιάδα είηε έρεη κεηαλαζηεχζεη ζε απηή ζε κηθξή ειηθία, δηακέλεη 

λφκηκα ζηε ρψξα ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη έρεη εληαρζεί ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. 
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Α΄ ΜΔΡΟ - Θεζμικό Πλαίζιο Κηήζηρ Ηθαγένειαρ 

Κεθάλαιο Η. Ζ κηήζη ηηρ Ηθαγένειαρ 

 Σν κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα έρεη απαζρνιήζεη πνιχ έληνλα ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο φρη κφλν ηελ Διιάδα αιιά θαη φιε ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Ζ αχμεζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε κηαο κεηαλαζηεπηηθήο θαη 

εληαμηαθήο πνιηηηθήο κέζσ ελφο πνιππνίθηινπ πιέγκαηνο εξγαιείσλ θαη δξάζεσλ. Οη 

δηαηάμεηο γηα ηελ θηήζε ηεο ηζαγέλεηαο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο ηνπ θάζε θξάηνπο θαζψο νξίδεη ηηο πξννπηηθέο ηεο θνηλσληθήο αιιά θαη 

πνιηηηθήο έληαμεο ησλ αιινδαπψλ πνπ ην επηζπκνχλ. Σν δίθαην ηεο ηζαγέλεηαο είλαη ε 

απφξξνηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν λνκνζέηεο δηακνξθψλεη γηα ηνπο αιινδαπνχο 

ηελ πξφζβαζε ζηνλ ελσηηθφ δεζκφ κεηαμχ αηφκνπ θαη πνιηηείαο, θαζψο θαη ζηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ (Παπαζενδψξνπ, 2015: 

159). Πξφθεηηαη γηα κία θπξίαξρε πνιηηηθή ιεηηνπξγία θαη φρη κία απιή ηερληθή 

λνκηθή ξχζκηζε, αθνχ κέζσ ηεο ηζαγέλεηαο θαζνξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ ελφο 

θξάηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ην ζχλνιν ηνπ πνιηηηθνχ ζψκαηνο πνπ ην απαξηίδεη θαη 

ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εμέιημή ηνπ. Δπνκέλσο, νη 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε έλα θξάηνο 

επηθέξνπλ αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο ηζαγέλεηαο. 

Ζ έληαμε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, δειαδή ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο 

γεληάο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, αλαδείρζεθε ζε ηδηαίηεξα θξίζηκν δήηεκα ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ αλαγλψξηζε ίζσλ δηθαησκάησλ θαη ε θαηνρχξσζε ηεο 

ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά θαη ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ απνηεινχλ αίηεκα 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα απηή ηελ νκάδα παηδηψλ. Δπηπιένλ, ε απφθηεζε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δνπλ θαη κεγαιψλνπλ απνηειεί ζηφρν 

δσήο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνπο γνλείο ηνπο. Ζ πνιηηεία νθείιεη λα ηνπο 

αλαγλσξίζεη απηφ ην δηθαίσκα θαζψο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο 

Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ 1948 «Καλείο δελ 

κπνξεί λα ζηεξεζεί ... ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηζαγέλεηα» (OHCHR). Ο απνθιεηζκφο 

ηνπο απφ κεγάιν κέξνο ησλ θαζεκεξηλψλ δηαδηθαζηψλ, ηφζν ζεζκηθψλ φζν θαη 

άηππσλ, έθεξε ζην θσο έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα πνπ πξνυπήξρε, αλαδεηθλχνληαο 

ην εχξνο ηεο αδηθίαο πνπ βίσλε ε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα θαη θαηέζηε 



 16 

πιένλ ζαθέο φηη ήηαλ κείδνλνο ζεκαζίαο λα δηεπζεηεζεί ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ην 

αίζζεκα δηθαίνπ ζε απηή ηελ κεγάιε κεξίδα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. 

Ζ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο είλαη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο εληαμηαθήο 

ηνπο δηαδηθαζίαο κέζα ζην ειιεληθφ ζχζηεκα. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία 

εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα απηά ηα παηδηά κε δηηηφ πξνζδηνξηζκφ. Απφ ηε κηα πιεπξά, 

εμεηάδνληαο ην ςπρνινγηθφ ππφβαζξν, ληψζνπλ ηελ Διιάδα σο ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

παηξίδα, αθνχ ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά δελ έρνπλ νπζηαζηηθνχο δεζκνχο κε ηε ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπο ή άιιεο θνξέο απηνί νη δεζκνί είλαη αξθεηά ραιαξνί θαη πεξηέρνπλ 

κφλν ηηο εκπεηξίεο απφ ηηο δηαθνπέο ηνπ θαινθαηξηνχ ή πνιιέο θνξέο δελ ππάξρνπλ 

θαλ εηθφλεο θαη κλήκεο απφ ηηο παηξηθέο ηνπο ρψξεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε ηελ 

θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απνθηνχλ ηα δηθαηψκαηα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δνπλ 

θαη αλήθνπλ, έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο γηα ηζφηηκε αληηκεηψπηζε θαη απφθηεζε 

επθαηξηψλ θαη ηειηθά απνθηνχλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε 

ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο. 

 

1.1 Δννοιολογικοί πποζδιοπιζμοί: Ηθαγένεια - Τπηκοόηηηα - 

Δθνικόηηηα 

H ηζαγέλεηα νξίδεηαη σο «ν δεκνζίνπ δηθαίνπ λνκηθφο δεζκφο πνπ ζπλδέεη ην 

άηνκν κε ηελ πνιηηεία, ζην ιαφ ηεο νπνίαο αλήθεη», ζχκθσλα κε ηε Γηεχζπλζε 

Ηζαγέλεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (2013) θαη ζπληζηά ην θξηηήξην γηα ηελ 

δηάθξηζε εκεδαπψλ, αιινδαπψλ θαη αληζαγελψλ. Δπηπιένλ, ην δίθαην ηεο ηζαγέλεηαο 

αθνξά ζην ζχλνιν ησλ λφκσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνθηάηαη θαη 

απνβάιιεηαη ε ηζαγέλεηα ελφο θξάηνπο. χκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα «ε απφθηεζε θαη ε απψιεηα απφ έλα πξφζσπν ηεο ηζαγέλεηαο κηαο πνιηηείαο 

ξπζκίδνληαη απφ ην δίθαην ηεο πνιηηείαο απηήο» (Βξέιιε-Βξνληάθε, 2005: 47). 

Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα κία ζρέζε κεηαμχ θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη θξάηνπο, ην νπνίν 

έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ (Σζνχθα, 

2019: 2-3).  

 ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα γίλεη απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ ηεο 

ηζαγέλεηαο, ηεο ππεθνφηεηαο θαη ηεο εζληθφηεηαο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

παξεξκελείεο θαη ζηε ζπλέρηζε ηεο αλάιπζεο. Αλ θαη νη φξνη ηζαγέλεηα θαη 

εζληθφηεηα είλαη πην μεθάζαξεο κε πην ζαθείο δηαθνξέο, σζηφζν δελ είλαη ιίγεο νη 
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θνξέο πνπ δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε κεηαμχ ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη. ην λνκηθφ πιαίζην είλαη μεθάζαξε ε δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ ιαφο 

θαη ηζαγέλεηα απφ ηελ κία πιεπξά θαη έζλνο θαη εζληθφηεηα απφ ηελ άιιε. Ο θχξηνο 

ιφγνο ηεο ζχγρπζεο πεγάδεη απφ ηε δηαθνξεηηθή εξκελεία ηνπ φξνπ ηζαγέλεηα ζε 

άιιεο γιψζζεο. Γηα παξάδεηγκα γηα ηνλ φξν ηζαγέλεηα ζηελ αγγιηθή αιιά θαη ζηε 

γαιιηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο nationality θαη nationalité αληίζηνηρα, πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο θαη ηεο εζληθφηεηαο. Πνιιέο θνξέο έρνπλ 

αλαθχςεη πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο ρξήζεο φξσλ κε δηηηή ζεκαζία, θπξίσο ζηηο 

κεηαθξάζεηο θεηκέλσλ κε πνιηηηθφ πεξηερφκελν (Σζνχθα, 2019: 6). Ο ιαφο, σζηφζν 

απνηειεί ζηνηρείν ηνπ θξάηνπο θαη έρεη λνκηθή ππφζηαζε ελψ ην έζλνο «εθθξάδεη έλα 

θνηλσληθφ / ςπρνινγηθφ θαηλφκελν πνπ έρεη ςπρνινγηθή ζεκαζία» (Παπαζηψπε - 

Παζηά, 2011: 6). Τπάξρεη δειαδή κε λνκηθή ππφζηαζε ηεο έλλνηαο ηνπ έζλνπο. Άξα, 

ε πξαγκαηηθή αιιά φρη λνκηθή θχζε ηεο έλλνηαο ηνπ έζλνπο (θαη ηεο εζληθφηεηαο) ηε 

δηαρσξίδεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ λνκηθή θχζε ηεο έλλνηαο ηνπ ιανχ (θαη ηεο 

ηζαγέλεηαο). 

 Παξφηη νη δχν φξνη ηζαγέλεηα θαη ππεθνφηεηα ζπρλά ηαπηίδνληαη ζηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε νξνινγία, ελέρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζε 

παξειζφληα ρξφλν. Ηζηνξηθά νη δχν φξνη δελ ήηαλ πάληα ηαπηφζεκνη θαη ελψ ζην 

χληαγκα ηεο Διιάδαο ηνπ 1975 ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «Έιιελαο πνιίηεο» θαη 

«Ηζαγέλεηα» κε ηαπηφζεκν πεξηερφκελν, φπσο θαη ζηηο κέξεο καο, ζην χληαγκα ηνπ 

1927, σο ελδεηθηηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ φξσλ, ππήξμε ε αλάγθε εξκελεπηηθήο 

δήισζεο γηα ην άξζξν 6, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Η ιέμηο πνιίηεο θαη εηο ην άξζξνλ 

ηνχην, σο θαη εηο ηα άιια άξζξα έρεη ηελ έλλνηα ηνπ Έιιελνο ππεθφνπ, ηνπ έρνληνο 

δειαδή ειιεληθήλ ηζαγέλεηαλ, αδηαθξίησο θχινπ ή ειηθίαο» (Σζνχθα, 2019: 8). Ο φξνο 

ππεθνφηεηα παξαπέκπεη ζε κνλαξρηθά θαζεζηψηα, ζηα νπνία ν ιαφο νθείιεη ηπθιή 

θαη απφιπηε ππαθνή ζηνλ κνλάξρε, ζπλεπψο πξφθεηηαη γηα έλαλ ελσηηθφ δεζκφ ηνπ 

θξάηνπο κε ηνλ πνιίηε πνπ ιεηηνπξγεί θάζεηα, δειαδή ην θξάηνο έρεη απαηηήζεηο απφ 

ηνπο ππεθφνπο ηνπ θαη εθείλνη έρνπλ ππνρξεψζεηο απέλαληη ζε απηφ θαη ε ππαθνή 

ηνπο πξνο ην θξάηνο είλαη  θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Αληίζεηα, ε 

ηζαγέλεηα ππνδειψλεη ηελ νξηδφληηα ελσηηθή ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιίηε. 

Αθνξά δειαδή ζηα δηθαηψκαηα πνπ νη πνιίηεο απνιακβάλνπλ απφ ην θξάηνο θαη' 

απνθιεηζηηθφηεηα, φζνη δειαδή ζεσξνχληαη εκεδαπνί θαη νη νπνίνη 

αληηπαξαβάιινληαη πξνο ηνπο αιινδαπνχο (Παπαζηψπε-Παζηά, 2011: 10). ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε, αλ θαη δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ακηγψο ζπκβαηηθή ζρέζε, ε 



 18 

νπνία παξαπέκπεη ζε ζρέζε ηζφηεηαο πνπ εμ' νξηζκνχ δελ είλαη δπλαηφλ λα πθίζηαηαη 

κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιίηε, πξφθεηηαη σζηφζν γηα ζρέζε απφ ηελ νπνία πεγάδνπλ 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηφζν απφ ηνπο πνιίηεο πξνο ην θξάηνο φζν θαη απφ ην 

θξάηνο πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπ (Σζνχθα, 2019: 8).  

 Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ ελλνηνινγηθψλ απνζαθελίζεσλ θαη ηεο νξζήο 

ρξήζεο ζην πιαίζην ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ ελλνηψλ ηεο ηζαγέλεηαο, 

ππεθνφηεηαο θαη εζληθφηεηαο παξέρνληαη νη εμήο δηεπθξηλίζεηο απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ηζαγέλεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ: Σηελ ειιεληθή λνκηθή γιψζζα δελ γίλεηαη 

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ «ηζαγέλεηα» θαη «ππεθνφηεηα», νη νπνίνη έρνπλ ζηε ρψξα 

καο ηαπηφζεκν πεξηερφκελν, δειψλνληαο ηνλ δεκνζίνπ δηθαίνπ λνκηθφ δεζκφ πνπ 

ζπλδέεη ην άηνκν κε ηελ πνιηηεία ζην ιαφ ηεο νπνίαο αλήθεη. πλεπψο, «ε ρξήζε ηνπ 

φξνπ ππεθνφηεηα γίλεηαη παξάιιεια πξνο ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ηζαγέλεηα θαη πξνηείλεηαη 

ε θαζηέξσζε ηεο εληαίαο ρξήζεο ηνπ φξνπ ηζαγέλεηα ζε θάζε δηαδηθαζία». Παξέρεηαη 

επηπιένλ, ε δηεπθξίληζε φηη ε «εζληθφηεηα» είλαη νπζηαζηηθά ηδηφηεηα θαη δελ 

απνηειεί λνκηθφ δεζκφ ελφο αηφκνπ κε ην έζλνο ζην νπνίν αλήθεη. Δπνκέλσο, έλαο 

αιινγελήο κπνξεί λα είλαη Έιιελαο πνιίηεο εθφζνλ έρεη απνθηήζεη ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα, θαη αληίζηξνθα έλαο Έιιελαο νκνγελήο κπνξεί λα είλαη αιινδαπφο 

εθφζνλ δελ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. (ΤΠΔ, 2013). 

  

1.2 Ηζηοπική αναδπομή και ζύγσπονο νομικό καθεζηώρ κηήζηρ 

ιθαγένειαρ 

Σν ειιεληθφ δίθαην ηεο ηζαγέλεηαο, απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, 

ζηεξηδφηαλ ζηελ αξρή ηεο θαηαγσγήο, ηνπ δηθαίνπ ηνπ αίκαηνο (jus sanguinis), 

δειαδή ζηελ απηνδίθαηε απφθηεζε ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ γνλέα κε ηε γέλλεζε ηνπ 

ηέθλνπ, αλεμαξηήησο απφ ηνλ ηφπν γέλλεζεο απηνχ. Ζ θαζηέξσζε θαη ε δηαηήξεζε 

ηεο αξρήο ηνπ αίκαηνο νθείιεηαη ηζηνξηθά ζηελ αλάγθε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα 

δηαηεξήζεη ην δεζκφ ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ απνγφλσλ ηνπο κε ηελ 

παηξίδα (Βξέιιε-Βξνληάθε,  2005: 23).  Κάλνληαο κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζα πξέπεη 

λα μεθηλήζνπκε ηελ αλαθνξά καο απφ ηα επαλαζηαηηθά πληάγκαηα θαζψο νη 

δπκψζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ έιιελα πνιίηε μεθίλεζαλ ήδε απφ εθείλε ηελ επνρή. 

εκαληηθή ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ππήξμε ε Ννκηθή Γηάηαμε ηεο 

Αλαηνιηθήο Υέξζνπ Διιάδαο, ε νπνία ςεθίζηεθε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1821 ζηελ 
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Άκθηζζα. χκθσλα κε ηελ νπνία Έιιελεο είλαη «φζνη θάηνηθνη ηεο Διιάδαο 

πηζηεχνπζηλ εηο Φξηζηφλ». Χζηφζν, ε θηιειεχζεξε πλνή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ 

νδήγεζε ζηελ ηαπηφρξνλε κλεία φηη «Ο Έιιελ δελ ελνρνπνηείηαη δηα ηα ζξεζθεπηηθά 

θαη πνιηηηθά ηνπ θξνλήκαηα». Απηφ δείρλεη φηη ην πλεχκα ηεο επνρήο ήηαλ αλνηρηφ 

ζηελ ηδέα ηεο χπαξμεο ζην κέιινλ ειιήλσλ πνιηηψλ κε δηαθνξεηηθφ ζξεζθεπηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Αλάινγν ήηαλ ην πιαίζην θαη ησλ ππνινίπσλ επαλαζηαηηθψλ 

θεηκέλσλ απηήο ηεο πεξηφδνπ. Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ζην πξψην πξνζσξηλφ 

χληαγκα ηεο Δπηδαχξνπ ηνπ 1822 θαίλεηαη φηη παξαθάκπηεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

θαηαγσγήο θαη ηνπ έζλνπο, σο απφξξνηα ηεο πξνζπάζεηαο ζπγθξφηεζεο ηνπ ιανχ ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ήηαλ εθείλε ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

πξφζθνξα πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζθνπνχ. Να ζεκεηψζνπκε ηέινο φηη γηα 

πξψηε θνξά εηέζεζαλ νη βάζεηο ελφο νπζηψδνπο ζεκείνπ ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ ηεο 

ηζαγέλεηαο πνπ αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο πνιηηνγξάθεζεο, θαζψο εηζήρζε ε δπλαηφηεηα 

ζε εηεξφρζνλεο ρξηζηηαλνχο αιιά θαη Γπηηθνχο θηιέιιελεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

ζηελ Διιάδα ή έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα λα 

πνιηηνγξαθεζνχλ. Ζ ίδηα πξνζέγγηζε παξαηεξείηαη θαη ζηα επφκελα επαλαζηαηηθά 

πληάγκαηα ηνπ Άζηξνπο ην 1823 θαη ηεο Σξνηδήλαο ην 1827, ηα νπνία εκπινχηηζαλ 

θαη εμεηδίθεπζαλ ηε δηαδηθαζία θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. ηε ζπλέρεηα, ζην 

εγεκνληθφ χληαγκα ηνπ 1832, ην νπνίν φκσο δελ εθαξκφζηεθε πνηέ, γηλφηαλ 

εθηελείο θαη ιεπηνκεξεηαθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηνπ Έιιελα θαη ηνπ 

πνιίηε. ηα επφκελα πληάγκαηα παξαηεξνχκε κία αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο σο ηφηε 

θηινζνθίαο θαζψο εγθαηαιείθζεθαλ πιένλ ηα θξηηήξηα ηνπ εδάθνπο θαη ηεο 

ζξεζθείαο ησλ επαλαζηαηηθψλ πληαγκάησλ γηα ηελ απνλνκή ηεο ηζαγέλεηαο θαη 

αλαγλσξίζηεθε φηη αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ λνκνζέηε ηα ζέκαηα ηεο 

ηζαγέλεηαο, πνπ ηζρχεη σο ζήκεξα, εθθξάδνληαο κία ζπληαγκαηηθή νπδεηεξφηεηα  

(Σζνχθα, 2019: 41-50). 

Ο πξψηνο λφκνο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

ηζαγέλεηαο ςεθίζηεθε ζηηο 16 Μαΐνπ ηνπ 1835, φπνπ ξπζκίζηεθαλ επηπιένλ ηα 

ζέκαηα ηεο απψιεηαο θαη ηεο επαλάθηεζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. Ο πξψηνο απηφο 

λφκνο ίζρπζε κέρξη ην 1856 θαη ζηε ζπλέρεηα ε ξχζκηζε ηεο ηζαγέλεηαο εληάρζεθε 

ζηνλ Αζηηθφ Νφκν, φπνπ θαίλεηαη ε επηθξάηεζε ηεο αξρήο ηνπ αίκαηνο ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία. Έθηνηε αθνινχζεζε πιεηάδα λφκσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ, 

αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ ππήξραλ θαη ηηο αλάγθεο πνπ 

παξνπζηάδνληαλ θάζε θνξά. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ξαγδαία κεηαβνιή πνπ ππήξμε 
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ζηελ ειιεληθή θνηλσλία αιιά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο 

κεηά ηελ πξνζάξηεζε ησλ πεξηνρψλ Θεζζαιίαο - Άξηαο θαη ησλ δηεζλψλ πλζεθψλ 

πνπ ηελ αθνινχζεζε, δπλάκεη ησλ νπνίσλ ππήξμε αζξφα «πνιηηνπνίεζε», φπσο 

ζπλεζίδεηαη λα απνθαιείηαη, δειαδή καδηθή θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ησλ λέσλ πεξηνρψλ πνπ πξνζαξηήζεθαλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

Αλάινγα θαηλφκελα παξαηεξήζεθαλ κε ηε χκβαζε ηνπ 1881 κεηαμχ ηεο Διιάδαο 

θαη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο (1923), ζηε 

χκβαζε πεξί ηζαγέλεηαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο (1926) θαη ζηηο πλζήθεο 

πεξί ελζσκαηψζεσο Ηνλίσλ Νήζσλ (1864) θαη Γσδεθαλήζσλ (1948) (φ.π., 2019: 50-

57). 

Σνλ πην ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ ειιεληθή ηζηνξία ηεο ηζαγέλεηαο θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ θαη ζπζηήκαηνο θαλφλσλ ηζαγέλεηαο απνηειεί 

ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα (ΝΓ) 3370/1955 πεξί θπξψζεσο ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο 

Ηζαγέλεηαο (ΚΔΗ) θαη ζηε ζπλέρεηα ν ηζρχσλ ΚΔΗ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηνλ 

λ.3284/2004, νπνίνο βέβαηα κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ έρεη ππνζηεί πνιιαπιέο θαη 

πνιχ ζεκαληηθέο ζε θαίξηα ζεκεία ηνπ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο. εκαληηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ζην ΝΓ 3370/1955 πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ επέθεξε ν λ.1438/1984, 

ν νπνίνο ζηεξίρζεθε ζηε ζπληαγκαηηθά πιένλ θαηνρπξσκέλε αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ 

δχν θχισλ. Δίλαη ζαθέο φηη νη πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη ζε κία ρψξα ζρεηίδνληαη κε ηηο ηζηνξηθέο αλαθαηαηάμεηο πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη θαη έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηε δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ πνπ 

ζεζπίδεη ην θξάηνο γηα ηελ απνλνκή ηεο ηζαγέλεηαο. Οη απφηνκεο θαη έληνλεο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ηελ Διιάδα ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε ρψξα 

άξρηζε λα απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο, ηελ ππνρξεψλνπλ λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο πνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδνζε ηζαγέλεηαο 

πξνο ηνπο αιινγελείο αιιά θαη ηνπο νκνγελείο. Απφξξνηα ησλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ 

εμειίμεσλ θαη αλαθαηαηάμεσλ είλαη ν δεχηεξνο ΚΔΗ πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ηνλ 

λ.3284/2004. Βαζηθφο θαλφλαο θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο εμαθνινπζεί λα 

είλαη ε αξρή ηνπ αίκαηνο ελψ ε αξρή ηνπ εδάθνπο επίζεο εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί 

κφλν σο αζθαιηζηηθή δηθιείδα απνθπγήο ηεο αληζαγέλεηαο. Οη πην θαζνξηζηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ελ ιφγσ ΚΔΗ θαη ζην βαζκφ πνπ θπξίσο καο ελδηαθέξεη ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πξνέθπςαλ κε ηνπο λ.3838/2010 θαη 

λ.4332/2015 θαη αθνξνχλ ζηε ξχζκηζε ησλ δεηεκάησλ θηήζεο ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο απφ κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο.   
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Κεθάλαιο ΗΗ. Ζ κηήζη ηηρ Ηθαγένειαρ από μεηανάζηερ δεύηεπηρ 

γενιάρ 

 Σν δήηεκα ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο, σο πεδίν άζθεζεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο, απαζρφιεζε πην ζνβαξά ην ειιεληθφ θξάηνο φηαλ ν κεγάινο αξηζκφο 

απηψλ ησλ παηδηψλ άξρηζε λα αιιάδεη ηε ζχλζεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

θαζηζηψληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο ειιηπείο πνιηηηθέο έληαμήο 

ηνπο πην έληνλα θαη δπζεπίιπηα. Ζ παξαηεηακέλε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ θαη ε αδξάλεηα σο πξνο ηηο αξλεηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

απηή επηθέξεη, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

δεηήκαηνο ζε εζληθφ επίπεδν. Καζψο νη κεηαλαζηεπηηθνί πιεζπζκνί δεκηνπξγνχλ 

ζχλζεηεο θνηλσληθέο ζρέζεηο ζπλδπάδνληαο ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ 

θαηαγσγήο θαη δηακνλήο, άξρηζε λα γίλεηαη αληηιεπηή ε αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ 

δνκψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. ε 

πνιηηηζηηθφ επίπεδν, ε αλάκεημε ηεο ηνπηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο θνπιηνχξαο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ησλ κεηαλαζηψλ δεκηνπξγεί κία λέα κνξθή 

θνπιηνχξαο πνπ εηζρσξεί ζηελ θαηαζηεκέλε θαη ηελ ηξνπνπνηεί (Αθνπμελίδεο, 2012: 

15). Κξίλεηαη ηειηθά επηηαθηηθή ε αλάγθε δεκηνπξγίαο δξάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ θαη δε ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο, 

ψζηε νη αιιαγέο λα γίλνπλ πην ζπληνληζκέλεο θαη θαηεπζπλφκελεο κε ζθνπφ ηελ πην 

νκαιή έληαμε απηνχ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ αλζξψπσλ ζηνλ ήδε ππάξρνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ. 

 Αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη αλαγλσξηζζεί ε 

ζεηηθή ζπκβνιή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ δεκνγξαθηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ 

θξαηψλ κειψλ αιιά θαη ζηελ πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία πνπ δεκηνπξγνχλ κε ηελ 

έιεπζή ηνπο. Γη' απηφ έρεη ηνληζζεί ε αλάγθε ηεο απνηειεζκαηηθήο έληαμήο ηνπο ζηελ 

Δ.Δ. θαη έρεη απνηειέζεη θεληξηθφ ζεκείν ησλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηα 

επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα, κε γλψκνλα ηε δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζα 

απφ ζπλζήθεο ηζφηεηαο θαη ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξεηαη ζηελ Δπξσπατθή Αηδέληα γηα ηελ έληαμε ησλ ηξίησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φηη «ε Δπξψπε ρξεηάδεηαη κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζνβαξέο εγγπήζεηο γηα ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηελ ίζε 

κεηαρείξηζε, ζηε βάζε ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη 

παξαδφζεσλ». Οη δξάζεηο πνπ πξνσζνχληαη ζε επξσπατθφ πιαίζην ζρεηίδνληαη 
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θπξίσο κε ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, ζηελ εξγαζία, ζηελ 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ (Βαξνπμή & 

αξξήο, 2012: 17-19). 

 Χζηφζν, παξά ηε βνχιεζε ησλ ζεζκηθψλ επξσπατθψλ νξγάλσλ, ε 

πξαγκαηηθφηεηα καο δείρλεη φηη ηα εζληθά θξάηε δελ αθνινπζνχλ ηηο επηηαγέο θαη ε 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ απνηειεί αθφκε δεηνχκελν. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ 

Δπξσβαξφκεηξνπ γηα ηελ έληαμε ζε αξθεηέο ρψξεο νη κεηαλάζηεο δελ είλαη 

εππξφζδεθηνη, γεγνλφο ην νπνίν εληζρχεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη νθείιεηαη 

θπξίσο ζηηο απμαλφκελεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη απμαλφκελεο αλεξγίαο πνπ βηψλνπλ ηα θξάηε κέιε. 

Δηδηθφηεξα, ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηα θξάηε κε ηα ρεηξφηεξα σο άλσ πνζνζηά. 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ην 

2009 ηα πνζνζηά πνπ εκθαλίδεη ε ειιεληθή θνηλσλία σο πξνο ηελ κε απνδνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ είλαη ηδηαίηεξα πςειά θαη εθηηκάηαη απφ ηνπο έιιελεο φηη ε έιεπζε ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα απνηειεί κία δηαξθή απεηιή πνπ ζρεηίδεηαη κε νηθνλνκηθή 

αλαζθάιεηα, πνιηηηζηηθή ππνβάζκηζε, δηάξξεμε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη πνιηηηθή 

αζηάζεηα κε γεληθφηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ειιήλσλ. 

Απηφ ην ηδηαίηεξα μελνθνβηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηγξάςακε έξρεηαη ζε επζεία 

αληηπαξάζεζε κε ηηο ζεκειηψδεηο επξσπατθέο αξρέο ηεο πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο θαη 

ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ, πνπ απνηεινχλ ην πξσηαξρηθφ βήκα ζηε 

δηαδηθαζία έληαμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αιιά θαη ηελ αληίιεςε ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο πεξί 

ηεο ζπλερνχο κεηαθίλεζεο ησλ πιεζπζκψλ. Παξάιιεια, ην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην κεηνλεθηεί σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ. ηε βάζε ηεο ζπκπφξεπζεο ηεο Διιάδαο κε ηηο 

επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο θάλεθε έληνλα ε αλάγθε γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο 

ζπλνιηθήο εζληθήο εληαμηαθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο θαη 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ζπλνρήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κέζσ ηεο 

πιήξνπο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πνπ απνηειείηαη 

ηφζν απφ γεγελείο πνιίηεο φζν θαη απφ κεηαλάζηεο (φ.π., 2012: 21-32). 

 ην πιαίζην ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο ελαξκφληζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε 

ην θνηλνηηθφ δίθαην εληάζζεηαη ν λ. 3838/2010, ν γλσζηφο «λφκνο Ραγθνχζε» απφ ην 

φλνκα ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ πνπ εηζεγήζεθε ην λνκνζρέδην, ν νπνίνο επέθεξε 



 23 

ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ΚΔΗ (λ. 3284/2004). Γηα πξψηε θνξά εληάζζεηαη νπζηαζηηθά 

ζην ειιεληθφ δίθαην ηεο ηζαγέλεηαο ε αξρή ηνπ δηθαίνπ ηνπ εδάθνπο (jus solis), αλ θαη 

πξνυπήξρε, φπσο πξναλαθέξακε, ην ΝΓ 3370/1955, ην νπνίν φκσο απέδηδε ηελ 

ηζαγέλεηα απφ γέλλεζε κε βάζε ηελ πξναλαθεξζείζα αξρή κφλν ζηνπο αληζαγελείο. 

Με ηνλ λ. 3838/2010 αλαγλσξίδεηαη απφ πνιηηηθήο, θνηλσληθήο, λνκηθήο πιεπξάο ε 

χπαξμε κηαο πιεζπζκηαθήο νκάδαο, ε νπνία κέρξη ηφηε «παξέκελε εγθισβηζκέλε ζε 

κία γθξίδα δψλε ακθίβνινπ δηθαηηθνχ θαζεζηψηνο» (Παπαζενδψξνπ, 2015: 160) θαη 

δίλεηαη πηα ε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα παηδί πνπ έρεη 

γελλεζεί ζηελ Διιάδα απφ αιινδαπνχο γνλείο. Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο απνηειεί ην 

πξψην λνκηθφ «άλνηγκα» ζε αιινδαπνχο λα απνθηήζνπλ ηελ ηζαγέλεηα πιελ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο πνιηηνγξάθεζεο πνπ ίζρπε απνθιεηζηηθά κέρξη ηφηε, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ε θηήζε ηεο ηζαγέλεηαο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηε βνχιεζε ηνπ αηφκνπ 

αιιά απαηηείηαη θαη ε βνχιεζε ηεο πνιηηείαο. Δπνκέλσο, γηα ηνπο κεηαλάζηεο 

δεχηεξεο γεληάο ε αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο επηθέξεη, γηα πξψηε θνξά, απνζχλδεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ηφζν απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

πνιηηνγξάθεζεο φζν θαη απφ ηελ ηζαγέλεηα ησλ γνληψλ ηνπο (Σζνχθα, 2019: 67). 

Σέινο, ην επφκελν βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εληαμηαθήο νινθιήξσζεο ηεο 

πνξείαο ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο επήιζε κε ηνλ λ. 4332/2015, ν νπνίνο 

ηξνπνπνίεζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγεζέληνο λφκνπ πνπ θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο 

απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη επαλαπξνζδηφξηζε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο ζηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα (Παπαζενδψξνπ, 2015: 170). 

Ο ελ ιφγσ λφκνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάξθεηα, ζπλέρεηα θαη νκαιφηεηα, βάδεη 

έλα ηέινο ζηηο λνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αληηπαξαζέζεηο πνπ νδήγεζαλ ζε 

κεγάιε θνηλσληθή αλαζηάησζε θαη δέζκεπζαλ ηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο ζε 

ζπλζήθεο αλαζθάιεηαο γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

2.1 Νομικό πλαίζιο για ηην κηήζη ιθαγένειαρ από μεηανάζηερ 

δεύηεπηρ γενιάρ 

 Ζ πην ζεκαληηθή θαηλνηνκία πνπ επέθεξε ν λ. 3838/2010 σο πξνο ηνλ ηξφπν 

θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο εληνπίδεηαη ζηνλ λενεηζεξρφκελν άξζξν 1Α, βάζεη 

ηνπ νπνίνπ δχλαληαη λα απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ηα ηέθλα αιινδαπψλ 

ιφγσ γέλλεζεο ζηελ Διιάδα ή θνίηεζεο ζε ειιεληθφ ζρνιείν ζηελ Διιάδα κεηά απφ 
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ζρεηηθή αίηεζε θαη δήισζε ησλ γνληψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ην ηέθλν αιινδαπψλ πνπ έρεη γελλεζεί θαη δεη ζηελ Διιάδα θαη νη γνλείο 

ηνπ δηακέλνπλ κφληκα θαη λφκηκα ζηε ρψξα επί πέληε ηνπιάρηζηνλ ζπλερή έηε κπνξεί 

λα απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε αίηεζε θαη δήισζε ησλ γνληψλ ηνπ ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ηε γέλλεζή ηνπ. Αλ ην ηέθλν 

γελλήζεθε πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηεο πεληαεηνχο λφκηκεο δηακνλήο θαη ησλ δχν 

γνληψλ, ηφηε ε θνηλή αίηεζε θαη δήισζε ππνβάιιεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

πεληαεηνχο ζπλερνχο λφκηκεο δηακνλήο θαη ηνπ δεχηεξνπ γνλέα θαη ην ηέθλν απνθηά 

ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο θνηλήο αίηεζεο θαη 

δήισζεο ησλ γνληψλ ηνπ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην ηέθλν αιινδαπψλ πνπ έρεη 

νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηελ παξαθνινχζεζε ηνπιάρηζηνλ έμη ηάμεσλ ειιεληθνχ 

ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα θαη δεη κφληκα θαη λφκηκα ζηε ρψξα κπνξεί λα απνθηήζεη ηελ 

ειιεληθή ηζαγέλεηα κε θνηλή αίηεζε θαη δήισζε ησλ γνληψλ ηνπ ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο αλσηέξσ θνίηεζεο θαη κέρξη 

ηελ ελειηθίσζή ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο κφληκεο θαη λφκηκεο 

δηακνλήο θαη  ησλ  δχν γνληψλ ζηε ρψξα. Μεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπ, πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ηέθλν, γηα ην νπνίν δελ είραλ 

ππνβάιιεη αίηεζε θαη δήισζε νη γνλείο ηνπ, κε δηθή ηνπ αίηεζε θαη δήισζε ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ εηψλ απφ ηελ 

ελειηθίσζή ηνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε πιήξσζεο ηεο κφληκεο θαη λφκηκεο 

δηακνλήο ηνπ ζηε ρψξα.  

 Ζ αλσηέξσ λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ απφδνζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κε 

αίηεζε θαη δήισζε ζηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο πξνθάιεζε πνιχ κεγάιεο 

αληηπαξαζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο ζε λνκνινγηαθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν εμαηηίαο ηεο 

ελδερφκελεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο ελ ιφγσ ξχζκηζεο. Γηα ην ζέκα απηφ 

θιήζεθε λα απνθαζίζεη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ). Δλ ηέιεη, ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ δελ είρε κεγάιε δηάξθεηα θαζψο εηέζε ζε αλαζηνιή απφ ην ηΔ. 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε 350/2011 ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο ηνπ ηΔ, αιιά θαη ηελ 

αθφινπζε απφθαζε 460/2013 ηεο Οινκέιεηάο ηνπ, ζηελ νπνία παξαπέκθζεθε απφ ην 

Γ΄ Σκήκα εμαηηίαο ηεο εμερνχζεο ζνβαξφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο θαη ε νπνία ελ πνιινίο 

ηελ επηθχξσζε, θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1Α (παξ. 1, 2 

θαη 6) πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία πνπ αλαπηχμακε παξαπάλσ θαη ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ λ. 3838/2010 θαζψο θξίζεθε φηη ν λφκνο απηφο αληηβαίλεη ζε ελλέα άξζξα ηνπ 

πληάγκαηνο. Ζ Οινκέιεηα ηνπ ηΔ κεηαμχ άιισλ έθξηλε φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 
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λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο είλαη αληηζπληαγκαηηθέο θαζψο ε πξνυπφζεζε ηεο πεληαεηνχο 

λφκηκεο δηακνλήο ησλ αιινδαπψλ γνλέσλ ζηελ Διιάδα πνπ έζεηε ν λφκνο γηα ηελ 

θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο δελ δηαζθαιίδνπλ ηελ χπαξμε γλήζηνπ δεζκνχ ηνπ 

αιινδαπνχ κε ην θξάηνο θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

εμεηάδεηαη ε νπζηαζηηθή έληαμε ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ αιινδαπψλ γνλέσλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. Δπηπιένλ, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζε ειιεληθφ ζρνιείν 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ππνιείπεηαη ηεο ελλεαεηνχο 

θνίηεζεο πνπ απαηηείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην ειιεληθφ χληαγκα γηα ηα παηδηά ησλ 

Διιήλσλ (Σζνχθα, 2019: 70). Σν ακέζσο επφκελν βήκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ ήηαλ ε αλαζηνιή ηεο ελ ιφγσ δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ην απφ 15-11-

2012 έγγξαθφ ηνπ, «ελ φςεη πξνζερνχο δεκνζηεχζεσο ηεο απνθάζεσο ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ηεο Δπηθξαηείαο», φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε κεηαμχ άιισλ. Έηζη, καηαηψζεθαλ 

θαη πάιη νη πξνζδνθίεο ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο γηα νκαιή θαη θαζνιηθή 

έληαμή ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ην ειιεληθφ θξάηνο, θαζψο ιίγνη κφλν 

θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ελψ ε 

κεγάιε πιεηνλφηεηα δελ πξφιαβε λα ππνβάιεη αηηήζεηο ή νη αηηήζεηο ηνπο έκεηλαλ ζε 

εθθξεκφηεηα. 

 Υξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ άιια ηξία ρξφληα δπκψζεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ, 

ψζηε λα σξηκάζνπλ νη ζπλζήθεο ηφζν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία φζν θαη ζηνλ πνιηηηθφ 

θαη λνκηθφ θφζκν ψζηε λα ςεθηζηεί θαη λα ζεζκνζεηεζεί ν λ. 4332/2015, ν νπνίνο 

ηξνπνπνίεζε ηνλ Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο θαη έδσζε νξηζηηθή ιχζε ζην 

πξφβιεκα. κσο θαη απηή ηε θνξά ήηαλ αλαγθαία ε άζθεζε έληνλσλ πηέζεσλ γηα 

πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ε επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηελ κε ζπκκφξθσζή ηεο ζηηο επξσπατθέο επηηαγέο δελ 

απεθεχρζε. Σειηθά ηα ζεκεία ηεο θξηηηθήο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

ειήθζεζαλ ζνβαξά ππφςε απφ ην λνκνζέηε θαη νη επίκαρεο δηαηάμεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ λφκνπ ηξνπνπνηήζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ. Απηφ θαηαδεηθλχεη 

ηελ αλάγθε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ψζηε λα ςεθηζζεί έλαο λφκνο, ε νπνίνο ζα έρεη 

εμειηθηηθφ ραξαθηήξα θαη ζα είλαη αλζεθηηθφο ζην ρξφλν θαη ζχκθσλνο κε ηηο 

ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο. Με ηνλ λέν λφκν αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 1Α ηνπ 

αλαζηέιινληνο λφκνπ θαη ζρεηίδεηαη πιένλ ε απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κε 

ηε γέλλεζε αιιά θαη ηε θνίηεζε ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ ζε ειιεληθφ ζρνιείν ζηελ 

Διιάδα έρνληαο φκσο πην πεξηνξηζηηθέο πξνυπνζέζεηο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη 

ην ηέθλν αιινδαπψλ πνπ γελληέηαη ζηελ Διιάδα ζεκειηψλεη δηθαίσκα θηήζεο ηεο 
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ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εγγξαθήο ηνπ ζηελ Α΄ ηάμε 

ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηεο ζπλέρηζεο παξαθνινχζεζεο ειιεληθνχ 

ζρνιείνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο αίηεζεο θαη δήισζεο ησλ γνληψλ θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο ζπλερνχο λφκηκεο δηακνλήο ηνπ ελφο εθ ησλ γνλέσλ ηνπ επί πέληε 

ηνπιάρηζηνλ έηε πξηλ απφ ηε γέλλεζή ηνπ ή ζε πεξίπησζε γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ πξηλ 

ηελ πεληαεηία, κε ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηνχο ζπλερνχο λφκηκεο δηακνλήο ηνπ γνλέα 

ζηε ρψξα. Παξάιιεια, αλαγθαία πξνυπφζεζε απνηειεί θαη ε λφκηκε δηακνλή θαη ηνπ 

άιινπ γνληνχ ζηελ Διιάδα θαη ηνπιάρηζηνλ ν έλαο απφ ηνπο δχν λα θαιχπηεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν άδεηαο δηακνλήο καθξνρξφληαο δηάξθεηαο, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη πεξηνξηζηηθά ζην λφκν. Δπηπιένλ, πξνζηίζεηαη ην άξζξν 1Β κεηά ην 

άξζξν 1Α ζηνλ ΚΔΗ, βάζεη ηνπ νπνίνπ (α) αλήιηθνο ή ελήιηθνο αιινδαπφο πνπ 

θαηνηθεί κφληκα θαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ζεκειηψλεη δηθαίσκα θηήζεο ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο εθφζνλ έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ παξαθνινχζεζε είηε ελλέα 

ηάμεσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξίο λα πξνζκεηξάηαη ε 

θνίηεζε ζε λεπηαθέο ηάμεηο είηε έμη ηάμεσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη (β) 

ελήιηθνο 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. Μέζσ ησλ λέσλ απηψλ ξπζκίζεσλ θαίλεηαη 

μεθάζαξα ν εμειηθηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ηζαγέλεηα θαη 

ε δηάζεζε ηεο πνιηηείαο λα πξνρσξήζεη ρσξίο πξνζρψκαηα ζηελ θάιπςε ησλ 

πξνεγνχκελσλ λνκνζεηηθψλ θελψλ δηεπξχλνληαο θαηά ην δπλαηφλ ηηο νκάδεο πνπ 

δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζε απηέο ηηο ξπζκίζεηο. Απφξξνηα ησλ αλσηέξσ είλαη γηα 

παξάδεηγκα επφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ κε ην άξζξν 29 ηνπ λ. 4452/2017 θαη 

ην άξζξν 31 ηνπ λ. 4531/2018, βάζεη ησλ νπνίσλ πξνζηέζεθε ζηα άξζξα 1Β θαη 1Α 

αληίζηνηρα, ε δπλαηφηεηα θνίηεζεο ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ ζε ζρνιείν πνπ 

αθνινπζεί ην ππνρξεσηηθφ ειιεληθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο ζηελ 

Διιάδα, θαη πεξηιακβάλεη ηνπο καζεηέο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ μέλσλ ζρνιείσλ ζηελ 

Διιάδα πνπ αθνινπζνχλ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

 Απφ ηελ παξαπάλσ αλαθνξά πξνθχπηεη φηη νη δχν λφκνη πνπ άιιαμαλ ηελ 

ηζηνξία ζηελ απφδνζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζε αιινγελείο ζηεξίδνληαη ζε θνηλά 

ζηνηρεία αιιά έρνπλ θαη δηαθξηηέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, θαζψο ν δεχηεξνο είλαη ε 

εμέιημε ηνπ πξψηνπ. Ζ πξψηε εηδνπνηφο δηαθνξά ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο ηεο 

κφληκεο θαη λφκηκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα ηνπ ηέθλνπ θαη ησλ γνληψλ ηνπ, θαζψο 
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απαηηείηαη κε ην άξζξν Α1 ηνπ λ. 4332/2015 ε χπαξμε κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο δηαβίσζεο ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο γνληνχ κε ζπγθεθξηκέλεο 

άδεηεο δηακνλήο καθξάο δηάξθεηαο πνπ ελέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο έληαμεο 

ζπλδπαζηηθά κε ηελ πξναπαηηνχκελε έληαμε ηνπ ηέθλνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ηελ αδηάθνπε θνίηεζή ηνπ ζε απηφ. Ζ δεχηεξε νπζηαζηηθή δηαθνξά  πνπ 

εηζήρζε κε ην άξζξν Β1 έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απαηηείηαη πηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θνίηεζεο ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ πνπ αηηνχληαη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, 

αλάινγν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ή 

απνθνίηεζε απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη απφ ηκήκα ηεο ειιεληθήο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλδπαζηηθά. Με απηνχο ηνπο ηξφπνπο απνδεηθλχεηαη ε 

έληαμε ησλ αιινδαπψλ νηθνγελεηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία αιιά θαη ε δηαζθάιηζε 

φηη ην αιινδαπφ ηέθλν ιακβάλεη ηελ ειιεληθή παηδεία θαη δηαπιάζεηαη ζχκθσλα κε 

ηα ειιεληθά ηδεψδε θαη αξρέο πνπ είλαη ηα θπξίσο δεηνχκελα γηα ηελ απφδνζε ησλ 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζε θάπνηνλ αιινγελή. Πξφθεηηαη δειαδή γηα νπζηαζηηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ πην εκπεξηζηαησκέλν έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αιινδαπψλ ζηε ρψξα θαη παχεη λα είλαη κία δηαδηθαζία 

πνπ ζηεξίδεηαη κφλν ζηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο χπαξμεο ελφο ειάρηζηνπ ρξφλνπ 

λφκηκεο δηακνλήο ζε ειιεληθφ έδαθνο ή ρξφλνπ θνίηεζεο κηθξφηεξνπ ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ.  

 Οη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πνπ έζεζε ην παξφλ ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνχξγεζαλ 

σο δηθιείδεο αζθαιείαο ψζηε λα θνπάζνπλ νη θσλέο πνπ ζεσξνχζαλ φηη ε θηήζε ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ ηελ πνιππιεζή νκάδα ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο 

απεηιεί ηελ θνηλσληθή νκνηνγέλεηα θαη ζπλνρή. Παξάιιεια, ε ηξνπνπνίεζε ησλ 

επίκαρσλ άξζξσλ θαη ε επζπγξάκκηζή ηνπο κε ηηο ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο νδήγεζε 

ηνλ πνιηηηθφ θαη λνκηθφ θφζκν ζηελ απνδνρή ηνπ λένπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο. Ζ 

απξφζθνπηε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ δεκηνχξγεζε κία θαηάζηαζε 

θνηλσληθήο νκαιφηεηαο κε παξάιιειε επαλεθθίλεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Παξφηη βέβαηα νη δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο ζηηο 9 Ηνπιίνπ 2015 είραλ άκεζε ηζρχ εθαξκνγήο, νη δηεπθξηλήζεηο απφ 

ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ηα δηνηθεηηθά ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ πξνσζήζεθαλ 

κε έγγξαθφ ηνπ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηηο 16 επηεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

Δπηπιένλ, ην ελ ιφγσ έγγξαθν αλέθεξε φηη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο ηζαγέλεηαο 

δελ είρε αθφκε επηθαηξνπνηεζεί σο πξνο ηηο λέεο θαηεγνξίεο αηηήζεσλ, γηα δχν θαη 

πιένλ κήλεο πέξαλ ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ, γεγνλφο ην νπνίν ελέηεηλε παξνδηθά 
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ηελ αλεζπρία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη δεκηνχξγεζε κία θαηάζηαζε έληαζεο ζε 

πνιιέο ππεξεζίεο ηζαγέλεηαο. Χζηφζν, ζηαδηαθά, νη πνιπάξηζκεο ζπζζσξεπκέλεο 

αηηήζεηο πνπ εθθξεκνχζαλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κεηά ηελ αλαζηνιή ηνπ λ. 

3838/2010 άξρηζαλ λα εμεηάδνληαη μαλά, θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, ππφ ηνπο 

λένπο φξνπο ηνπ λ. 4332/2015 θαη ρσξίο ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο λένπ παξαβφινπ. 

Σα παηδηά θαη νη λένη, κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, πνπ ήηαλ ζε θαζεζηψο αλακνλήο 

έλησζαλ επηηέινπο δηθαησκέλνη, ηθαλνπνηεκέλνη θαη αλαθνπθηζκέλνη θαζψο ε ρψξα 

πνπ δνχζαλ θαη πνιινί απφ απηνχο είραλ γλσξίζεη σο ηε κνλαδηθή ηνπο παηξίδα, είρε 

επηηέινπο αλαγλσξίζεη εκπξάθησο ηελ αλάγθε ηνπο γηα νινθιήξσζε ηεο εληαμηαθήο 

ηνπο πνξείαο. 

 

2.2 Ζ ελληνική νομοθεζία ωρ μέζο ένηαξηρ - Γικαιώμαηα και 

ςποσπεώζειρ ζηην Δλλάδα και ζηο εξωηεπικό 

 Ζ κεγάιε εηζξνή κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990, φπσο 

είδακε, δεκηνχξγεζε κία άκεζε αλάγθε ιήςεο κέηξσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο ειιεληθήο 

πνιηηείαο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα. Οη 

πξψηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε ηελ είζνδν, ηελ παξακνλή θαη 

ηελ εξγαζία ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. κσο ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ειιεληθήο παξανηθνλνκίαο ψζεζε πνιινχο κεηαλάζηεο λα εξγάδνληαη ζε απηά ηα 

πιαίζηα θαη λα δνπλ θαη λα θηλνχληαη ζην πεξηζψξην ηεο λνκηκφηεηαο. Ζ ειιεληθή 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, κεηά απφ κία αξθεηά κεγάιε πεξίνδν αδξάλεηαο θαη 

ακεραλίαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο, εζηίαζε αξρηθά θπξίσο ζηελ θαηαγξαθή 

ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ θαη ζηε καδηθή λνκηκνπνίεζή ηνπο θάλνληαο δχν 

κεγάιεο θακπάληεο θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2009. Ο εξγαζηνθεληξηθφο ραξαθηήξαο 

ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο άξρηζε λα αιιάδεη δίλνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ αιινδαπψλ πνιηηψλ ελζσκαηψλνληαο θνηλνηηθέο νδεγίεο 

θπξίσο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, πξνσζψληαο ηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο επί καθξφλ 

δηακέλνληεο, ζηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε θαη ζηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ λ.4251/2014 δφζεθε ζηνπο ελήιηθεο είηε εηδηθή απηνηειήο 

άδεηα δηακνλήο ηξηεηνχο δηάξθεηαο είηε άδεηα δηακνλήο δεχηεξεο γεληάο πεληαεηνχο 

δηάξθεηαο κε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο αλά θαηεγνξία. Χζηφζν, εμαθνινπζνχζε 

λα είλαη έληνλνο ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ εληαμηαθή πνξεία ησλ 
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κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ε αλάγθε λα βξεζεί 

ζεζκηθή ιχζε. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ν λ.3838/2010 πνπ αλαθέξζεθε εθηελψο 

παξαπάλσ δίλνληαο κία ψζεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο εληαμηαθήο πνξείαο ησλ 

κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο. ηε ζπλέρεηα, ππήξμε ε γλσζηή δηαθνπή ηεο 

δηαδηθαζίαο κεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ελ ηέιεη 

αλαθάκπηεη ε πξνεγνχκελε δηαδηθαζία απνθαζηζηψληαο ηελ ζπληαγκαηηθή ηάμε 

κέζσ ηνπ λ.4332/2015, δηαηεξψληαο ηελ αξρηθή θηινζνθία αιιά κε πην πεξηνξηζηηθή 

δηάζεζε σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. 

πλερίζηεθε ινηπφλ ε απνλνκή ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο 

γεληάο ηφζν ζε απηνχο πνπ είραλ ππνβάιεη αηηήζεηο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη 

εθθξεκνχζαλ βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο φζν θαη ζε εθείλνπο πνπ 

πιεξνχζαλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ηνπ λένπ λφκνπ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη 

απξφζθνπηα κέρξη ζήκεξα δεκηνπξγψληαο έλα αίζζεκα δηθαίσζεο ζηα παηδηά, 

κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, πνπ κεγάισζαλ ζηελ Διιάδα θαη απέθηεζαλ 

γλσξίζκαηα θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά φκνηα κε ησλ Διιήλσλ ζπκκαζεηψλ θαη 

θίισλ ηνπο κέζσ ηεο έληαμήο ηνπο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ζε άιιεο 

ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο αιιά θαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ήζε θαη έζηκα 

ηεο θνηλσλίαο καο θαη γεληθφηεξα ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή 

ηνπ ηφπνπ. 

 Ζ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζπλεπάγεηαη φηη ν, κέρξη εθείλνπ ηνπ 

ζεκείνπ, αιινδαπφο πνιίηεο εηζέξρεηαη ζηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα ηνπ ειιεληθνχ 

ιανχ.  Σν γεγνλφο απηφ απνθέξεη έλα ζχλνιν δηθαησκάησλ αιιά θαη ππνρξεψζεσλ 

ζηνπο λένπο απηνχο πνιίηεο ηεο ρψξαο. Οη θαηλνχξγηεο ππνρξεψζεηο θπξίσο αθνξνχλ 

ζηελ εθπιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο γηα ηνπο άξξελεο πνιίηεο ελψ ηα βαζηθά 

δηθαηψκαηα πνπ απνιακβάλνπλ κέζσ ηνπ λένπ ηνπο ξφινπ είλαη ηα πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη, 

ηεο ίδξπζεο πνιηηηθνχ θφκκαηνο, ην δηθαίσκα ηνπ ελφξθνπ θαη ηεο πξφζβαζεο ζε 

δεκφζηεο ζέζεηο ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη 

αλάινγα. Σν δηθαίσκα ςήθνπ, ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ δεκνθξαηηθνχ καο 

πνιηηεχκαηνο θαζψο θαη ην δηθαίσκα ηεο εθινγήο ζηηο εζληθέο θαη απηνδηνηθεηηθέο 

εθινγέο θαη ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ έρνπλ φινη 

νη έιιελεο πνιίηεο (Κνθίλεο, 2019: 247-248). Δπηπιένλ, είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

θαη απείξσο αλαθνπθηζηηθφο γηα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηελ 

πνιππφζεηε ειιεληθή ηζαγέλεηα, θαη δε ηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, ν 
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απεγθισβηζκφο ηνπο απφ ηελ ζπλερφκελε ππνρξέσζή ηνπο λα αλαλεψλνπλ ηηο άδεηεο 

δηακνλήο ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηαζέηνληαο θάζε θνξά πιεζψξα 

δηθαηνινγεηηθψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Παξάιιεια, ην πην θαίξηαο ζεκαζίαο 

δηθαίσκα πνπ απνθηά ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα κεηαλαζηψλ είλαη ε απφθηεζε ηνπ 

νξηζηηθνχ θαη αλαθαίξεηνπ δηθαηψκαηνο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, δηακνλήο θαη εξγαζίαο 

ηφζν ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αθνχ κε ηελ θηήζε 

ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απνθηνχλ απηφκαηα θαη ηελ επξσπατθή ηζαγέλεηα. 

 Ζ λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθνχ Έλσζεο (ΓΔΔ) νπζηαζηηθά 

απνηέιεζε ηε λνκηθή βάζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ην 2007 θαη ν Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ πηνζεηήζεθε ζηε Νίθαηα ην 2000 έζεζε ηηο βάζεηο ψζηε 

απηή ε λνκηθή βάζε λα επεθηαζεί ζε κηα γλήζηα επξσπατθή ηζαγέλεηα. χκθσλα κε 

ην άξζξν 9 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ην άξζξν 20 ηεο 

πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο (ΛΔΔ), «νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη ηελ ππεθνφηεηα 

θξάηνπο κέινπο είλαη πνιίηεο ηεο Έλσζεο. Η ππεθνφηεηα νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

εζληθή λνκνζεζία ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο. Η ηζαγέλεηα ηεο Έλσζεο ζπκπιεξψλεη ηελ 

εζληθή ηζαγέλεηα ρσξίο λα ηελ αληηθαζηζηά» (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2021). 

Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο νη πνιίηεο ηεο ΔΔ έρνπλ ην δηθαίσκα 

λα θπθινθνξνχλ θαη λα δνπλ ειεχζεξα ζε άιιε ρψξα ηεο ΔΔ. Πνιχ νπζηαζηηθέο γηα 

ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ είλαη ε Οδεγία 2004/38/ΔΚ, 

ε νπνία ζεζπίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θαη 

δηακνλή ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ε Οδεγία 

2014/54/ΔΔ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο απηψλ (Σζεβάο, 2019: 

292). Ζ επξσπατθή ηζαγέλεηα επνκέλσο δηακνξθψλεη έλα πιαίζην δηθαησκάησλ γηα 

ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ κε ηζρχ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο. 
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2.3 Οικονομική κπίζη ζηην Δλλάδα και μεηανάζηεςζη μεηά ηην 

κηήζη ηηρ ελληνικήρ ιθαγένειαρ 

 ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα ε Διιάδα κεηαηξάπεθε ζε ρψξα ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ κε νηθνλνκηθά θπξίσο θίλεηξα, ηδηαίηεξα ζηελ πξψηε θάζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο. Σελ πεξίνδν κεηά ην 1992 θαη κέρξη ην 2008 ε ειιεληθή 

νηθνλνκία δεκηνπξγεί ρηιηάδεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε ρψξα 

καο έλα πνιχ ειθπζηηθφ κεηαλαζηεπηηθφ πξννξηζκφ. Οκάδεο κεηαλαζηψλ πνπ 

επηδεηνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπο βιέπνπλ σο επθαηξία δσήο ηνλ 

πςειφ βαζκφ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο εθείλεο ηεο 

επνρήο. χκθσλα κε έξεπλεο, πεξίπνπ ην 82% ησλ κεηαλαζηψλ δειψλνπλ φηη ν 

θχξηνο ιφγνο ηεο  κεηαλάζηεπζεο είλαη ε εξγαζία. Δηδηθφηεξα, ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

απαζρνιείηαη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ 

ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

κεηαλαζηψλ είλαη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ή ηερλίηεο, θπξίσο ζε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο 

ελψ ην 1/3 ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ κεηαλαζηψλ εξγάδεηαη ζηνλ θιάδν ησλ 

θαηαζθεπψλ, θαη ακέζσο κεηά ζε ηδησηηθά λνηθνθπξηά σο νηθηαθφ πξνζσπηθφ 

(ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γπλαίθεο), ζηηο κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, ζην 

εκπφξην, ζηηο επηζθεπέο, ζε μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα θαη ζηνλ γεσξγν-

θηελνηξνθηθφ θιάδν (Μεηξάθνο, 2013: 97). Μεηά ην 2008 φκσο θιείλεη νξηζηηθά ν 

θχθινο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη αλνίγεη έλαο λένο θχθινο κε ραξαθηεξηζηηθά 

έληνλεο χθεζεο θαη αβεβαηφηεηαο. Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2009 φινη νη νηθνλνκηθνί 

δείθηεο είλαη έληνλα πησηηθνί. Απηή ε πησηηθή ηάζε δηαθαίλεηαη ζηε βηνκεραληθή 

παξαγσγή, ζην εκπφξην θαη θπξίσο ζηηο θαηαζθεπέο. Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη 

πξσηνθαλή πνζνζηά αλεξγίαο θαη παξαηεξείηαη πνιχ κεγάιε κείσζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ ησλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

πιήηηεη ηνπο έιιελεο θαη επηβαξχλεη ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν δελ αθήλεη ακέηνρνπο 

θαη ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα (Παπαγεσξγίνπ & 

Σζηξψλεο: 101). Απηή ε λέα πξαγκαηηθφηεηα έρεη κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηνπο 

κεηαλάζηεο, νη νπνίνη είλαη πην επάισηνη ζηηο αιιαγέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα πνζνζηά αλεξγίαο ηνπο απμάλνληαη ηαρχηαηα κε απνηέιεζκα 

ην 2013 λα είλαη κεγαιχηεξα έλαληη ησλ Διιήλσλ θαηά 14,05 πνζνζηηαίεο κνλάδεο  

(Εσγξαθάθεο & Καζίκεο, 2014: 388). Οη κεηαλάζηεο, αλ θαη επηδηψθνπλ ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο, βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε κεγάιεο 



 32 

αβεβαηφηεηαο θαη απφγλσζεο. Έλα πνζνζηφ κεηαλαζηψλ απνθαζίδεη λα επηζηξέςεη 

ζηελ παηξίδα ηνπ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπαλαπαηξηζκνχ πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΔΔ. Σν κεγαιχηεξν φκσο πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ, θπξίσο 

απηψλ πνπ έρνπλ νξγαλψζεη ηε δσή ηνπο ζηελ Διιάδα, παξακέλεη, παξά ηα έληνλα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη (Παπαγεσξγίνπ & Σζηξψλεο: 

101). 

 ε πνιχ πην έληνλν βαζκφ βηψλεηαη ε ηξέρνπζα δπζκελήο νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία απφ ηα παηδηά ηνπο, ηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, νη νπνίνη, είηε έρνπλ 

απνθηήζεη πςειή θαηάξηηζε είηε φρη, αλαδεηνχλ εξγαζία ζε κία λεθξή νπζηαζηηθά 

ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο είλαη φηη νη 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο αιιάδνπλ κε πνιχ γνξγνχο ξπζκνχο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 

νδεγεί ηηο αγνξέο εξγαζίαο ζε απνξξχζκηζε θαη κεηαηξέπεη ηελ «επειημία» ζε 

θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο. Ζ αλαζθάιεηα, ε αλεξγία, νη πεληρξνί κηζζνί θαη νη 

πεξηθνπέο ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο δσήο νδεγνχλ ρηιηάδεο λένπο, έιιελεο θαη 

κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, πςειήο εμεηδίθεπζεο αιιά θαη αλεηδίθεπην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ λα αλαδεηήζνπλ κηα ζέζε εξγαζίαο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη αιινχ. Με ηελ έιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη ήδε δχζθνιεο ζπλζήθεο ησλ 

κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο έγηλαλ αθφκε δπζθνιφηεξεο. Ζ παιηλλφζηεζε δελ 

επηιέγεηαη ζπλήζσο απφ κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο θαζψο ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή 

θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο ζπλήζσο δελ είλαη θαιχηεξε ζε 

ζρέζε κε ηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη επηπιένλ νη δεζκνί κε ηηο ρψξεο απηέο είλαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο αξθεηά ραιαξνί θαη απνζπαζκαηηθνί. Δπηπιένλ, ζηνλ παγθφζκην 

ρψξν δεκηνπξγείηαη κία φιν θαη πην κεγάιε δήηεζε γηα μέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

πςειήο εμεηδίθεπζεο θαη αλεηδίθεπην εμαηηίαο ηεο βαζχηαηα παγθνζκηνπνηεκέλεο 

νηθνλνκίαο (Αθνπμελίδεο, 2012: 14). Δπνκέλσο, κία δεχηεξε κεηαλάζηεπζε θαληάδεη 

σο κνλφδξνκνο ζε πνιχ κεγάιν αξηζκφ λέσλ, νη νπνίνη ειπίδνπλ θαη απνδεηνχλ έλα 

θαιχηεξν αχξην. Ζ πινπνίεζή ηεο, ελ πνιινίο, επλνείηαη απφ ηελ θηήζε ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ε νπνία σο επξσπατθή ηαπηφρξνλα, πξνζθέξεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εχθνιε κεηάβαζε θαη παξακνλή ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, φπσο θαηνρπξψλνληαη κέζσ ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο. Ζ πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ, κε ηε ζέζπηζε ηεο ηζαγέλεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πνιίηε ηεο έλσζεο [αξζ. 17 (πξψελ άξζξν 8) πλζΔΔ], θαζηζηά 

ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο ηνπ αλζξψπνπ βαζηθφ ζεζκηθφ ππξήλα ηεο Έλσζεο 

(Παπαζενδψξνπ, 2015: 17). Δπηπιένλ, ην Πξφγξακκα ηεο Υάγεο εληζρχεη ηα 
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δηθαηψκαηα πνπ παξέρεη ε επξσπατθή ηζαγέλεηα, φπσο ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

πνιηηψλ ηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο (φ.π., 2015: 23). 

 

2.4 ηαηιζηικά ζηοισεία αιηήζεων και αποθάζεων κηήζηρ ελληνικήρ 

ιθαγένειαρ από μεηανάζηερ δεύηεπηρ γενιάρ 

 Απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (2021), φπσο 

θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, γηα ηα έηε 2011 - 2020, πξνθχπηνπλ ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα επξήκαηα σο πξνο ηα αηηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο, ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαζψο θαη θάπνηα επηκέξνπο ζηνηρεία 

ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ αηηεζεί ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ψζηε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

  ηαηιζηικά ζηοισεία 2011-2020 / Γέννηζη και θοίηηζη  ζηην Δλλάδα (ν.3838/10, ν.4332/15) 

           

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Αιηήμαηα κηήζηρ 

ιθαγένειαρ 
7.479 8.084 0 0 14.441 36.760 21.309 19.187 11.222 5.410 

           
Αποθάζειρ κηήζηρ 

ιθαγένειαρ 
3.103 5.543 529 0 305 19.367 25.528 21.559 12.868 9.099 

           ύνολο  

αποθάζεων με όλα 

ηα άπθπα ηος ΚΔΗ 

19.222 21.737 30.223 21.829 14.178 33.487 34.814 28.410 16.834 13.873 

Ποζοζηό επί ηος 

ζςνόλος ηων  

αποθάζεων 

16% 25,5% 1,7% - 2,1% 58% 73% 76% 66% 66% 

 

ην ζεκείν απηφ λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε αλαθνξά ζε εθδνζείζεο απνθάζεηο γίλεηαη 

γηα φζεο απφ απηέο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε Φ.Δ.Κ. κέζσ πεξηιήςεσλ. 

 Χο πξνο ηα ζηνηρεία ησλ εηψλ 2013 θαη 2015, λα αλαθέξνπκε φηη ν πνιχ 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί νθείιεηαη ζηε δηαθνπή ηεο 

δηαδηθαζίαο, κεηά ηελ αλαζηνιή ηνπ λ.3838/2010 απφ ην ηΔ, ζηηο 15/11/2012 θαη 

ηελ επαλέλαξμή ηεο κε ηε λέα λνκνζεζία ηνπ λ.4332/2015. Ο αξηζκφο ησλ εθθξεκψλ 

αηηεκάησλ θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ιφγσ γέλλεζεο θαη θνίηεζεο κε ηνλ λ. 

3838/2010 θαηά ηελ εκεξνκελία αλαζηνιήο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ αλεξρφηαλ ζε 18.546. 

Οη 10.886 απφ ηηο αλσηέξσ ππνζέζεηο πξνρψξεζαλ ζε έθδνζε απνθάζεσλ κεηά ηελ 
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εθαξκνγή ηνπ λ.4332/2015 κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη κία 

ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ λέσλ αηηήζεσλ κε ηελ έλαξμε ηνπ λ.4332/2015 φπνπ, 

ελψ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηζαγέλεηαο άξρηζαλ λα δέρνληαη μαλά αηηήζεηο κφιηο απφ 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015, ήδε κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, δειαδή κφιηο ζε 4 κήλεο, 

ππνβιήζεθαλ 14.441 αηηήζεηο. Δπίζεο, πξνθχπηεη φηη 108.329 άλζξσπνη έρνπλ 

ππνβάιιεη αηηήκαηα πξνο εμέηαζε απφ ην 2015 κέρξη ην 2020 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4332/2015 ελψ ζπλνιηθά, κε ηηο δηαηάμεηο θαη ησλ δχν λφκσλ έρνπλ ππνβιεζεί 

123.892 αηηήκαηα, απφ ην 2011 κέρξη ην 2020. Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηή, θαη κέζσ 

ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε πνιχ έληνλε επηζπκία ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο 

λα γίλνπλ έιιελεο πνιίηεο. Πξνρσξψληαο ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ παξαηεξνχκε 

έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ θηήζεσλ ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ιφγσ γέλλεζεο θαη 

θνίηεζεο (λ.3838/2010 θαη λ.4332/2015) ηεο ηάμεο ηνπ 73% θαη 76% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εθδνζέλησλ απνθάζεσλ ησλ εηψλ 2017 θαη 2018 αληίζηνηρα θαη 66% 

ζην ζχλνιν φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηα έηε 2020 

θαη 2021. Δίλαη ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε φηη ηα πνζνζηά απνδνρήο 

ησλ αηηεκάησλ θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ιφγσ γέλλεζεο θαη θνίηεζεο ζηελ 

Διιάδα βάζεη ηνπ λ.4332/15 είλαη ζπληξηπηηθά έλαληη ησλ απνξξηπηηθψλ απνθάζεσλ 

πνπ εθδίδνπλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔ, νη νπνίεο είλαη κφιηο 122 ην έηνο 

2020, θαη θπκαίλνληαη ζηαζεξά πεξίπνπ ζην 99% απφ ην έηνο 2017 θαη έπεηηα. Απηφ 

ην γεγνλφο θαηαδεηθλχεη θαη ηελ επηζπκία ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο λα βάιεη έλα ηέινο 

ζην γθξίδν πιαίζην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα κεηαλαζηψλ 

ηθαλνπνηψληαο ηα αηηήκαηά ηεο.  

 ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο 

πξνέξρνληαη νη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα ην έηνο 2020.  

Γέννηζη/Φοίηηζη ζηην Δλλάδα (ν.4332/15) - 2020 

Υώπα πποηγούμενηρ Ηθαγένειαρ Πλήθορ Ποζοζηό 

ΑΛΒΑΝΗΑ 8.160 89,68% 

ΗΝΓΗΑ 151 1,66% 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 131 1,44% 

ΟΤΚΡΑΝΗΑ 95 1,04% 

ΓΔΧΡΓΗΑ 78 0,86% 

ΛΟΗΠΔ ΥΧΡΔ 484 5,32% 

ΤΝΟΛΟ 9.099 
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χκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔ, 

ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία έρνπλ αληιεζεί απφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

«Ηζαγέλεηα» πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φιεο νη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ηζαγέλεηαο κε ηειεπηαία ελεκέξσζε ηελ 30/6/2021. Ζ πξψηε ηξηάδα ησλ ρσξψλ 

παξακέλεη ίδηα ζε ζρέζε κε ην 2019 ελψ ε Οπθξαλία επαλεκθαλίδεηαη ζηελ πεληάδα 

φπσο θαη ην 2018. Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ιφγσ γέλλεζεο / θνίηεζεο 

πξνέξρνληαη απφ ηε γεηηνληθή καο Αιβαλία ζε πνζνζηφ 89,68% ην 2020 κε αλάινγα 

θαη αθφκε κεγαιχηεξα πνζνζηά θαη ζηα πξνεγνχκελα έηε. Αλαιπηηθά θαίλνληαη ηα 

ζηνηρεία ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

Υώπα πποηγούμενηρ Ηθαγένειαρ: Αλβανία 

 2017 2018 2019 2020 

Ποζοζηό επί ηος ζςνόλος 

ηων  αποθάζεων 
92,07% 91,90% 91,35% 89,68% 

 

 Απφ επηπιένλ ζηνηρεία πξνθχπηεη  φηη ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αληξψλ πνπ 

απνθηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα είλαη πεξίπνπ ίζα ελψ ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ 

αηηήζεσλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ επξχηεξε Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Β΄ ΜΔΡΟ -Έπεςνα Πεδίος 

Οπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ - Γιαηύπωζη επεςνηηικών επωηημάηων 

Γεληθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ γηα 

ηνπο νπνίνπο νη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα θαη ηη ζεκαίλεη απηή ε δηαδηθαζία γηα απηνχο, πψο δηαρεηξίδνληαη ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο θαη κε ηνπο νκνεζλείο θαη Έιιελεο ππφ ην 

πξίζκα ηεο λέαο ηδηφηεηαο ηνπ έιιελα πνιίηε, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

απνθάζηζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζην εμσηεξηθφ κεηά ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε ηαπηφηεηα ηνπ έιιελα πνιίηε επεξέαζε ηελ 

απφθαζε ηεο λέαο κεηαθίλεζεο θαη βνήζεζε ζηελ πινπνίεζή ηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ πνπ αμίδεη λα δηεξεπλεζεί είλαη πνηνη ιφγνη θαη πνηεο 

αλάγθεο ψζεζαλ ηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο λα δηεθδηθήζνπλ ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα, πψο βίσζαλ ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ  θηήζε ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κέρξη ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ ηεο 

απφθηεζεο ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ ειιεληθνχ δηαβαηεξίνπ θαη πφζν 

θηιηθέο είλαη απηέο απέλαληί ηνπο. Δπηπιένλ, ζα κειεηεζεί ην αλ ληψζνπλ φηη 

απέθηεζαλ θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ έιιελα πνιίηε κέζσ ηεο απφθηεζεο ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ έιιελα πνιίηε, αλ έρεη επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ππφινηπνπο νκνεζλείο 

ηνπο αιιά θαη ηνπο Έιιελεο κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε επαθή θαη πνηα είλαη ε 

ζρέζε ηνπο κε ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο ζπγθξηηηθά πξηλ ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο θαη κεηά. Σέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη λα αλαδεηεζνχλ νη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ απηή ηελ θαηεγνξία κεηαλαζηψλ ζηελ απφθαζε κηαο λέαο κεηαθίλεζεο, 

πφζν ρξήζηκε είλαη ε θηήζε ηεο ειιεληθή ηζαγέλεηαο γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο, πνην 

ξφιν έρεη δηαδξακαηίζεη ζηηο κεηέπεηηα επηινγέο ηνπο, αλ ε δηαδηθαζία ηεο λέαο 

κεηαλαζηεπηηθήο απφθαζεο πξνέθπςε σο αλάγθε ή σο ειεχζεξε επηινγή θαη ν 

ηξφπνο πνπ δηαρεηξίδνληαη, σο Έιιελεο πιένλ, ηηο λέεο ζπλζήθεο δσήο ηνπο ζε κία 

άιιε ρψξα. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα απηή ζηνρεχεη λα απαληήζεη ζηα αθφινπζα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Πνηνη ιφγνη νδεγνχλ ηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο ζηελ απφθαζε γηα 

ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο; Πφζν θηιηθέο είλαη νη δηαδηθαζίεο θηήζεο ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο πξνο ηνπο αιινδαπνχο;  

2. Πφζν ε θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε ηεο 

ειιεληθήο «ηαπηφηεηαο»; Πφζν Έιιελεο ληψζνπλ; Έρνπλ αιιάμεη νη ζρέζεηο ηνπο κε 

ηνπο νκνεζλείο, κε ηνπο έιιελεο θαη κε ηε ρψξα ηεο πξψηεο ηζαγέλεηαο; 

3. Πνηνί ιφγνη νδεγνχλ ζε λέα κεηαλάζηεπζε; Δίλαη αλαγθαζηηθή ή ειεχζεξε 

επηινγή; Βνήζεζε ε θηήζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ λέσλ 

ζρεδίσλ κεηαλάζηεπζεο; Δίλαη καθξνρξφληα ηα ζρέδηα ηεο δηαβίσζεο εθηφο Διιάδαο; 
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Κεθάλαιο ΗΗΗ. Σαςηόηηηα ηηρ έπεςναρ 

3.1 Μεθοδολογία 

 Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο εθαξκφζηεθε ε πνηνηηθή 

κεζνδνινγία, ε νπνία έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο ζε βάζνο δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο ελδερφκελεο δηεπθξίληζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ, ηα 

νπνία ζα απαηηνχζαλ κεγαιχηεξε αλάιπζε ή πεξαηηέξσ εκβάζπλζε. πσο 

αλαθέξνπλ νη Ίζαξε θαη Πνπξθφο (2015: 13) «νη ππνζηεξηθηέο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

επηρεηξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ θνηλσληθφ θφζκν ππφ ην πξίζκα ηεο εκπεηξίαο ησλ 

ππνθεηκέλσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή ηελ έξεπλα». χκθσλα επίζεο κε ηελ 

Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα (2008: 76), «νη πνηνηηθέο κέζνδνη δίλνπλ ηελ επθαηξία 

ζηνλ εξεπλεηή λα ζηνρεχζεη ζην ηη ζεκαίλεη γηα ηα ππνθείκελα ε εκπεηξία γηα ηελ νπνία 

κηινχλ, κε άιια ιφγηα, λα εκβαζχλεη». Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη φπσο 

αλαθέξεη ε Παπαγεσξγίνπ, ν εξεπλεηήο επηρεηξεί «λα δηεηζδχζεη ζηελ πξνζσπηθφηεηα 

ησλ ππνθεηκέλσλ θαη λα θαηαλνήζεη ηηο θνηλσληθέο επηξξνέο πνπ ηα ππνθείκελα έρνπλ 

δερηεί» κε ζθνπφ ηελ νξζή θαηαγξαθή ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπο (1998, φπ. αλαθ. 

ζην Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2019: 27). 

 Με ηελ πνζνηηθή έξεπλα δίλεηαη ε επθαηξία λα γεληθεχζνπκε ηα  

απνηειέζκαηα ζε αληίζεζε κε ηε δπλαηφηεηα πνπ καο πξνζθέξεη κία πνηνηηθή 

έξεπλα, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν δείγκα. πσο αλαθέξεη ν Φίιηαο 

(1993: 47) «ζηηο θνηλσληθέο έξεπλεο θαηά θαλφλα εμεηάδεηαη ζ' έλα ζρεηηθά κηθξφ 

δείγκα αηφκσλ, έλαο κηθξφο αξηζκφο πεξηζηαηηθψλ, έλα πεξηνξηζκέλν εχξνο 

θαηαζηάζεσλ». Χζηφζν, φηαλ ην ζέκα ηεο έξεπλάο καο ηπγράλεη πεξηνξηζκέλεο 

δηεξεχλεζεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, ελδείθλπηαη ε ρξήζε 

ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο θαζψο πξφθεηηαη γηα πξσηνγελή έξεπλα. Σν ζέκα ηεο 

εμέιημεο ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο κεηά ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, 

ησλ επηινγψλ ηνπο, ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ θαη ηελ κεηέπεηηα πνξεία φζσλ 

ηειηθά εμ' απηψλ επηιέγνπλ λα κεηαλαζηεχζνπλ εθ λένπ είλαη αληηθείκελν ζχγρξνλεο 

κειέηεο θαζψο αθνξά ζε ζχγρξνλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε έλα λέν λνκηθφ πιαίζην απφδνζεο ηεο ηζαγέλεηαο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα νδεγεί ζηνλ 

αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ εξεπλψκελνπ ζέκαηνο κέζα απφ ηνλ 

θαηάιιειν ζρεδηαζκφ εξσηήζεσλ. ηε ζπλέρεηα, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα κία πηζαλή κειινληηθή πνζνηηθή 

έξεπλα. ε θάζε πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο αθ' ελφο ζπκβάινπλ ζηε 
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δηαθψηηζε ηνπ εξεπλψκελνπ δεηήκαηνο κέζα απφ ηελ νπηηθή ηνπ εξεπλεηή θαη αθ' 

εηέξνπ «απνηεινχλ αθεηεξία γηα κηα ζεηξά πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεζνδνινγηθψλ 

πξνζπαζεηψλ, γηαηί ηα δεηήκαηα πξνο κειέηε θαη αλάιπζε δελ ζηακαηνχλ λα πθίζηαληαη 

θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζέηνπλ ζπλερείο, επφκελνπο πξνβιεκαηηζκνχο» 

(Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2019: 29). 

3.1.1 Μοπθή έπεςναρ και επγαλεία ζςλλογήρ δεδομένων 

 Σα κέζα πνπ δηαζέηεη ε επηζηήκε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

είλαη ε παξαηήξεζε θαη ε ζπλέληεπμε. Ζ ζπλέληεπμε, ζχκθσλα κε ηνλ Φίιηα (1993: 

129) «είλαη ε ηερληθή πνπ έρεη ζθνπφ λα νξγαλψζεη κία ζρέζε πξνθνξηθήο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δχν πξφζσπα, ην ζπλεληεπθηή θαη ηνλ εξσηψκελν, έηζη ψζηε 

λα επηηξέςεη ζηνλ πξψην ηε ζπιινγή νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ απ' ην δεχηεξν πάλσ ζ' 

έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν». ε άιιν ζεκείν αλαθέξεη φηη ε ζπλέληεπμε είλαη ην 

«απνηέιεζκα κεζνδνινγηθήο ζηξαηεγηθήο» θαη φηη ε ηερληθή ηεο πνηθίιιεη αλάινγα κε 

ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ζθνπφ ζηνλ νπνίν απνβιέπεη. 

Γηα λα θηάζεη κία πνηνηηθή ζπλέληεπμε ζε αμηνπνηήζηκα ζπκπεξάζκαηα ρξεηάδεηαη 

κία πνιχ θαιή νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο. Δπηιέγεηαη θπξίσο ιφγσ ηεο επειημίαο θαη 

ηεο ακεζφηεηαο πνπ δηαζέηεη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ε ζπλέληεπμε απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο θαζψο δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία ηνπ εξεπλεηή κε ηνλ 

ζπκκεηέρνληα (Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2008: 82).  

 Δηδηθφηεξα, έλαο ηχπνο ζπλέληεπμεο είλαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, φπνπ 

αλαδεηθλχεηαη ε πξνζσπηθή επαθή ησλ δχν κεξψλ θαη δίλεηαη ζηνλ εξεπλεηή ε 

δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη πξνο 

ζπδήηεζε ή αθφκε θαη εκβάζπλζεο ζε θάπνηα απφ απηά αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο 

θαη ηελ θαηεχζπλζε ζηελ νπνία θηλείηαη ν ζπλνκηιεηήο, εθφζνλ άπηεηαη ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ππάξρεη επειημία 

σο πξνο ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηίζεληαη νη εξσηήζεηο φπσο θαη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνζηεζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ θάπνηεο απφ απηέο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015: 97). Ζ 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ ζπκκεηέρνληα είλαη 

δηαδξαζηηθή, θαζψο δίλεηαη ε επθαηξία θαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ζπκκεηέρνληα λα 

δηαηππψζεη ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπ, λα εθθξάζεη απεξίθξαζηα ηε γλψκε ηνπ, λα 
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αθεγεζεί ηηο εκπεηξίεο ηνπ πξνζδίδνληαο ην λφεκα πνπ εθείλνο ζέιεη ζε απηέο θαη λα 

ζίμεη δεηήκαηα θαη ζέκαηα, ηα νπνία ελδερνκέλσο δελ είραλ εθηηκεζεί αξρηθά 

αξθνχλησο απφ ηνλ εξεπλεηή (φ.π., 2015: 96). Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα κηιήζνπλ γηα ηηο αληηιήςεηο ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο ή ηηο εκπεηξίεο ηνπο ειεχζεξα 

θαη ζε βάζνο (Robson, 2007, φπ. αλαθ. ζην Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015: 97).  

 ηελ παξνχζα εξγαζία, ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ κεηαλαζηψλ 

δεχηεξεο γεληάο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ην πψο 

αληηιακβάλνληαη ηα δεηήκαηα ηαπηφηεηαο πνπ πξνέθπςαλ θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηε δσή ηνπο θαη ηηο κεηέπεηηα επηινγέο ηνπο σο ελδερφκελν 

απνηέιεζκα ηεο θηήζεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ησλ 

εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Καηά ηνπο Λαγνπκηηδή, Βιαρφπνπιν θαη 

Κνπηζνγηάλλε, νη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο απνηεινχληαη απφ έλα πιήζνο 

εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ πνπ ζθνπεχεη ν εξεπλεηήο λα θαιχςεη θαη πνιιέο θνξέο 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ ζπλεληεχμεσλ αλάινγα κε ηνλ 

ζπκκεηέρνληα θαη ηα ηδηαίηεξα ζέκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη θάζε θνξά κέζα απφ 

απηέο (2015, φπ. αλαθ. ζην Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2019: 30). Γηα ηνπο αλσηέξσ 

ιφγνπο, ε επηινγή ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θξίζεθε σο ε πην θαηάιιειε γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Χο εξγαιείν γηα ηε 

δηεμαγσγή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο νδεγφο ζπλέληεπμεο, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 

δχν ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ αθνξνχλ ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην θχιν θαη ηελ ειηθία, ηε ρψξα 

γέλλεζεο θαη θαηαγσγήο, ην επάγγεικα, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηνλ πξνεγνχκελν 

ηφπν θαηνηθίαο, ηε ρξνλνινγία εηζφδνπ ζηελ Διιάδα θαη ηε δηάξθεηα παξακνλήο, ηε 

ρξνλνινγία θηήζεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ηε ρξνλνινγία δεχηεξεο κεηαλάζηεπζεο 

θαη ηε ρψξα δεχηεξεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα απαληήζνπλ ζηα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρεη ζέζεη ε 

εξεπλήηξηα, φπσο αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Απηνχζηνο ν νδεγφο 

ζπλέληεπμεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η.  

3.1.2 Σο δείγμα 

 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ελλέα αιβαλνί πνιίηεο, γπλαίθεο θαη 

άληξεο, κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, νη νπνίνη ήξζαλ ζηελ Διιάδα ζε κηθξή ειηθία, 

καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο ή γελλήζεθαλ ζηε ρψξα. Σν δείγκα απνθαζίζηεθε λα 
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πεξηιακβάλεη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ πξψηε ηζαγέλεηα ηελ αιβαληθή θαζψο απηή ε 

νκάδα απνηειεί ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα θαη θέξνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Οη επηά 

ζπκκεηέρνληεο απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ελλεαεηνχο 

ή εμαεηνχο θνίηεζεο ζε ειιεληθφ ζρνιείν ζηελ Διιάδα θαη νη ππφινηπνη δχν κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απνθνίηεζεο απφ ειιεληθφ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (ΣΔΗ). 

Έμη άηνκα έδεζαλ ζηελ Διιάδα θάπνηα ρξφληα κέρξη ηελ επφκελε κεηαθίλεζή ηνπο 

ζε επξσπατθέο ρψξεο ελψ ηα ηξία άηνκα είραλ ήδε κεηαλαζηεχζεη ή νινθιήξσζαλ ηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο δηαδηθαζίεο αθξηβψο κεηά ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ειηθηψλ απφ 19 έσο 37 εηψλ. Μία εμ' 

απηψλ είλαη θάηνηθνο Γεξκαλίαο, δχν ζπκκεηέρνπζεο δνπλ ζηε νπεδία, ζην Λνλδίλν 

θαη ζην Μάληζεζηεξ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ δηακέλνπλ απφ έλα άηνκν ζηελ θάζε 

αλαθεξφκελε πεξηνρή ελψ ηφπνο δηακνλήο γηα ηνπο ππφινηπνπο ηέζζεξηο είλαη ε 

Διβεηία θαη, ζπγθεθξηκέλα, δχν πεξηνρέο θνληά ζηε Επξίρε, νη νπνίεο δελ 

αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά χζηεξα απφ επηζπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αθνινχζσο, 

ππήξμε πξφζεζε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα θαη έλαο αιβαλφο κεηαλάζηεο δεχηεξεο 

γεληάο κε αλάινγν πξνθίι πνπ κεηαλάζηεπζε ζε άιιε επξσπατθή ρψξα αιιά ηειηθά 

δελ θαηέζηε δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηνπ ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζην νπνίν αλήθε, νπφηε δελ κπνξνχζε λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζην δείγκα. Σν αξρηθά επηιεγκέλν δείγκα απνηεινχληαλ απφ δεθαηξία 

άηνκα, αιιά ζηελ πνξεία δχν άηνκα απφ απηφ απνθιείζηεθαλ απφ ηελ έξεπλα θαζψο 

δελ εθδήισζαλ ην αλάινγν ελδηαθέξνλ θαη δελ ήηαλ ζπλεπείο ζηα πξνγξακκαηηζκέλα 

θαη επαλεηιεκκέλα ξαληεβνχ. Σν πιήζνο ηνπ δείγκαηνο ησλ ελλέα αηφκσλ θξίζεθε 

επαξθέο γηα ηελ δηεμαγσγή κίαο πνηνηηθήο έξεπλαο. Δμάιινπ «ην θαηάιιειν κέγεζνο 

δείγκαηνο γηα κηα πνηνηηθή κειέηε είλαη απηφ πνπ απαληάεη επαξθψο ζηελ εξεπλεηηθή 

εξψηεζε» (Marshall, 1996, φπ. αλαθ. ζην Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015: 85). Ζ επηινγή 

ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο ρηνλνζηηβάδαο, βάζεη ηεο νπνίαο 

αξρηθά επηιέγνληαη θάπνηα άηνκα - θιεηδηά απφ ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ελδηαθέξνληφο 

καο, ηα νπνία έρνπλ ηελ απαξαίηεηε θνηλσληθή δηθηχσζε ψζηε λα νδεγήζνπλ ηνλ 

εξεπλεηή θαη ζε άιια κέιε ηνπ πιεζπζκνχ κε ζθνπφ λα δηακνξθσζεί ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο. Απηή ε ηαθηηθή αθνινπζείηαη φηαλ ππάξρεη δπζθνιία λα εληνπηζηνχλ ηα 

άηνκα πνπ ζα απνηειέζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015: 82). Ζ 

επηινγή έγηλε κέζσ κεηαλαζηψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηεο 

εξεπλήηξηαο θαη νη νπνίνη ππέδεημαλ θάπνηα απφ ηα άηνκα πνπ πιεξνχλ ηηο 
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πξνδηαγξαθέο ηνπ δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα ήξζε ζε επαθή καδί ηνπο 

κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Κάπνηνη απφ απηνχο δέρηεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα θαη ζηε ζπλέρεηα νη ίδηνη ππέδεημαλ θαη θάπνηα 

άιια άηνκα πνπ έρνπλ αλάινγν πξνθίι. 

3.1.3 Γιαδικαζία ηηρ έπεςναρ 

 Ζ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ έιαβε ρψξα απφ 17 κέρξη 22 Γεθεκβξίνπ 

2021 κέζσ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπδήηεζε θαη δηέζεηαλ απφ 

θνηλνχ ν θάζε ζπλνκηιεηήο θαη ε εξεπλήηξηα. Δπηιέρζεθε ν ελ ιφγσ ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο θαζψο είλαη γλσζηφ φηη «ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ πνηνηηθή 

κέζνδν ηαηξηάδεη ζηνλ ζχγρξνλν θαη ηερλνινγηθφ ηξφπν δσήο ησλ πεξηζζνηέξσλ» 

(Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2019: 32). Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο φηαλ ην δείγκα 

αλήθεη ζηηο λεφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο, φπσο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο θαη επηπιένλ φηαλ νη απνζηάζεηο δελ επηηξέπνπλ πην πξνζσπηθή επηθνηλσλία. 

Δπηπξνζζέησο, νη ειεθηξνληθέο ζπλεληεχμεηο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

δείγκα πξνεξρφκελν απφ φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ, αθνχ ειαρηζηνπνηείηαη ε 

γεσγξαθηθή απφζηαζε θαη πεξηνξίδεηαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο (φ.π., 2019: 32). Έηζη, 

θξίζεθε φηη είλαη ν πιένλ πξφζθνξνο ηξφπνο ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο 

θαη νη αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Πξηλ απφ ηε ηειηθή θάζε ηεο 

ζπλέληεπμεο δηεμήρζε κία πηινηηθή ηειεθσληθή ζπλέληεπμε γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηελ απνθπγή ηερληθψλ 

δπζιεηηνπξγηψλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Σεξήζεθαλ ιεπηνκεξψο νη άηππνη 

δενληνινγηθνί θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ, βάζεη ησλ νπνίσλ νη ζπλαληήζεηο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ επηζπκνχλ αθνινπζψληαο ην πξφγξακκά ηνπο, θαζψο ν 

εξεπλεηήο νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα δηθά ηνπο δεδνκέλα (Παξαζθεπνπνχινπ-

Κφιιηα, 2008: 80). Έηζη, ε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ πξνθαζνξηζκέλν 

ξαληεβνχ πνπ είρε ζπκθσλεζεί ιίγεο κέξεο πξηλ. Τπήξμαλ δχν ηειεθσληθέο 

επηθνηλσλίεο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηηο νπνίεο έγηλε πξνζπάζεηα λα εδξαησζεί 

θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη λα ιπζνχλ φιεο νη ζρεηηθέο απνξίεο. ηελ πξψηε επηθνηλσλία 

ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα ην δήηεκα ηεο αλσλπκίαο θαη ηεξήζεθαλ φιεο νη βαζηθέο αξρέο 

δενληνινγίαο πνπ απαηηνχληαη ζηελ θνηλσληθή έξεπλα, φπσο ζα αλαιπζνχλ εθηελψο 

παξαθάησ. Αθνχ δφζεθαλ νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε 
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ηνλ ζθνπφ ηεο ζπλέληεπμεο, κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αξρηθήο 

επηθπιαθηηθφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο, δεηήζεθε ε ζρεηηθή άδεηα γηα λα 

καγλεηνθσλεζεί ε ζπλνκηιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ψζηε λα 

εμαζθαιηζζεί ε ζπλαίλεζή ηνπο. Ο κέζνο ρξφλνο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ δηάξθεηαο 

πεξίπνπ ηξηάληα ιεπηψλ. Σέινο, ηα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ, 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ. 

3.1.4 Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

 Καηά  ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ δηαθφξσλ εηδψλ δπζθνιίεο. Ζ 

πξσηαξρηθή ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο θπθινθνξίαο εμαηηίαο 

ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε παλδεκία θαη πνπ ηζρχεη κέρξη θαη 

ζήκεξα. Τπήξμε πνιχ κεγάιε δπζθνιία ζηελ αλεχξεζε ησλ αηφκσλ πνπ απνηέιεζαλ 

ηειηθά ην δείγκα ηεο έξεπλαο ιφγσ ηεο πνιχ πεξηνξηζκέλεο επηθνηλσλίαο κε 

αιινδαπνχο πνιίηεο, νη νπνίνη, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ζα πξνζέξρνληαλ ζην ρψξν 

ηεο εξγαζίαο ηεο εξεπλήηξηαο καδηθά ζε θαζεκεξηλή βάζε. Άιιε δπζθνιία 

εληνπίδεηαη ζηε θπζηθή απφζηαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εξεπλήηξηαο θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, δεδνκέλνπ φηη νη ηειεπηαίνη είλαη φινη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ. Γχν εμ' 

απηψλ αλέβαιαλ επαλεηιεκκέλα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

πεξίνδν ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαγθάδνληαο ηελ εξεπλήηξηα λα ηνπο ζέζεη εθηφο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο, θαζψο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε έξεπλα ζα έβγαηλε 

εθηφο επηηξεπηνχ ρξνληθνχ πιαηζίνπ. Σν ζεκαληηθφηεξν, σζηφζν, ζέκα πνπ 

πξνέθπςε ήηαλ ε θαθή δηαδηθηπαθή ζχλδεζε, ε νπνία δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλελλφεζεο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηειηθά ζε αλαβνιή ηε κία 

ζπλέληεπμε θέξλνληαο ζε δχζθνιε ζέζε θαη ηελ εξεπλήηξηα θαη ηελ ζπκκεηέρνπζα. 

Δπηπξνζζέησο, ε έιιεηςε νπηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρεη ζηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλεληεχμεηο ρσξίο ηε ρξήζε θάκεξαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο, παξνπζηάδεη ην κεηνλέθηεκα ηεο απψιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηηο εθθξάζεηο 

ηνπ πξνζψπνπ (Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2019: 34).  

 

 

 



 44 

3.1.5 Γεονηολογία ηηρ έπεςναρ 

 ηελ φιε δηαδηθαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα έρεη ην δήηεκα ηεο δενληνινγίαο ηεο έξεπλαο. χκθσλα 

κε ηνπο Ίζαξε θαη Πνπξθφ (2015: 88), ν φξνο απηφο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο 

πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε ησλ εξεπλεηψλ κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο 

δενληνινγίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ππήξμε θαη' αξράο κία ελεκέξσζε σο 

πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο ζπλέληεπμεο, ην ιφγν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. Δπηπιένλ, δφζεθε ε δηαβεβαίσζε απφ ηελ εξεπλήηξηα φηη ζα 

ηεξεζεί ε αλσλπκία θαη φηη δελ ζα γίλεη θακία αλαθνξά ζε πξνζσπηθά ζηνηρεία γηα 

θαλέλα ιφγν, δηφηη ν κφλνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Γηα λα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ νη αλαθνξέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

γίλνληαη κε ην πξψην ή ηα δχν πξψηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηφο ηνπο. Γλσζηνπνηήζεθε 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα απνρσξήζνπλ απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, είηε νξηζηηθά, εθφζνλ δελ επηζπκνχλ λα ζπλερηζηεί ε 

ζπλέληεπμε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είηε πξνζσξηλά, δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

νινθιεξσζεί ε ζπλέληεπμε ζε επφκελε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κέζα ζε δηάζηεκα 

ιίγεο ψξαο, ψζηε λα ππάξμεη πην ραιαξή δηάζεζε θαη απνθφξηηζε απφ ην άγρνο ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο. Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ φηη κπνξνχλ λα έρνπλ θαη 

νη ίδηνη πξφζβαζε ζην ηειηθφ θείκελν ηεο έξεπλαο αθνχ νινθιεξσζεί θαη αλαξηεζεί 

ζην δηαδίθηπν. Σν πιήξεο θείκελν ηεο ζπλαίλεζεο, ην νπνίν εζηάιε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο 

ζπλέληεπμεο, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ππνγξαθή ηνπ, παξαηίζεηαη απηνχζην ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ. Σέινο, αθνχ δεηήζεθε ε ζρεηηθή άδεηα γηα ηε καγλεηνθψλεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη εμαζθαιίζζεθε ε ζπλαίλεζή ηνπο, μεθίλεζαλ νη ζπλεληεχμεηο. 
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3.2 Οπγάνωζη και ανάλςζη δεδομένων 

 Μεηά ηε θαηαγξαθή ηεο ζπλέληεπμεο έγηλε ε απνκαγλεηνθψλεζε ησλ 

εξσηήζεσλ θαη ησλ απαληήζεσλ κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε αμηφπηζηε θαηαγξαθή 

ηεο ζπδήηεζεο. ηηο πνηνηηθέο έξεπλεο «παξάγεηαη έλαο κεγάινο φγθνο πιηθνχ, ην 

νπνίν κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα πινχζην, «ππθλφ», πνιχπινθν ή θαη ρανηηθφ ιφγσ ηεο 

κε ηππνπνηεκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ κνξθήο ηνπ» (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015: 115). 

πιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ απνηέιεζαλ ην πξσηνγελέο πιηθφ, δειαδή νη απφςεηο 

ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο σο πξνο ηε δηαδηθαζία θηήζεο ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο, ε αληίιεςή ηνπο γηα ηα δεηήκαηα ηαπηφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ θαη ε 

εθηίκεζή ηνπο γηα ηηο επηινγέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε 

κεηέπεηηα πνξεία ηνπο σο πηζαλή απφξξνηα ηεο θηήζεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. Απηφ 

είλαη ην πξψην δχζθνιν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο ν ηεξάζηηνο φγθνο ησλ 

δηάζπαξησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα νξγαλσζεί θαη λα ηαμηλνκεζεί ψζηε λα είλαη εθηθηή 

ε κεηέπεηηα δηαρείξηζε θαη αλάιπζή ηνπο. Ο εξεπλεηήο νθείιεη λα είλαη 

απνζηαζηνπνηεκέλνο ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαιχζεη θαη λα εθηηκήζεη ηηο απαληήζεηο 

ηνπ δείγκαηνο κε ηνλ θαιχηεξν θαη πην αληηθεηκεληθφ ηξφπν, «λα παξακεξήζεη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο ηνπ απφ ηα γεγνλφηα ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηα γεγνλφηα θαζ' εαπηά, θαη 

ηέινο, λα πιεζηάδεη ηα γεγνλφηα κέζσ ησλ αληηθεηκεληθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο» 

(Νηπξθάηκ, 1978: 210).  

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε, 

ε νπνία «είλαη κία κέζνδνο εληνπηζκνχ, πεξηγξαθήο, αλαθνξάο θαη «ζεκαηνπνίεζεο» 

επαλαιακβαλφκελσλ λνεκαηηθψλ κνηίβσλ, δειαδή «ζεκάησλ» ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα» (Braun & Clark, 2006∙ Holloway & Tondres, 2003∙ 

Roulston, 2001, φπ. αλαθ. ζην Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015: 116-117). Καηά ηνλ Σζηψιε 

(2018: 98), «ν εξεπλεηήο απνθηά γλσζηηθή πξφζβαζε ζε ζπιινγηθνχο ηξφπνπο 

λνεκαηνδφηεζεο θαη εκπεηξίεο», θαη ελψ δηαθξίλνληαη «πνιπάξηζκα κνηίβα λνήκαηνο 

εληφο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ», επηθεληξψλεηαη ζε απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπ θαη, θπξίσο, ζε φζα ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα λα δψζνπλ 

απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα. πλεπψο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ιεηηνπξγνχλ σο νδεγφο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο. Αθνινπζήζεθαλ 

ηα έμη ζηάδηα ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο θαηά ηνπο Ίζαξε θαη Πνπξθφ (2015: 117-120), 

βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε κία πξψηε εμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα 

δεκηνπξγήζεθε κία αξρηθή θσδηθνπνίεζε ησλ λνεκάησλ. Έπεηηα, αλαδεηήζεθαλ ηα 
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επαλαιακβαλφκελα κνηίβα ψζηε λα ζρεκαηηζζνχλ θχξηα ζέκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

ππήξμε κία επαλεμέηαζε ησλ ζεκάησλ κε ζθνπφ λα ππάξμεη πην ζαθήο 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ λνεκάησλ. ην επφκελν ζηάδην δφζεθαλ νη νξηζκνί ησλ 

ζεκάησλ θαη ζην ηέινο ε εξεπλήηξηα πξνρψξεζε ζηελ ηειηθή αλάιπζε θαη ζηε 

ζπγγξαθή ησλ επξεκάησλ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ε απαξαίηεηε 

δηεπθξίληζε φηη ηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ελζσκαηψζεθαλ ζην 

πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη αλαιχνληαη ζπλνιηθά παξαθάησ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV. Αξιολόγηζη εςπημάηων 

4.1 Γημογπαθικά ζηοισεία 

 Σν δείγκα πξνέξρεηαη απφ ηελ νκάδα ησλ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη 

απνηεινχλ ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ 

ζηελ Διιάδα, κε απψηεξν ζθνπφ ηε κεγαιχηεξε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο θαη αλήθνπλ ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα κεηαμχ 19 θαη 37 εηψλ θαη, ζπγθεθξηκέλα, είλαη ειηθίαο 19, 20, 26, 

28, 32, 34, 35, 35 θαη 37 εηψλ. Σν δείγκα πεξηιακβάλεη ηξεηο άληξεο θαη έμη γπλαίθεο. 

Γχν εμ' απηψλ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα ελψ νη ππφινηπνη επηά γελλήζεθαλ ζηελ 

Αιβαλία θαη ήξζαλ ζηελ Διιάδα ζε ειηθία απφ ελφο έσο έληεθα εηψλ. Οη γνλείο φισλ 

είλαη θαη νη δχν αιβαληθήο ππεθνφηεηαο. Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο θαη δηακνλήο ζηελ 

Διιάδα ήηαλ ε Αζήλα, ν Βφινο, ε Ναχπαθηνο, ε Λακία θαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Ννκνχ Φζηψηηδαο. Καη νη ελλέα ζπκκεηέρνληεο απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα 

απφ ην 2015 θαη κεηά, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4332/2015, ελψ δχν απφ απηνχο είραλ 

ππνβάιιεη αηηήζεηο θαη κε ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3838/2010, νη νπνίεο δελ 

πξφιαβαλ λα εμεηαζζνχλ πξηλ ηελ αλαζηνιή ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ. ινη νη 

ζπκκεηέρνληεο απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα βάζεη ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ. 

4332/2015 πνπ αλαθέξεηαη ζηε θνίηεζε ζε ειιεληθφ ζρνιείν ζηελ Διιάδα θαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη επηά απφ απηνχο ιφγσ θνίηεζεο ζε ειιεληθφ ζρνιείν θαη νη 

ππφινηπνη δχν ιφγσ απνθνίηεζεο απφ ειιεληθφ ζρνιείν θαη απφ ειιεληθφ ΑΔΗ ή 

ΣΔΗ. Σξία άηνκα είλαη πηπρηνχρνη ειιεληθνχ ΑΔΗ ή ΣΔΗ θαη ηέζζεξα άηνκα έρνπλ 

απνθνηηήζεη απφ ηελ ειιεληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, κία 

ζπκκεηέρνπζα είλαη θνηηήηξηα ζε παλεπηζηήκην θαη κία είλαη καζήηξηα ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηηο ρψξεο πνπ θαηνηθνχλ απηήλ ηελ πεξίνδν. Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα ηνλίζνπκε φηη φινη έρνπλ 

δήζεη ζηελ Διιάδα ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δσήο ηνπο, πνπ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ δεθαηεζζάξσλ θαη είθνζη δχν εηψλ. Δπίζεο, πέληε ζπκκεηέρνληεο ζπλέρηζαλ 

λα κέλνπλ ζηελ Διιάδα γηα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ θηήζε ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, κία ζπκκεηέρνπζα απέθηεζε ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ κεηαλάζηεπζε εθ λένπ ζην εμσηεξηθφ ελψ νη ππφινηπνη ηξεηο 

είραλ ήδε κεηαλαζηεχζεη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο κεηαλάζηεπζε ηε δηεηία 2017-2018, εθηφο ηξηψλ 
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αηφκσλ πνπ έθπγαλ απφ ηελ Διιάδα ηα έηε 2016 θαη 2020 (δχν θαη έλαο αληίζηνηρα). 

Οη ρψξεο ηεο ζεκεξηλήο εγθαηάζηαζήο ηνπο είλαη ε Γεξκαλία, ε Διβεηία, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ε νπεδία. Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ λα αλαθέξνπκε φηη, εθηφο απφ ηε ζπκκεηέρνπζα πνπ θνηηά ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηα επαγγέικαηα ησλ ππνινίπσλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

πνπ έιαβαλ ρψξα νη ζπλεληεχμεηο είλαη ηα εμήο: θνκκψηξηα, κάγεηξαο, εξγάηξηα ζε 

εξγνζηάζην, ςπθηηθφο, αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο θαη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ειιεληθψλ εζηηαηνξίσλ, λνζειεχηξηα θαη ηέινο, κάλαηδεξ ζε ηκήκα 

πνιπεζληθήο εηαηξείαο γξήγνξνπ θαγεηνχ παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ζην 

παλεπηζηήκην.  

 

4.2 Λόγοι πος οδηγούν ζηην κηήζη ελληνικήρ ιθαγένειαρ. Φιλικέρ ή 

όσι διοικηηικέρ διαδικαζίερ ωρ ππορ ηοςρ μεηανάζηερ δεύηεπηρ 

γενιάρ; 

 Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ έλα κεηαλάζηε δεχηεξεο γεληάο ζηελ απφθαζε λα 

απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα είλαη πνηθίινη θαη αθνξνχλ ζε πξαθηηθά αιιά θαη 

εζηθά ζέκαηα. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα πνιιέο θνξέο 

γίλνληαη κάξηπξεο θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη απνθιεηζκψλ, αθφκε θαη 

μελνθνβηθψλ θαη ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηελ εζληθή 

δηαθνξεηηθφηεηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: 

Δ.: 

«Δλλνείηαη ν θφζκνο ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθφο ην 2004. Αληηκεησπίδεηο ξαηζηζκφ, 

θπξίσο ζην ζρνιείν γηαηί ηα παηδηά είλαη πνιχ ζθιεξά. Δίρα πεξάζεη δχζθνια απφ ζέκα 

ξαηζηζκνχ ζηελ αξρή.» 

Κ.: 

«Πνιχ ιίγα (πξνβιήκαηα) κπνξψ λα πσ φηη είρα αληηκεησπίζεη ζαλ παηδί απφ ηα άιια 

παηδηά. Πην πνιχ απηφ ην είρα αληηκεησπίζεη απφ ηνπο πην κεγάινπο. Πην πνιχ απφ ηνπο 

γνλείο ησλ ζπκκαζεηψλ κνπ πνπ έιεγαλ ζηα παηδηά ηνπο λα κελ θάλνπλ παξέα κε ηνλ 

μέλν.» 

θ.: 

«Ναη, είρα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα θαη ζην ζρνιείν θαη κεηά ζηε Σρνιή... παξφηη 

ήηαλ κεγάια ηα παηδηά είρα αληηκεησπίζεη πνιιά πξνβιήκαηα. Μπνξεί λα έιεγα 
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θαιεκέξα θαη νχηε θαλ κνπ κηινχζαλ... Ή κπνξεί λα κε θνηηνχζαλ κε θάπσο 

ππνηηκεηηθφ χθνο.» 

π.: 

«Απφ ζέκα ξαηζηζκνχ ζηελ θνηλσλία λαη, είρα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα. Αιιά 

ξαηζηζκφ έλησζα θαη κεηά πνπ πήξα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. Η Διιάδα είρε πάληα θαη 

πηζηεχσ φηη έρεη αθφκε πνιχ ξαηζηζκφ. Γηα θάπνηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ θάπνηεο 

ρψξεο, φρη γηα φινπο... Γεληθά παληνχ ππήξρε ξαηζηζκφο. Σην ζρνιείν, ζηε γεηηνληά πνπ 

έκελα...» 

Τπήξμαλ θαη δχν πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη έθαλαλ αλαθνξά ζε 

πξνβιήκαηα πνπ βίσζαλ θάπνηνη πνιχ θνληηλνί ηνπο άλζξσπνη, εκπεηξίεο πνπ, αλ θαη 

δελ είλαη αηνκηθέο, αμίδεη σζηφζν λα αλαθεξζνχλ θαζψο ηνπο ζεκάδεςαλ θαη ηνπο 

αθνινπζνχλ κέρξη ζήκεξα σο θαηαγεγξακκέλα γεγνλφηα ζηε κλήκε ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ν Υ. αλαθέξεη: 

«Δγψ πξνζσπηθά φρη, νη γνλείο κνπ λαη. Απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη 

γνλείο κνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε ηεο θξαηηθήο κεραλήο σο πξνο ηελ απφδνζε 

δηθαησκάησλ ζηνπο κεηαλάζηεο. Γειαδή, νη γνλείο κνπ ήηαλ αλαγθαζκέλνη θάζε ρξφλν 

λα θάλνπλ ηα ραξηηά ηνπο, λα πιεξψλνπλ έλα ζσξφ ρξήκαηα γηα λα κέλνπλ ζηελ 

Διιάδα, εξγαδφληνπζαλ ζε δνπιεηέο πνπ πνιιέο θνξέο δελ ππήξρε θακία αζθάιεηα σο 

πξνο ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο... Οπφηε, φια απηά ζεσξψ φηη είλαη πξνβιήκαηα. Γηαηί ζε 

έλα πξνεγκέλν επξσπατθφ θξάηνο δελ ινγίδεηαη νη κεηαλάζηεο λα αληηκεησπίδνπλ απηά 

ηα πξνβιήκαηα. Σηελ ππφινηπε Δπξψπε ζεσξείηαη απηνλφεην φηη έρνπλ ιπζεί απηά ηα 

πξνβιήκαηα.» 

Καη ε Λ.: 

«Δγψ πξνζσπηθά φρη, δελ αληηκεηψπηζα πάξα πνιιά πξνβιήκαηα. Σηελ αξρή ίζσο ιίγν 

αιιά φζν κεγάισλα, φρη. Ξέξσ φκσο άηνκα ηεο ειηθίαο κνπ, πνιχ θνληηλά κνπ, πνπ 

αληηκεηψπηζαλ πνιχ κεγάια πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν.» 

π.: 

«Πξνζπάζεζα πνιχ λα γίλσ κέξνο ηεο Διιάδαο, ηνπ ηφπνπ πνπ έκελα, αιιά πάληα 

ήκνπλ ε Αιβαλίδα...» 

Δπηπξνζζέησο, εθηφο απφ ηηο μελνθνβηθέο απηέο ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαθέξζεθαλ, 

ππήξραλ θαη δεηήκαηα πξνζσπηθήο αλαζθάιεηαο θαη θφβνπ πνπ νθείινληαλ θπξίσο 

ζην γισζζηθφ έιιεηκκα πνπ ππήξρε θαη ηνπο δπζθφιεπε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

εληαρζνχλ ζε κία μέλε ρψξα, ζε κία δηαθνξεηηθή θνηλσλία.  

ρεηηθά ε Δ. αλαθέξεη: 
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«Πξψηα απφ φια αληηκεηψπηζα κεγάιεο δπζθνιίεο γηαηί δελ ήμεξα ηε γιψζζα. Νηψζεηο 

ιίγν εθηφο... θνβάζαη... δελ έρεηο απηνπεπνίζεζε. Ξεθηλάο πάιη απφ ηελ αξρή, είλαη ζαλ 

λα μαλαγελληέζαη... Πξνζπαζείο λα βξεηο μαλά ηνλ εαπηφ ζνπ. Άιιε γιψζζα, άιιε 

θνπιηνχξα θαη εζχ πξνζπαζείο λα κπεηο κέζα ζε απηφ, λα ληψζεηο κέξνο ηεο 

θνπιηνχξαο...» 

 Χζηφζν, δηαθξίλνληαη θαη νη ζεηηθέο αληηδξάζεηο ελφο κέξνπο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, ην νπνίν αληηκεηψπηζε απηέο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο ησλ παηδηψλ 

κεηαλαζηψλ ηζάμηα, ρσξίο θαλέλα ίρλνο δηάθξηζεο ή θαηάθξηζεο. Τπήξρε, αληηζέησο, 

κηα πνιχ θαιή δηάζεζε απέλαληη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζπκπνιίηεο θαη πξνζθνξά 

βνήζεηαο κε πνηθίινπο ηξφπνπο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έληαμή ηνπο γξήγνξα θαη 

αλψδπλα. 

Μεηαμχ άιισλ αλαθέξζεθαλ:  

Μ.: 

«Πξνζσπηθά εγψ θαη ηα αδέξθηα κνπ δελ είρακε θάπνην πξφβιεκα. Δγψ άθνπγα κφλν 

απφ άιινπο Αιβαλνχο πνπ κέλαλε ζην ρσξηφ... Άθνπγα φηη δελ ηνπο ζπκπαζνχζαλ αιιά 

εκείο δελ είρακε θάπνην πξφβιεκα ζαλ νηθνγέλεηα. Οχηε ζην ζρνιείν πνηέ, πνηέ... δελ 

είρακε αληηκεησπίζεη θάπνην πξφβιεκα. Πνηέ!» 

Φσ.: 

«ρη, δελ αληηκεηψπηζα θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα. Οχηε ζην ζρνιείν νχηε ζηε 

γεηηνληά, πνπζελά. Ίζα-ίζα ζην ζρνιείν νη ζπκκαζεηέο κνπ κε αγθάιηαζαλ πνιχ, 

πξνζπάζεζαλ λα κε βνεζήζνπλ έηζη ψζηε λα κπνξψ λα επηθνηλσλήζσ αθφκα πην 

εχθνια θαη πην γξήγνξα κε ηελ ειιεληθή γιψζζα. Καη ε δαζθάια κνπ, ε θπξία 

Αξγπξνχια, αθφκα ηε ζπκάκαη, ήηαλ πάξα πνιχ θνληά κνπ! Ήηαλ πάληα δίπια κνπ! Με 

βνεζνχζε πάξα πνιχ, κνπ έιπλε φιεο ηηο απνξίεο, ήηαλ πάληα εθεί. Οηηδήπνηε 

ρξεηαδφκνπλ, δελ είρα απνιχησο θαλέλα πξφβιεκα!» 

Κ.: 

«Με ηνπο δαζθάινπο δελ είρα αληηκεησπίζεη θαλέλα πξφβιεκα. Μαο έβιεπαλ φια ζαλ 

παηδάθηα. Γηαηί θαη ηα δηθά ηνπο παηδηά ζπλήζσο ήηαλ ζηηο ηάμεηο καο θαη θάλακε 

παξέα φια καδί. Οη δάζθαινη θαηαιάβαηλαλ ηηο δπζθνιίεο πνπ είρακε εκείο κέρξη λα 

κάζνπκε ηε γιψζζα, ηε γξακκαηηθή, θαηλνχξγηα ζπκπεξηθνξά... δπζθνιεπφκαζηαλ πάξα 

πνιχ θαη απηφ ην θαηαιάβαηλαλ νη δάζθαινη απφιπηα.» 

Φη.: 

«Δγψ δνχζα ζηελ Διιάδα ζε έλα πνιχ κηθξφ ρσξηφ... Θπκάκαη φηη φηαλ πήγα εγψ, δελ 

ππήξραλ άιινη Αιβαλνί. ινη νη ππφινηπνη ήηαλ Έιιελεο. ρη δελ αληηκεηψπηζα 
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θαζφινπ πξνβιήκαηα. Αληηζέησο, καο αγαπνχζαλ φινη γηαηί δελ ππήξραλ θαη ηφζα 

κηθξά παηδάθηα... Μεηά ηα 16 πνπ ήξζαλ ζηε Λακία, εθεί θαη αλ δελ έδεζα θαζφινπ 

ξαηζηζκφ! Δηδηθά απφ ηνπο δαζθάινπο κνπ... Πήξα πνιχ αγάπε απφ απηνχο.»  

 Σα παηδηά πνπ κεγάισζαλ ζηελ Διιάδα, είηε έρνπλ γελλεζεί ζηε ρψξα καο 

είηε έρνπλ έξζεη ζε πνιχ κηθξή ειηθία, έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην ειιεληθφ ζρνιείν, 

έρνπλ ιάβεη ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη έρνπλ δηαπνηηζζεί κε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο 

ηεο ειιεληθήο παηδείαο. Γελ ληψζνπλ φηη μερσξίδνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο έιιελεο 

θίινπο θαη ζπκκαζεηέο ηνπο. Έρνπλ γίλεη κέηνρνη ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη 

θνπιηνχξαο ηφζν ζην ηππηθφ ζεζκηθφ πιαίζην φζν θαη ζην άηππν. Δπηζηέγαζκα φισλ 

ησλ παξαπάλσ, είλαη ε θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο πνπ ζεσξείηαη γηα απηνχο 

κνλφδξνκνο.  

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ:  

Φσ.: 

«(Ήζεια ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα)... γηαηί έλησζα Έιιελαο απφ κηθξφο. Γηαηί πήξα φια 

ηα απαξαίηεηα εθφδηα απφ ηελ Διιάδα... ηελ αγάπε θαη ηε θηινμελία, ηε κάζεζε απφ 

ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο θαζεγεηέο κνπ, ηε θηιία, αθνχ νη θίινη κνπ ήηαλ Έιιελεο. 

ιν απηφ ην έδεζα πνιχ έληνλα. Καη ηνπο θίινπο κνπ ηνπο έρσ αθφκε κέρξη ζήκεξα 

ζηελ Διιάδα. Καη είκαη πνιχ πεξήθαλνο πνπ έδεζα φιν απηφ ζηελ Διιάδα. ... Ήζεια λα 

πάξσ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα γηαηί απηή ήηαλ ε ζσζηή ξνή. Απηφ έπξεπε λα έξζεη πνιιά 

ρξφληα πξηλ. Δίρα φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ ζνπ είπα πξηλ θαη επηπιένλ έλησζα 

θαη θνκκάηη ηεο Διιάδαο. Η Διιάδα είλαη κία δεχηεξε παηξίδα γηα κέλα. Καη απηφ δελ 

πξφθεηηαη λα αιιάμεη, φπνπ θαη αλ κέλσ! ... Τψξα είκαη πνιχ επραξηζηεκέλνο θαη πνιχ 

ππεξήθαλνο.» 

Δ.: 

«Έθαλα ηα ίδηα πξάγκαηα φπσο φινη νη Έιιελεο. Πήγαηλα ζρνιείν, δνχιεπα. Ήζεια λα 

ληψζσ φηη αλήθσ ζε φιν απηφ... Ήζεια λα ληψζσ φηη έρσ ηα ίδηα δηθαηψκαηα. ... 

Έλησζα φηη κε πξνζδηνξίδεη έλα δηαβαηήξην (ην αιβαληθφ) θαη δελ ην ήζεια απηφ... 

Ήζεια λα ληψζσ φηη ε Διιάδα ήηαλ ην κέξνο κνπ, ε παηξίδα κνπ... Γηαηί ε Διιάδα κνπ 

ηαίξηαδε πην πνιχ ζηελ πξνζσπηθφηεηά κνπ. Μεηά ηα έληεθα έδεζα ζηελ Διιάδα θαη 

φιε κνπ ε δσή ήηαλ πηα εδψ.» 

Μ.:  

«Πξψηα απφ φια είλαη αιήζεηα φηη ηελ Διιάδα ηελ αγαπάσ πάξα κα πάξα πνιχ! ... Με 

ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα αηζζάλνκαη πην σξαία.» 
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 Υ.: 

«... ηε δηθαηνχκνπλ (ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα)... Θα ήηαλ νμχκσξν λα κελ ηε ζέισ γηαηί 

είκαη θαη εγψ έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο Διιάδαο. 

Τνπιάρηζηνλ γηα κέλα έηζη είλαη. Γηα απηά πνπ πηζηεχσ θαη αηζζάλνκαη εγψ. ... Γηφηη 

είκαη Έιιελαο πνιίηεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εγψ αηζζάλνκαη Έιιελαο, δελ κπνξεί θαλείο 

λα κνπ ζηεξήζεη ην δηθαίσκα ηεο ηζαγέλεηαο. Με έθαλε λα αηζζάλνκαη Έιιελαο ε 

αγάπε κνπ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα, γηα ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ηελ αξραία 

ειιεληθή ηζηνξία, ν θφζκνο θαη ην κέξνο πνπ κεγάισζα...» 

θαη παξαθάησ 

«... γηα ηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, γηα ηα ειιελφπνπια δεχηεξεο γεληάο. Γηαηί γηα 

κέλα είλαη ειιελφπνπια» 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη πνιχ ζεκαληηθνί θαη νη πξαθηηθνί ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο επηζπκνχλ νη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο λα απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα. Γηαθαίλεηαη ε αλάγθε απηψλ ησλ παηδηψλ λα ληψζνπλ φηη είλαη ηζάμηνη κε 

ηνπο ππφινηπνπο έιιελεο θαη φηη αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Νηψζνπλ φηη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα, ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο αιιά θαη ηηο ίδηεο επθαηξίεο 

κε ηα παηδηά πνπ έρνπλ κεγαιψζεη καδί θαη αθνινπζνχλ αλάινγε πνξεία δσήο. 

εκαληηθνί ηνκείο αλάδεημεο αληζνηήησλ είλαη θπξίσο ν εξγαζηαθφο θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαζψο θαη ε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ 

εθιέγεζζαη. 

Δίλαη ζαθείο νη αλαθνξέο ηνπο σο πξνο απηφ ην δήηεκα: 

θ.: 

«Τελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ήζεια λα ηελ πάξσ ... γηαηί δελ κπνξνχζα λα βξσ δνπιεηά 

ζηελ Διιάδα ρσξίο ην ειιεληθφ δηαβαηήξην. Δίρα βξεη κία δνπιεηά, πέξαζα απφ 

ζπλέληεπμε θαη κε ξψηεζαλ αλ έρσ ειιεληθφ δηαβαηήξην. Καη φηαλ ηνπο είπα "φρη, έρσ 

θάλεη ηα ραξηηά κνπ αιιά δελ έρνπλ βγεη αθφκα", κνπ είπαλ "άκα βγνχλε, ηφηε έια 

μαλά"!» 

π.: 

«Ήζεια λα πάξσ ηελ ηζαγέλεηα θπξίσο γηα ζέκα αζθάιεηαο θαη ζηγνπξηάο. ... Απφ ζέκα 

δνπιεηάο θάπνηνη εξγνδφηεο δελ δέρνληαη κφλν ηελ άδεηα παξακνλήο ζέινπλ λα έρεηο 

θαη ηελ ηζαγέλεηα. ... Πηζηεχσ λα κε βνεζήζεη θαη πνιχ ζηηο ζπνπδέο κνπ εδψ ζηελ 

Αγγιία.» 
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Φη.: 

«Τελ ηζαγέλεηα ηελ ήζεια γηαηί είρα ζπνπδάζεη ηαηξηθά εξγαζηήξηα θαη ήζεια πνιχ λα 

δνπιέςσ κέζα ζην λνζνθνκείν. Δγψ κε ηελ αιβαληθή ηζαγέλεηα δελ κπνξνχζα. 

Μπνξνχζαλ κφλν λα κπνχλε κε πξνγξάκκαηα άλζξσπνη πνπ ήηαλ Έιιελεο. Απηφο ήηαλ 

θπξίσο ν ιφγνο... θαη έηζη μεθίλεζα ηε δηαδηθαζία. ... γηαηί απφ ηε ζηηγκή πνπ 

νπζηαζηηθά ήκνπλα ίδηα αθξηβψο κε θάπνηα άιια άηνκα αιιά δελ είρα φκσο ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα ζε απηφ (ζηε δνπιεηά) ελλνείηαη φηη ήηαλ έλαο ιφγνο... θαη θχξηνο ιφγνο!» 

Υ.: 

«... λα είκαζηε ζην ίδην κήθνο θχκαηνο κε ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ ηειείσζαλ ην 

παλεπηζηήκην θαη λα έρνπκε βγεη φινη απφ κία ίδηα ζρνιή, λα έρνπκε κάζεη ηα ίδηα 

πξάγκαηα, λα έρνπκε ην ίδην επίπεδν ζπνπδψλ πάλσ θάησ θαη εγψ λα κελ κπνξψ ιφγσ 

ηζαγέλεηαο λα θάλσ έλα κεηαπηπρηαθφ φπσο ηα ππφινηπα παηδηά. ... Γελ μεθίλεζα ηε 

δηεθδίθεζε ηεο ηζαγέλεηαο κε ηνλ ζθνπφ λα βνεζεζψ θάπνπ... Αιιά επεηδή θαη ζην 

παλεπηζηήκην ήκνπλ ελεξγφο πνιηηηθά σο θνηηεηήο, δελ κπνξνχζα λα απνδερηψ ην 

γεγνλφο φηη δελ έρσ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη σο έλα κέινο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο.» 

Δ.: 

«Πξψηα απφ φια δελ ήηαλ ζηφρνο λα θχγσ. ηαλ φκσο ήζεια λα θάλσ θάπνηα άιια 

πξάγκαηα θαη ήζεια λα αλήθσ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φηαλ ήζεια λα πάσ γηα 

παξάδεηγκα έλα ηαμίδη, δελ ήζεια λα κε εκπνδίδεη απηφ, ελψ ήδε δνχζα ζε κία 

επξσπατθή ρψξα. Έρνληαο κφλν ην αιβαληθφ δηαβαηήξην έλησζα φηη θάηη κε θξαηνχζε 

πίζσ. ηη ήζεια λα θάλσ πξάγκαηα αιιά δελ κπνξνχζα. Απηφ ήηαλ ην πξψην πξάγκα. 

Ήζεια λα ληψζσ πην ειεχζεξε! ... Σίγνπξα βέβαηα ζα ήηαλ σξαίν λα κπνξψ λα 

ςεθίδσ! Μεηά κπφξεζα λα ςεθίζσ θαη λα ζπκκεηέρσ ζηελ θνηλσλία πνπ κεγάισζα 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Ήζεια λα έρσ θαη απηή ηε ζπκκεηνρή.» 

Λ.: 

«(Ήζεια λα πάξσ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα) γηαηί κπνξεί λα κνπ ρξεηαδφηαλ ζην κέιινλ 

κε ζθνπφ, φρη γηα δνπιεηά, αιιά ηηο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα. Γηαηί κε ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα κπνξείο λα δψζεηο εμεηάζεηο ζηελ Διιάδα κε πην επλντθνχο φξνπο σο 

κφληκνο θάηνηθνο εμσηεξηθνχ. Θέισ λα ζπνπδάζσ ζηελ Διιάδα.» 

 Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη έληνλα σο κία πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε, απφ ηελ νπνία νη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο ζέινπλ λα απεκπιαθνχλ, 

αθνξά ζηηο εμαηξεηηθά ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη θαη νη 

γνλείο ηνπο κε ηηο άδεηεο δηακνλήο, ηηο ζπλερείο αλαλεψζεηο, ηα παξάβνια, ηα 
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απαξαίηεηα έλζεκα θαη ηνλ φγθν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη μελφγισζζσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ, φπνπ απαηηείηαη, ζπλνδεπφκελα απφ 

επίζεκεο κεηαθξάζεηο, πνπ αλεβάδνπλ ππέξνγθα ην νηθνλνκηθφ θφζηνο. Γεληθφηεξα, 

ην πξφβιεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζπλαληάηαη ζρεδφλ παληνχ ζηελ Διιάδα θαη 

δεκηνπξγεί ηεξάζηηεο δπζθνιίεο ζηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ επηδηψθνπλ λα 

θέξνπλ ην αίηεκά ηνπο εηο πέξαο. Αλαθέξνπλ ζρεηηθά: 

θ.: 

«Ήηαλ ζεκαληηθφ θαη ην ζέκα κε ηα ραξηηά γηαηί έιεγαλ θάζε έμη κήλεο (ηα 

πηζηνπνηεηηθά) θαη πνιεκνχζα κε ηνλ εαπηφ κνπ γηα λα ηα καδέςσ μαλά. Πνιιέο θνξέο 

έβγαηλαλ θαη ιεγκέλα ηα ραξηηά (νη άδεηεο δηακνλήο) θαη μαλά πάιη ηα ίδηα. Καη κέρξη 

λα ηα πάξεηο μαλά, δελ ληψζεηο θαιά... ληψζεηο κία αλαζθάιεηα. ιν απηφ κε ηα ραξηηά 

ήηαλ πνιχ ρξνλνβφξν... Σε πήγαηλαλ απφ δσ θαη απφ θεη… Καη θακηά θνξά έιεηπαλ θαη 

ραξηηά θαη άληε πάιη λα ηα καδέςεηο θαη λα μαλαπάο λα ηα θαηαζέζεηο…» 

Μ.: 

«Καη επίζεο ζέιακε λα μεθχγνπκε ιίγν απφ ηα ραξηηά. Κάζε δχν ρξφληα θάλακε 

ζπλέρεηα απηή ηε δηαδηθαζία. Κάζε δχν ρξφληα έπξεπε ζπλέρεηα λα καδεχεηο ραξηηά θαη 

λα καδεχεηο έλζεκα... Πιεξψλακε θαη πνιιά ρξήκαηα. ... Ναη, μεθάζαξα πίζηεπα φηη ζα 

κε δηεπθφιπλε πάξα πνιχ κε ηα έλζεκα θαη ηελ άδεηα παξακνλήο...»  

Κ.: 

«Έλαο ιφγνο πνπ ηελ ήζεια ήηαλ γηα λα κελ ηξέρσ θάζε ιίγν θαη ιηγάθη γηα ηα ραξηηά 

κνπ. Αθφκε θαη γηα λα πάσ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ζην εμσηεξηθφ. Αθφκε θαη γηα λα 

πάσ ζηελ Αιβαλία είρα έλα θφβν ζηα ζχλνξα, κήπσο κε γπξίζνπλ πίζσ. Ήηαλ ν 

ςπρνινγηθφο θφβνο θπξίσο πνιχ κεγάινο. Αθφκε θαη φηαλ γηλφηαλ έλαο έιεγρνο θαη 

έδεηρλεο ηα ραξηηά ζνπ, θαη έδεηρλεο ηελ άδεηα δηακνλήο είρεο έλα θφβν λα κε ραζεί 

γηαηί κεηά ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιν λα μαλαβγεί ε άδεηα δηακνλήο. ... Η δηαδηθαζία 

είλαη πνιχ ρξνλνβφξα γηαηί μεθηλάο, πεξλάεη ν θαηξφο, ιήγνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη 

κεηά πξέπεη λα ηα μαλαπάξεηο. Η δηαδηθαζία (γηα ηηο άδεηεο δηακνλήο) ζηελ Αζήλα 

παίξλεη πνιιά ρξφληα. ... Δπίζεο θαη ζηηο ππεξεζίεο πήγαηλεο θαη ζνπ έιεγαλ φηη ηα 

ραξηηά ζνπ πξέπεη λα ηα κεηαθξάζεηο θαη έπξεπε λα πιεξψλνπκε έλα ζσξφ ιεθηά γηα 

λα θάλνπκε κεηαθξάζεηο ζπλέρεηα. ... Γηα κέλα ην δηαβαηήξην είλαη θαζαξά ζέκα 

δηεπθφιπλζεο γηα πξαθηηθά δεηήκαηα.»  

Καη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο αλαθέξεη: 

«... ε γξαθεηνθξαηία ζηελ Διιάδα είλαη θάηη πνπ δελ ππάξρεη πνπζελά ζηνλ θφζκν! 

(γέιηα). Αθφκε θαη ηψξα πνπ είκαη κφληκνο θάηνηθνο εμσηεξηθνχ, πεγαίλσ ζηηο 
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ππεξεζίεο θαη αληηκεησπίδσ ην ίδην πξφβιεκα. Απηφ ην ζέκα κε ηε γξαθεηνθξαηία είλαη 

παξάινγν ζηελ Διιάδα. Μπνξεί λα παο ζε κία ππεξεζία, λα ζνπ δεηήζεη έλα ραξηί, 

κεηά λα παο ζε άιιε ππεξεζία, λα ζνπ μαλαδεηήζεη πάιη ην ίδην ραξηί...» 

Δ.: 

«Καη ήηαλ πνιχ δχζθνιν γηαηί ζην κεηαμχ έπξεπε λα καδέςσ θαη θάπνηα ραξηηά απφ 

ηνλ πξψελ ζχδπγν. Γελ μέξσ γηαηί… Καη ελψ είρα δψζεη απηά ηα ραξηηά, δηαδχγην θαη 

ινηπά, κνπ μαλαδήηεζαλ πάιη ηα ίδηα ραξηηά! Έπξεπε πάιη λα ηξέμσ γηα λα ηα βξσ γηαηί 

ήηαλ απφ ην 2010. Γελ ήηαλ εχθνιν λα ηα καδέςσ. ... Η γξαθεηνθξαηία είλαη πνιχ 

κεγάιε ζηελ Διιάδα! Μνπ ήξζε μαθληθά έλα ραξηί πνπ κνπ δεηνχζαλ θάπνηα πξάγκαηα 

ρσξίο λα μέξσ θαλ ηη είλαη απηά... δελ θαηαιάβαηλα θαλ ηη κνπ δεηάλε. Έπαηξλα 

ηειέθσλν ζπλέρεηα αιιά δελ απαληνχζε θαλείο.» 

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θάπνηνη κεηαλάζηεο βίσζαλ αξλεηηθά ηε δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία ηεο αλαζηνιήο απνλνκήο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ηνπ λ. 3838/2010, 

θαζψο ζεσξνχλ φηη νη αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο αιιά θαζνξίδνληαη απφ πνιηηηθέο πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη θάζε θνξά κε ηελ ελαιιαγή ησλ θπβεξλήζεσλ. Απνηέιεζκα απηήο 

ηεο πξαθηηθήο ήηαλ ε ζπζζψξεπζε ησλ ππνζέζεσλ, επί ζεηξά εηψλ, ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο κέρξη ηελ ηειηθή δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

λένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ην 2015 θαη ηελ επαλεμέηαζε ησλ εθθξεκψλ αηηήζεσλ. 

Σνλίδεηαη ζρεηηθά: 

Δ.: 

«Ναη, αληηκεηψπηζα πάξα πνιιέο δπζθνιίεο. Καηαξρήλ αληηκεηψπηζα κεγάια 

πξνβιήκαηα κε ην ζρνιείν, γηαηί ζηελ αξρή έθαλα ηελ αίηεζε κε έμη ρξφληα ζρνιείν 

αιιά κεηά ζηακάηεζε ν λφκνο.  Καη κεηά ν θαηλνχξγηνο λφκνο δελ κε έπηαλε θαη 

ζπλέρηζα ην ζρνιείν θαη κεηά μαλαέθαλα αίηεζε. Ήζεια λα ηελ πάξσ πην λσξίο ηελ 

ηζαγέλεηα γηαηί κνπ είραλ πξνηείλεη θαη θάπνηα ζεκηλάξηα απφ ηε δνπιεηά κνπ ζηελ 

Αγγιία αιιά έπξεπε λα πάξσ βίδα θαη ήηαλ πνιχ δχζθνιν. ... Έηζη κνπ πήξε πνιχ θαηξφ 

φιε απηή ε δηαδηθαζία. Άιιαμε ην ζχζηεκα φπσο γίλεηαη πάληα θαη απηφ κε πήγε πάξα 

πνιχ πίζσ. ... Ήηαλ πνιχ κεγάιε ε γξαθεηνθξαηία. Ήηαλ «καχξε» πεξίνδνο ζα έιεγα... 

Γηαηί έθαλα ηελ αίηεζε, πεξίκελα, ζηακάηεζε ν λφκνο, δελ έγηλε ηίπνηα. Αξγφηεξα 

μαλαζπλέρηζε,  μαλαέθαλα αίηεζε θαη πάιη μαλαπεξίκελα... Καη κε φια απηά πέξαζαλ 

ρξφληα κέρξη λα πάξσ ην ειιεληθφ δηαβαηήξην ζηα ρέξηα κνπ.»  
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Υ.: 

« ... ππάξρεη κία θσιπζηεξγία ζην ζχζηεκα γεληθά θαη ππάξρεη θαη απηφ ην θαηλφκελν 

ηεο αιιαγήο ηεο λνκνζεζίαο κε ην πνπ αιιάδεη ε θπβέξλεζε, ε πνιηηηθή εγεζία ηεο 

ρψξαο ζηελ νπζία θσιπζηεξγεί πάξα πνιχ ηελ φιε δηαδηθαζία. Με ην πνπ γίλνληαη 

εθινγέο αιιάδνπλ θαη νη λφκνη.» 

Φσ.: 

«Ήηαλ κία δηαδηθαζία (ηεο θηήζεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο) πνπ έπξεπε λα ηειεηψζεη 

πνιιά ρξφληα πξηλ. Απηφ είλαη ην παξάπνλφ κνπ... Γηαηί ηα ραξηηά κνπ ηα είρα θάλεη 

πνιιά ρξφληα πξηλ θαη κεηά ζηακάηεζαλ ιφγσ ησλ αιιεπάιιεισλ θπβεξλήζεσλ...  

Σπλέρεηα άιιαδαλ νη λφκνη θαη δελ έρεη έξζεη πνηέ ε ζεηξά κνπ. Άξγεζα πνιχ λα πάξσ 

ηνλ "ηίηιν" ηνπ έιιελα πνιίηε.» 

 Χζηφζν, είλαη πνιχ ζεηηθφ θαη αηζηφδνμν ην γεγνλφο φηη είλαη εκθαλήο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κία ηάζε αιιαγήο ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, θαζψο απηέο 

έρνπλ γίλεη πην επέιηθηεο θαη έρεη κεησζεί αξθεηά ε γξαθεηνθξαηία. Δπηπιένλ, νη 

ππεξεζίεο πνπ ηνπο εμππεξεηνχλ είλαη αξθεηά θηιηθέο απέλαληί ηνπο. Οη ίδηνη νη 

ελδηαθεξφκελνη εηζπξάηηνπλ, σο επί ην πιείζηνλ, ηζνηηκία θαη δηθαηνζχλε σο πξνο 

ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

Έιιελεο. 

Δηδηθφηεξα ζηελ εξψηεζε αλ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία ή ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο 

απαληνχλ: 

Υ.: 

«ηαλ πήξα εγψ ηελ ηζαγέλεηα ηφηε ήηαλ ζρεηηθά εχθνιεο νη δηαδηθαζίεο. . ρη δελ 

κπνξψ λα πσ … Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζηε δηθηά κνπ πεξίπησζε ήηαλ πάξα 

πνιχ εμππεξεηηθέο (νη ππεξεζίεο). ... Γελ είρα θάπνην παξάπνλν απφ ηνπο θξαηηθνχο 

ζεζκνχο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηζαγέλεηαο.» 

Λ.:  

«ρη ηδηαίηεξα. Αληίζεηα κάιηζηα. Ναη φια ήηαλ κία ραξά... Γεληθά φρη, δελ είρα θάπνηα 

άζρεκε αληηκεηψπηζε.» 

Φσ.:  

«Δγψ δελ είρα θαλέλα παξάπνλν απφ ηηο ππεξεζίεο. Ήηαλ πνιχ θηιηθνί νη ππάιιεινη 

θαη εμππεξεηηθνί καδί κνπ. Γελ αληηκεηψπηζα θακία ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά. ... Η 

γξαθεηνθξαηία είλαη νχησο ή άιισο, φπσο φινη γλσξίδνπκε, πνιχ κεγάιε ζηελ Διιάδα. 
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Γελ έρεη λα θάλεη κε ην αλ είζαη Έιιελαο, Αιβαλφο, Οπθξαλφο ή νηηδήπνηε άιιν... Καη 

Έιιελαο λα είζαη, πάιη ηα ίδηα πξνβιήκαηα ζα αληηκεησπίζεηο. ρη, εγψ δελ έλησζα φηη 

είρα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε επεηδή ήκνπλ αιινδαπφο.» 

θ.: 

«Αξρηθά είρα θάλεη αίηεζε γηα πνιηηνγξάθεζε αιιά δελ πέξαζα θαη κεηά έθαλα ηα 

ραξηηά κνπ ιφγσ ζπνπδψλ. Απηή ε δηαδηθαζία ήηαλ πνιχ πην εχθνιε. Γελ ήζειε ηφζα 

πνιιά ραξηηά θαη βγήθε εχθνια ε ηζαγέλεηα. Καη ζηηο ππεξεζίεο δελ αληηκεηψπηζα 

θαλέλα πξφβιεκα.» 

Φη.: 

«ρη, δελ αληηκεηψπηζα θάπνηα δπζθνιία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ρξεηάδνληαη θάπνηα 

ραξηηά θαη εζχ ηα έρεηο, ηφηε εληάμεη! Γελ ππάξρεη δπζθνιία. Σίγνπξα ππάξρεη αλακνλή 

αιιά φρη κεγάιε. Γειαδή απφ ηε δηθηά κνπ ηελ εκπεηξία ήηαλ πνιχ θαιά. Με 

εμππεξέηεζαλ αξθεηά. Μφλν κία - δχν θνξέο ζηελ εθνξία, γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

θψλαμαλ ην φλνκά κνπ θαη είδαλ φηη ήκνπλ Αιβαλίδα κε έθαλαλ ζηελ άθξε θαη 

πεξίκελα θαη εξρφληνπζαλ άιινη γηα λα εμππεξεηεζνχλ. Δμππεξεηνχζαλ πξψηα ηνπο 

Έιιελεο θαη εγψ πεξίκελα. Ώζπνπ ζην ηέινο θαηαιαβαίλεηο φηη δελ είλαη δίθαην θαη 

αληηδξάο θαη απαηηείο λα εμππεξεηεζείο θαη εζχ. Σπλήζσο φκσο κνπ ζπκπεξηθέξνληαη 

φπσο θαη ζηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο.» 

Μ.:  

«Οη ππεξεζίεο ήηαλ πνιχ θηιηθέο. ρη, φρη δελ είρα αληηκεησπίζεη θαλέλα πξφβιεκα. 

Γελ ήηαλ θαζφινπ απζηεξέο. Ήζειε φκσο θαη πάιη πνιχ ρξφλν. Γελ ήηαλ απιέο νη 

δηαδηθαζίεο. Γελ πήγαηλεο δειαδή ζε έλα γξαθείν θαη λα ηα θάλεηο φια ζε κία κέξα. 

Ήζειεο ρξφλν γηαηί είλαη πνιιά ηα ραξηηά θαη πξέπεη λα ηα βιέπνπλ θαιά γηα λα κε 

γίλεη θαλέλα ιάζνο. ... ρη, φρη. Γελ ην λνκίδσ φηη κνπ ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά. 

Δγψ πξνζσπηθά φρη.» 

Κ.:  

«Γελ λνκίδσ φηη είρα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε επεηδή ήκνπλα αιβαλφο...»  

 

4.3 Εηηήμαηα «ηαςηόηηηαρ»: Πόζο Έλληνερ νιώθοςν; Ποια η ζσέζη 

με ηη σώπα ππώηηρ ιθαγένειαρ; 

 Ζ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζπκβάιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζην λα 

ληψζεη θάπνηνο φηη απνθηά θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ έιιελα πνιίηε. Απνηειεί ηε 
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ζεζκηθή επηθχξσζε θαη ηελ αίζηα θαηάιεμε ησλ πξνζπαζεηψλ εηψλ, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, αιιά θαη ηελ άηππε επηβεβαίσζε φηη αλήθνπλ ηζάμηα θαη ηζφηηκα ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ γλσξίζεη σο παηξίδα ηνπο θαη δνχλε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο. Νηψζνπλ φηη επέξρεηαη ε δηθαίσζε κεηά απφ ηηο 

θνηλσληθέο δηαθξίζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαη χζηεξα απφ φια ηα ρξφληα πνπ έρνπλ 

δηαλχζεη κέζα ζε θαζεζηψο αλαζθάιεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο, κε ηηο 

ζπλερείο αλαλεψζεηο ησλ αδεηψλ δηακνλήο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο δειψλνπλ ζρεηηθά: 

Φσ.:  

«Γηα κέλα ήηαλ ην θνκκάηη πνπ έιεηπε γηα λα ζπκπιεξψζσ κεηά απφ ηφζα ρξφληα πνπ 

ήκνπλ ζηελ Διιάδα θαη πήγα ζην ειιεληθφ ζρνιείν θαη είρα θίινπο, εξγαζία θαη ινηπά. 

Έλησζα φκσο θαη πην ππεξήθαλνο. Ήηαλ θάηη πνπ ην ήζεια πνιχ θαη ην πεξίκελα 

πνιιά ρξφληα θαη φηαλ ήξζε κε έθαλε λα ληψζσ πνιχ ππεξήθαλνο.» 

Δ.:  

«Σίγνπξα ληψζσ πνιχ φκνξθα γηαηί κεηά απφ ηφζν θαηξφ θαη κεηά απφ ηφζν ηξέμηκν 

ηειηθά ε ηζαγέλεηα ήηαλ ζηα ρέξηα κνπ. Γελ άιιαμε φκσο θάηη ζηα ζπλαηζζήκαηά κνπ, 

απηά πνπ έρσ γηα ηελ Διιάδα.» 

π.:  

«Δγψ έλησζα απφ ηελ αξρή πάληα Διιελίδα, γηαηί ζηελ Διιάδα γελλήζεθα θαη 

κεγάισζα. Τελ Αιβαλία εγψ ηελ έρσ εηζπξάμεη κφλν κέζα απφ ηνπο γνλείο κνπ. Γελ 

έρσ δήζεη εθεί, δελ έρσ κεγαιψζεη, δελ έρσ πάξεη ηελ αιβαληθή εθπαίδεπζε, δελ έρσ 

πάεη θακία ηάμε ζην ζρνιείν εθεί. Τίπνηα απνιχησο. Απιά πήγαηλα κφλν 10 κέξεο ην 

θαινθαίξη. Απηφ ήηαλ φιν.» 

Υ.: 

«... αληηθεηκεληθά κηιψληαο, ληψζεηο πεξηζζφηεξν Έιιελαο. Ναη. Δίλαη φηη αηζζάλεζαη 

θαη πιένλ επίζεκα φηη είζαη πνιίηεο κηαο ρψξαο ... έρεηο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 

Γελ απέρεηο απφ ην ζχλνιν θαη έρεηο επηηέινπο ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη 

ην νπνίν δπζηπρψο δελ ην είρεο πξηλ.» 

Λ.: 

«Η αιήζεηα είλαη φηη έλησζα... Έλησζα φηη είκαη φπσο είλαη νη θίιεο κνπ... Έλησζα 

ραξά...» 

Φη.:  

«Ήηαλ πνιχ κεγάιε ε ραξά κνπ φηαλ πήξα ηελ ηαπηφηεηα. Ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα 

κέλα πνπ πήξα ηελ ηζαγέλεηα, γηαηί εδψ κεγάισζα. Αιβαλία δελ πεγαίλακε ζρεδφλ 
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πνηέ. Μία θνξά ζηα δχν ρξφληα γηα δέθα κέξεο πεξίπνπ θαη δελ γλσξίδνπκε νχηε θαλ 

ηνπο δηθνχο καο ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο ζπγγελείο. Καη ηειηθά θηάλεηο απηφ πνπ εζχ 

ληψζεηο, λα βιέπεηο φηη αλαγλσξίδεηαη. ... Η ειιεληθή ηαπηφηεηα είλαη κία 

επηβεβαίσζε.» 

Μ.:  

«Αθνχ πήξα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ληψζσ πην αζθαιήο, είκαη πην ζίγνπξε. Γελ 

αηζζάλνκαη απηφ ην θελφ πνπ είρα κέζα κνπ.» 

Τπήξμαλ θαη νη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο, φπνπ θαίλεηαη φηη ε ιχηξσζε απφ ηελ 

εκπινθή κε ηνλ θπθεψλα ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ε θπγή πξνο κία λέα δσή ζην 

εμσηεξηθφ ππεξθαιχπηεη νπνηνδήπνηε άιιν ζπλαίζζεκα ή απαληήζεηο πνπ δείρλνπλ 

κία ζηάζε δσήο πην θνληά ζηα δεδνκέλα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη νη νπνίεο είλαη σο 

εμήο: 

θ.: 

«Έλησζα ειεπζεξία. Τψξα κπνξψ επηηέινπο λα θχγσ! Καη επηηέινπο δελ ζα 

μαλαρξεηαζηεί λα βάισ ραξηηά γηα άδεηα παξακνλήο...» 

Κ.:  

«Νηψζσ πην πνιχ Έιιελαο γηαηί έδεζα πνιιά ρξφληα ζηελ Διιάδα, κεγάισζα ζηελ 

Διιάδα, πήγα ζρνιείν ζηελ Διιάδα. Αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ληψζσ νχηε ην έλα 

ηφζν πνιχ νχηε ην άιιν. Γελ έρσ ηφζν πνιχ κέζα κνπ ηελ έλλνηα ηνπ παηξηψηε. Γηα 

κέλα, είκαζηε φινη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. ... Παηξίδα κνπ ληψζσ εθεί πνπ βξίζθνκαη 

εθείλε ηε ζηηγκή. Σηε ρψξα πνπ βξίζθνκαη θάζε θνξά. Σέβνκαη ηνπο λφκνπο θαη ηηο 

παξαδφζεηο πνπ έρνπλ θαη πξνζπαζψ λα εληαρζψ θαη λα γίλσ έλαο απφ απηνχο.» 

 Πξνέθπςε επίζεο φηη ε ζρέζε κε ηελ ρψξα θαηαγσγήο δελ αιιάδεη ιφγσ ηεο 

θηήζεο θαη ηεο δεχηεξεο ηζαγέλεηαο. Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη παξακέλεη ζε απφιπηε 

ηζνξξνπία. Οη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο ληψζνπλ πάληα φηη έρνπλ δχν παηξίδεο θαη 

είλαη απηέο θαη νη δχν πνπ ηνπο θαζνξίδνπλ. 

Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα: 

Υ.:  

«Γελ κπνξψ λα θάλσ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ απηψλ. Γηα κέλα είλαη 

ηζάμηεο. Γηα θάπνηνλ ηξίην είλαη δχζθνιν λα ην θαηαιάβεη απηφ... ην ζπλαίζζεκα πνπ 

έρνπλ νη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ζηελ Διιάδα θαη είλαη απφ 

θάπνηα άιιε ρψξα. Γελ κπνξψ λα θάλσ δηαρσξηζκφ κεηαμχ παηξίδσλ.» 
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Φη.:  

«Θα ζνπ πσ απηφ πνπ ιέσ θαη φηαλ κε ξσηάλε εδψ... ιέσ φηη ε θαηαγσγή κνπ είλαη 

απφ Αιβαλία αιιά είκαη κεγαισκέλε ζηελ Διιάδα.» 

θ.:  

«Τελ Αιβαλία αιιά θαη ηελ Διιάδα ιέσ. Γηαηί έρσ δήζεη ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα κνπ 

ζηελ Διιάδα. Έρσ δήζεη δεθαπέληε ζηελ Αιβαλία θαη δεθανθηψ ζηελ Διιάδα. Σηελ 

Διιάδα έρσ ζπνπδάζεη... Δίκαη πεξήθαλε πνπ έρσ δήζεη ζηελ Διιάδα πνπ γλσξίδσ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη ηνλ αξραίν πνιηηηζκφ.» 

Φσ.:  

«Θεσξψ φηη έρσ δχν παηξίδεο. Μία παηξίδα είλαη απηή πνπ γελλήζεθα θαη ε άιιε 

παηξίδα είλαη απηή πνπ κεγάισζα θαη πνπ κε θηινμέλεζε.» 

 Δ.  

«Δίλαη θαη ηα δχν. Σίγνπξα ε Διιάδα έρεη πεξηζζφηεξε εκπεηξία πάλσ κνπ. Έδεζα ηα 

πεξηζζφηεξα ρξφληα, κνπ έδσζε άιιεο επθαηξίεο. Με ηελ Αιβαλία ήηαλ αιιηψο... Τελ 

αγαπάσ ηελ Αιβαλία γηαηί είλαη ην κέξνο πνπ γελλήζεθα, ην κέξνο πνπ έρσ ηηο 

πεξηζζφηεξεο παηδηθέο αλακλήζεηο είλαη ην ρσξηφ κνπ.» 

Μ.:  

«Δγψ πξνζσπηθά ηελ Διιάδα, αθνχ ζηελ Διιάδα έρσ κεγαιψζεη, έρσ δήζεη ηα 

πεξηζζφηεξα ρξφληα κνπ αιιά θαη ηελ Αιβαλία... δελ ληξέπνκαη γηα ηελ θαηαγσγή κνπ.» 

Φαίλεηαη φηη ν ηφπνο γέλλεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηθψλ εηψλ 

θαζνδεγνχλ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έηζη, ηα παηδηά πνπ έρνπλ γελλεζεί 

ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ δήζεη φιε ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία ζηελ Διιάδα 

δηαθνξνπνηνχλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, σο εμήο: 

Λ.: 

«Πάληα ζεσξνχζα ηελ Διιάδα σο παηξίδα κνπ γηαηί ζηελ Διιάδα γελλήζεθα θαη 

κεγάισζα. ... ηαλ ήκνπλ ζηελ Διιάδα κηινχζα κε ηνπο γνλείο κνπ κφλν ειιεληθά. 

Δθηφο απφ θάπνηεο ιίγεο θνξέο πνπ κνπ κάζαηλαλ αιβαληθά γηα λα κπνξψ λα κηιάσ κε 

ηνπο ζπγγελείο.» 

π.:  

«Τελ Διιάδα θπζηθά. Γηαηί, φπσο ζνπ είπα θαη πξηλ, έλησζα πάληα, απφ φηαλ 

γελλήζεθα, Διιελίδα. Σηελ Διιάδα γελλήζεθα, κεγάισζα... ια εθεί.» 

 Δίλαη εκθαλέο φηη δελ κεηαβάιινληαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ηφζν κε ηνπο 

νκνεζλείο φζν θαη κε ηνπο ππφινηπνπο έιιελεο. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνπο 
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πνιίηεο θαη ησλ δχν ιαψλ παξακέλνπλ αλέπαθεο απφ ηελ ηππηθή αιιαγή ηνπ ξφινπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο δειψλνπλ πεξί απηνχ: 

Κ.: «ρη (δελ παξαηήξεζα δηαθνξέο) γηαηί ηηο θηιίεο ηηο έρεηο απνθηήζεη απφ πξηλ, είηε 

ηελ έρεηο (ηελ ηζαγέλεηα) είηε δελ ηελ έρεηο. Ίζα-ίζα θάπνηνη πνπ κνπ είπαλε "επηπρψο 

ξε θίιε ην πήξεο θαη μεκπέξδεςεο ηψξα". Ήηαλ κία ραξά γηα απηνχο είηε νη θίινη κνπ 

ήηαλ αιινδαπνί είηε Έιιελεο. Γηα απηνχο ήκνπλα ν ίδηνο, δελ άιιαμε θάηη.» 

π.:  

«ρη, γηαηί εθείλε ηελ πεξίνδν πνπ πήξα εγψ ηελ ηζαγέλεηα ήηαλ κία πεξίνδνο πνπ 

πήξαλ θαη πνιινί άιινη Αιβαλνί ηελ ηζαγέλεηα. Ήηαλ κία πεξίνδνο γηα φινπο.» 

θ.: 

«Γελ παξαηήξεζα θάηη γηαηί νχησο ή άιισο είρα θχγεη πην πξηλ απφ Διιάδα. ζνη 

δνχζαλ ζηελ Διιάδα κνπ ιέγαλε "κπξάβν, είζαη ηπρεξή πνπ ην πήξεο. Μαθάξη λα 

κπνξνχζα θη εγψ!» 

Υ.: 

«Απφ ηνπο θίινπο κνπ δελ είδα θακία δηαθνξά ... ρη θακία, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. ... 

Ήηαλ νπδέηεξν. Γελ ππήξρε θάπνην ζρφιην.» 

Φσ.:  

«Με αληηκεηψπηζαλ φινη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν... Ίζα-ίζα πνπ ράξεθαλ θαη απηνί 

κε ην γεγνλφο απηφ. Γελ άιιαμε θάηη. Καη κε ηνπο ιίγνπο θίινπο Αιβαλνχο πνπ 

ζπλαλαζηξέθνκαη θαη ηνπο ζπγγελείο πνπ έρσ, δελ είδα θακία δηαθνξά. Τν είδαλ φινη 

ζεηηθά κπνξψ λα πσ.» 

Δ.: 

«ρη ηδηαίηεξα (δελ άιιαμε θάηη), γηαηί νη πεξηζζφηεξνη θίινη κνπ Έιιελεο κε 

ζεσξνχζαλ Διιελίδα ήδε απφ πξηλ. Γελ ππήξμε θάπνηα ηδηαίηεξε αληίδξαζε. ... ρη δελ 

άιιαμε θάηη, αλ θαη εκείο δελ είρακε πάξα πνιινχο θίινπο Αιβαλνχο ζηελ Διιάδα... δελ 

είδα θάηη δηαθνξεηηθφ.» 

Λ.:  

«Δίρα θχγεη απφ Διιάδα φηαλ πήξα ηελ ηζαγέλεηα αιιά φρη, δελ άιιαμε θάηη απφ ηνπο 

θίινπο κνπ ηνπο Έιιελεο. Μφλν απφ ηνλ αδεξθφ κνπ είδα δηαθνξά γηαηί εθείλνο 

δειεχεη πνπ δελ θαηάθεξε λα πάξεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα! (γέιηα)» 

Ζ εκπεηξία ηεο Φη. είλαη ελ κέξεη δηαθνξεηηθή. Αλαθέξεη ζρεηηθά: 

«Απφ ηνπο θίινπο κνπ φρη δελ είδα θάηη δηαθνξεηηθφ. Απιά ζπλέρηζε, δελ άιιαμε θάηη 

ζηε δσή κνπ. Τν κφλν πνπ άιιαμε είλαη πνπ είπα εγψ ζηνλ εαπηφ κνπ φηη ηα θαηάθεξα! 

... Απφ ζπγγελείο απφ ηελ Αιβαλία άθνπζα απφ θάπνηνπο "Γηαηί ην έθαλεο;" Απηφ 
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βέβαηα ην αθνχο πην πνιχ απφ αλζξψπνπο πνπ δελ ήηαλ ζηελ Διιάδα θαη κε ξσηνχζαλ. 

Οη ππφινηπνη πνπ είλαη ζηελ Διιάδα φρη, δελ κε ξψηεζαλ νχηε κνπ είπαλ θάηη. Απηνί 

μέξνπλ...» 

Μέζα απφ ηε ζεκαηηθή αλάιπζε πξνέθπςε φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

αληηιακβάλνληαη νη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο κεηά ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο ζρεηίδνληαη κφλν κε ην δηνηθεηηθφ πιαίζην. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα φζα 

αλαθέξεη ν Υ.: 

«Σε επίπεδν θξάηνπο... Πιένλ αο πνχκε δελ ππήξρε απηφο ν ππνβηβαζκφο πνπ ππήξρε 

πην πξηλ. Αιιηψο φηαλ έβγαδεο ην αιβαληθφ ζνπ δηαβαηήξην θη αιιηψο φηαλ έβγαδεο 

κεηά ηελ ειιεληθή ζνπ ηαπηφηεηα. ... Η αληηκεηψπηζε ησλ ππεξεζηψλ φηαλ ήκνπλ 

αιινδαπφο δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ αληηκεηψπηζε πνπ είρα φηαλ έγηλα έιιελαο 

πνιίηεο. Υπήξρε άιιν χθνο, άιιε ζπκπεξηθνξά, άιινο ζεβαζκφο. Γελ ππήξρε ε 

ππνηηκεηηθή ζηάζε πνπ είρα δεη ζην παξειζφλ.» 

Καη ε π.: 

«ηαλ δείρλεηο ην ειιεληθφ δηαβαηήξην ζε αληηκεησπίδνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθά... 

Αλνίγνληαη άιιεο πφξηεο πνπ πξηλ, πνπ είρεο ην αιβαληθφ δηαβαηήξην, ήηαλ θιεηζηέο.» 

 ε εξσηήζεηο ηεο εξεπλήηξηαο ζρεηηθά κε ην αλ έρεη αιιάμεη ε ζπρλφηεηα ησλ 

επηζθέςεψλ ηνπο ζηελ Αιβαλία κεηά ηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη αλ 

αθνινπζνχλ ηα ήζε θαη έζηκα ηεο Αιβαλίαο ή ηεο Διιάδαο νη απαληήζεηο ππήξμαλ 

ραξαθηεξηζηηθέο σο πξνο ην φηη ππάξρεη ίδηα αληηκεηψπηζε θαη ησλ δχν ρσξψλ απφ 

πιεπξάο ηνπο. Χο πξνο ην ζέκα ησλ επηζθέςεσλ ζηελ Αιβαλία θαη ζηελ Διιάδα, 

δειψλνπλ: 

Μ.:  

«Έρσ πάξα πνιιά ρξφληα λα πάσ ζηελ Αιβαλία, ηνπιάρηζηνλ έμη - επηά, γηαηί νη 

πεξηζζφηεξνη ζπγγελείο θαη νη γνλείο κνπ κέλνπλ ζηελ Διιάδα. Καη παιαηφηεξα φκσο 

δελ πεγαίλακε γηαηί φινη είλαη εθεί ζηελ Διιάδα.» 

θ.:  

«Έρσ πεξίπνπ 8 ρξφληα λα πάσ Αιβαλία. Γηαηί νη γνλείο κνπ κέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη 

εθεί δελ έρσ θάπνηνλ πνιχ θνληηλφ κνπ, έρσ θάπνηνπο καθξηλνχο ζπγγελείο. Γελ έρσ 

θάπνην ιφγν λα πάσ. Καη ζηελ Διιάδα έρσ ηξία ρξφληα λα έξζσ γηα λα δσ ηνπο γνλείο 

κνπ ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ.» 

Φσ.:  

«ηαλ κνπ δίλεηαη ε επθαηξία. Αλ θαη ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα δελ ηελ έρσ επηζθεθηεί 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Έλαο ιφγνο είλαη φηη ν ρξφλνο πηα δελ επαξθεί κε ηελ 
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νηθνγέλεηα. Δπίζεο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα κε ηελ παλδεκία δελ έρνπκε θαηαθέξεη λα 

πάκε πνπζελά. Οχηε ζηελ Διιάδα θαηαθέξακε λα πάκε θαη απηφ κε ζηελαρσξεί πνιχ. 

Σην κπαιφ κνπ είλαη πάληα ε Διιάδα γηαηί εθείλε ε βάζε κνπ εθεί είλαη φια φζα έρσ. 

Δθεί είλαη ε πξψηε ζθέςε κνπ, εθεί είλαη νη γνλείο κνπ, ν αδεξθφο κνπ, νη θίινη κνπ, 

εθεί είλαη ην κπαιφ κνπ. ... Γελ πεγαίλνπκε πνιχ ζπρλά ζηελ Αιβαλία γηαηί είλαη κία 

δηαδηθαζία δχζθνιε, ζέιεη πνιχ ρξφλν. Πξνηηκνχκε ηηο δχν - ηξεηο εβδνκάδεο ην 

θαινθαίξη λα ηηο πεξάζνπκε ζηελ Διιάδα, λα δνχλε θαη ηα παηδηά ηνπο παππνχδεο λα 

θάλνπκε δηαθνπέο φινη καδί εθεί ζηελ Διιάδα.» 

Κ.:  

«Τψξα πνπ είκαη εδψ ηελ επηζθέπηνκαη πην ζπρλά απφ φηη φηαλ ήκνπλ ζηελ Διιάδα. 

ηαλ δνχζα ζηελ Διιάδα ηελ επηζθεπηφκνπλ πεξίπνπ κία θνξά ην ρξφλν θαη απηφ ήηαλ 

θπξίσο ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ. Τψξα νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο είλαη 

θαιχηεξεο θαη ηα εηζηηήξηα είλαη πην θζελά γηα λα πάσ απφ εδψ ζηελ Αιβαλία παξά γηα 

λα πάσ απφ εδψ ζηελ Διιάδα. Δπηζθέπηνκαη ηελ Διιάδα γηαηί κέλνπλ νη γνλείο κνπ 

αιιά επηζθέπηνκαη θαη ηελ Αιβαλία γηαηί κέλνπλ νη ζπγγελείο κνπ θαη πνιιέο θνξέο 

έξρνληαη θαη νη γνλείο κνπ γηα λα κε δνπλ εθεί.» 

Δ.:  

«Μεηά ηα έμη ρξφληα πνπ δελ είρα πάεη θαζφινπ πήγα δπν-ηξεηο θνξέο εθεί γχξσ ζην 

2020. Γελ είρα πάεη θαζφινπ γηα έμη ρξφληα γηαηί έηπραλ φια καδί. Φψξηζα, κεηά 

μεθίλεζα ην ζρνιείν, κεηά δνχιεπα... θαη δελ πξνιάβαηλα. Έπξεπε λα ηα θάλσ φια κφλε 

κνπ.» 

Λ.: 

«Πεγαίλνπκε πνιχ ζπάληα ζηελ Αιβαλία. Καη πξηλ φκσο πεγαίλακε πνιχ ζπάληα. Πξηλ 

ην 2020, πνπ πήγα δχν θνξέο, είρα λα πάσ απφ φηαλ ήκνπλα 10 ρξνλψλ.» 

Υ.: 

«(Σελ Αιβαλία) ηελ επηζθέπηνκαη φπσο πξηλ. Καη ηελ επηζθέπηνκαη ην ίδην ζπρλά 

φπσο θαη ηελ Διιάδα. Πεξίπνπ δχν θνξέο κε ηξεηο θνξέο ηνπιάρηζηνλ ην ρξφλν... θαη 

ηηο δχν ρψξεο. Πάσ πξψηα ζηελ Διιάδα, κεηά ζηελ Αιβαλία θαη κεηά πάιη πίζσ ζηελ 

Διβεηία.» 

Φη.:  

«Γελ πεγαίλσ (ζηελ Αιβαλία) πνιχ ζπρλά γηαηί θαη νη γνλείο κνπ δελ κέλνπλ πηα εθεί. 

Πην πνιχ πεγαίλακε κηθξά πνπ ήκαζηαλ θαη αθνινπζνχζακε ηνπο γνλείο καο. Τψξα πνπ 

είκαη ζηε Γεξκαλία κφλε κνπ αλ ζέισ λα πάσ θάπνην ηαμίδη απφ δσ ζα πάσ ζηελ 
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Διιάδα, φρη ζηελ Αιβαλία. Πάληα πάεη ζε δεχηεξν κέξνο ην ηαμίδη ζηελ Αιβαλία. 

Πξψηα απφ φια ζθέθηνκαη λα πάσ Διιάδα.» 

π.: 

«Με ηελ Αιβαλία δελ έρσ ζρέζεηο θαη ηψξα πνπ είκαη ζηελ Αγγιία δελ πεγαίλσ. Οη 

γνλείο κνπ κέλνπλ ζηελ Διιάδα, νπφηε αλ είλαη λα πάσ θάπνπ, ζα πάσ ζηελ Διιάδα.» 

 Χο πξνο ηα ήζε θαη έζηκα ησλ δχν ρσξψλ πξνθχπηεη φηη νη ζπλήζεηεο πνπ 

αθνινπζνχλ επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ηελ Διιάδα είηε γηαηί έρνπλ γελλεζεί ζηε 

ρψξα είηε γηαηί εθεί έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα βηψκαηα ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο.  

ρνιηάδνπλ ζρεηηθά: 

Φη.: 

«Ναη, λαη, ηα ειιεληθά ηα αθνινπζψ φια. ηαλ δνχζα καδί κε ηνπο γνλείο κνπ ζην ζπίηη 

καο αθνινπζνχζακε φια ηα έζηκα, θαη ηα ειιεληθά θαη ηα αιβαληθά, γηαηί δελ ζέιαλε νη 

γνλείο κνπ λα κε ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε θάηη. Ήζειαλ λα ληψζνπλ φκνξθα. Γη' 

απηφ ηα θάλαλε φια... θαη ηα ειιεληθά θαη ηα αιβαληθά. Τψξα πνπ έθπγα θαη δσ κφλε 

κνπ φκσο αθνινπζψ κφλν ηα ειιεληθά. Καη απηφ έρεη λα θάλεη κε ην πψο ληψζεηο... 

Έρεη λα θάλεη κε ην φηη απηά γλψξηζα θαη κε απηά κεγάισζα. Απηά αθνινπζνχζακε κε 

ηνπο θίινπο κνπ, κε ην ζρνιείν...» 

Μ.:  

«Αθνινπζψ ηα ειιεληθά έζηκα. Τεο Αιβαλίαο δελ ηα αθνινπζψ γηαηί δελ ηα ζπκάκαη. 

Γελ έρσ ηδέα ηη έζηκα έρεη ε Αιβαλία.» 

Δ.:  

«Κπξίσο αθνινπζψ ηα ειιεληθά έζηκα. Απηφ βέβαηα ζπκβαίλεη γηαηί θαη ε νηθνγέλεηά 

κνπ δελ αθνινπζνχζε πνιιά αιβαληθά έζηκα. Οη γνλείο κνπ είλαη κνπζνπικάλνη αιιά 

δελ ήκαζηαλ πνηέ θαλαηηθνί. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Διιάδα πάληα φηαλ δνχζα πήγαηλα 

ζηελ εθθιεζία. Έλησζα πάληα ηελ αλάγθε λα αλάςσ έλα θεξάθη ζηελ εθθιεζία ηα 

Φξηζηνχγελλα. Τελ Πξσηνρξνληά πάληα αθνινπζνχζακε ηα έζηκα ηα ειιεληθά θαη 

πάληα γηνξηάδακε φινη καδί ην Πάζρα ζαλ νηθνγέλεηα.» 

Φσ.:  

«Τα ειιεληθά έζηκα αθνινπζνχκε σο νηθνγέλεηα. Τα αιβαληθά ηα έρνπκε μεράζεη γηαηί 

έρνπκε δήζεη ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα ζηελ Διιάδα. Μφλν ζην θαγεηφ ηα ζπλδπάδνπκε 

γηαηί είλαη θνληηλέο νη γεχζεηο.» 
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Λ.:  

«Με ηελ νηθνγέλεηά κνπ αθνινπζνχκε θαη ηα δχν. Αλ έκελα κφλε κνπ φκσο ζα 

αθνινπζνχζα ηα ειιεληθά έζηκα γηαηί απηά μέξσ, απηά έρσ γλσξίζεη, απηά έκαζα απφ 

κηθξή.» 

π.:  

«Αθνινπζψ κφλν ηα ειιεληθά έζηκα. Γελ ηα μέξσ ηα αιβαληθά έζηκα, γηαηί φηαλ νη 

γνλείο κνπ κεηαθφκηζαλ ζηελ Διιάδα αθνινπζνχζαλ κφλν ηα έζηκα ηεο Διιάδαο.  

Δπεηδή δνχιεπαλ ζε Έιιελεο, ε κακά κνπ γηα παξάδεηγκα θαζάξηδε ζπίηηα, φηη έζηκα 

θάλαλε ζηα ειιεληθά ζπίηηα πνπ δνχιεπε, ηα έθεξλε ζην ζπίηη θαη ηα θάλακε θαη εκείο 

ζην δηθφ καο ην ζπίηη. Οη γνλείο κνπ πξνζπάζεζαλ πάξα πνιχ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ 

Διιάδα. Οπφηε πεξλψληαο ηα ρξφληα θάλσ θαη εγψ ηα ίδηα.» 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη θαη κία κεξίδα ζπκκεηερφλησλ, ησλ νπνίσλ νη ζπλήζεηεο 

έρνπλ επεξεαζηεί εμίζνπ απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο θαη απφ ηε ρψξα πξψηεο 

εγθαηάζηαζεο, κε απνηέιεζκα λα κε δηαρσξίδνπλ ηα ήζε θαη έζηκα ησλ δχν ρσξψλ. 

Γίλνληαη νη εμήο αλαθνξέο ζρεηηθά: 

Υ.: 

«Αθνινπζψ θαη ηα δχν. πσο είπα ζηελ αξρή, είκαη Αιβαλφο απφ ην λφην ηεο 

Αιβαλίαο. Καη ηα έζηκα πνπ έρνπκε εθεί είλαη παξφκνηα κε απηά πνπ βίσζα ζηελ 

Λακία. Γελ κπνξψ λα ηα δηαρσξίζσ.» 

Κ.:  

«Ξέξσ θαη ηα ειιεληθά έζηκα θαη ηα αιβαληθά. Δμάιινπ νη γνλείο κνπ είλαη θαη νη δχν 

ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη, νπφηε ηα πεξηζζφηεξα ήζε θαη έζηκα είλαη ηα ίδηα. Τα Βαιθάληα 

είλαη Βαιθάληα. Πάλσ - θάησ ηα ίδηα έζηκα έρνπκε. Σην ζπίηη κε ηνπο γνλείο κνπ 

αθνινπζνχζακε θαη ηα δχν. Αιιά εγψ πξνζσπηθά δελ αθνινπζψ θαλέλα ηψξα πνπ 

είκαη κφλνο κνπ. Γελ πηζηεχσ ζε απηά...» 

θ.:  

«Αθνινπζψ πάληα θαη ηα δχν. Αλ θαη ε αιήζεηα είλαη φηη ηα μερλάο πνιιέο θνξέο φηαλ 

δεηο ζην εμσηεξηθφ, επεηδή δελ έρεηο πνιχ ρξφλν... ηαλ δνπιεχεηο πνιχ πξέπεη θάπνηνο 

λα ζνπ ην ζπκίζεη... (γέιηα)» 
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4.4 Νέα μεηανάζηεςζη: Αναγκαζηική ή ελεύθεπη επιλογή; Βοήθηζε η 

απόκηηζη ηηρ ελληνικήρ ιθαγένειαρ ζηα νέα ζσέδια μεηανάζηεςζηρ; 

 Δίλαη αμηνζεκείσην λα αλαθεξζεί φηη ε δσή ζηελ Διιάδα, γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ήηαλ επράξηζηε αιιά δελ θάιππηε ηηο αλάγθεο ηνπο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπλ ηα εμήο: 

Υ.:  

«Απφ ηελ θνηλσληθή κνπ δσή ήκνπλ επραξηζηεκέλνο αιιά απφ ην εξγαζηαθφ κνπ 

πεξηβάιινλ φρη.»  

Κ.:  

«Μέρξη θάπνηα ειηθία ήκνπλ αξθεηά επραξηζηεκέλνο. Μεηά άξρηζαλ λα αιιάδνπλ ηα 

πξάγκαηα γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Γηαηί, κεγαιψλνληαο, ρξεηάδεηαη λα έρεηο θάπνηα 

ρξήκαηα, λα έρεηο θάπνηα δνπιεηά γηα λα κπνξείο λα δεηο αμηνπξεπψο.» 

Μ.:  

«Ναη ,λαη, ήκνπλ πνιχ επραξηζηεκέλε. Βέβαηα! Γελ ππάξρεη άιιν κέξνο ζαλ ηελ 

Διιάδα. Οη άλζξσπνη είλαη πην δεζηνί, πην θηιφμελνη, πην ραξνχκελνη.» 

Φη.:  

«Ναη, ήκνπλ επραξηζηεκέλε, ήκνπλ αξθεηά επραξηζηεκέλε.» 

θ.:  

«Ναη ήκνπλ επραξηζηεκέλε εθηφο απφ ηελ ψξα πνπ εξρφηαλ γηα λα πάσ λα θάλσ ηα 

ραξηηά κνπ θαη έπξεπε λα ηα καδέςσ πάιη φια απφ ηελ αξρή.» 

Δ.:  

«Ναη, κνπ άξεζε πνιχ ε δσή κνπ ζηελ Διιάδα. Δίκαη θαη άλζξσπνο πνπ κνπ αξέζεη 

πνιχ ε θχζε θαη ε Διιάδα ζνπ ην πξνζθέξεη απηφ. Δπίζεο, κνπ άξεζε πνιχ ε ζάιαζζα. 

... Δίλαη θάπνηα πξάγκαηα πνπ κνπ ιείπνπλε... Πέξαζα θαιά θαη γεληθά έδεζα θαιά. Τν 

κεγαιχηεξν θνκκάηη πνπ ήηαλ ιίγν πην αβέβαην ήηαλ ε δνπιεηά, ην νηθνλνκηθφ δειαδή. 

Δθηφο απφ απηφ, φια ήηαλ κηα ραξά.» 

Φσ.:  

«Ναη, ήκνπλ επραξηζηεκέλνο ζε πνιιά ζέκαηα, θπξίσο φζνλ αθνξά ηε δσή κνπ, ηε 

δηαζθέδαζε, ηνπο θίινπο κνπ, ην ζρνιείν κνπ...» 
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Λ.:  

«Κάπνηα πξάγκαηα κνπ άξεζαλ ζηελ Διιάδα θαη θάπνηα άιια φρη. Σηελ Διιάδα κνπ 

άξεζε ν θαηξφο, ν θφζκνο... θαη δελ κνπ άξεζε πψο ιεηηνπξγνχλ θάπνηα πξάγκαηα, 

φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.» 

 Ζ απφθαζε κηαο λέαο κεηαλάζηεπζεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ζπλζήθεο δσήο 

θαη δηαβίσζεο ζηε ρψξα πνπ βξίζθεηαη ν θαζέλαο. Οη ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα ηεο 

θξίζεο, αιιά θαη ηε κεηαγελέζηεξε ρξνληθή πεξίνδν, δελ παξέρνπλ εθφδηα γηα 

αζθαιή δηαβίσζε θαη επαγγεικαηηθή εμαζθάιηζε θαη έηζη κηα λέα κεηαλάζηεπζε 

είλαη, πνιιέο θνξέο, κνλφδξνκνο.  

πγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε κεηαμχ άιισλ: 

Φσ.:  

«Σε απηφ ην θνκκάηη ιεηηνχξγεζα ζαλ έιιελαο πνιίηεο θαη φρη ζαλ αιβαλφο πνιίηεο 

πνπ πήξε ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. Καη κε θίινπο κνπ πνπ ην ζπδεηάκε, Έιιελεο πνπ 

ήξζαλ ζηελ Διβεηία, ζθεθηφκαζηε φηη ήηαλ θαζαξά νη δπζθνιίεο πνπ καο έθαλαλ λα 

θχγνπκε έμσ. Γελ ήηαλ επηινγή καο λα πάξνπκε ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα γηα λα πάκε ζην 

εμσηεξηθφ. ... Τελ απφθαζε ηελ πήξα μαθληθά γηαηί κνπ έγηλε κία πξφηαζε 

επαγγεικαηηθή απφ ηελ Διβεηία. Καη εθείλε ηελ πεξίνδν ππήξραλ κεγάιεο νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο ζηελ Διιάδα. Καη ζθέθηεθα φηη είλαη κία θαιή επθαηξία λα δνθηκάζσ έμσ... 

Σθέθηεθα λα θχγσ θαη αλ είλαη θαιά θαη κπνξέζσ λα πξνζαξκνζηψ, λα κείλσ έμσ γηα 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιηψο ζα μαλαγπξλνχζα. Τειηθά, αξγφηεξα ήξζε ε 

νηθνγέλεηα.» 

Λ.:  

«Η απφθαζε ήηαλ ηεο κεηέξαο κνπ γηα θαζαξά νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Ήηαλ πνιχ 

δχζθνια ηα νηθνλνκηθά καο ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα.» 

θ.: 

«Ήζεια λα δνπιέςσ ζαλ λνζειεχηξηα, επεηδή απηφ ζπνχδαζα. Καη ζηελ Διιάδα δελ 

ήηαλ ηφζν εχθνιν... θαη ηα ρξήκαηα δελ ήηαλ θαιά.» 

Υ.:  

«Απφ άπνςε πξννπηηθήο θαη θαξηέξαο δελ ήκνπλ επραξηζηεκέλνο, γη' απηφ θαη 

έθπγα. Ξεθάζαξα ήηαλ γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Γελ είλαη φηη ήηαλ νηθνλνκηθφ ην 

πξφβιεκα, φηη δελ ηα έβγαδα πέξα... απιά ζηε δνπιεηά κνπ δελ είρα πξννπηηθή. Με 

πνλάεη ην γεγνλφο φηη έθπγα, δελ ζα ήζεια λα θχγσ. Αιιά, δπζηπρψο, ην ειιεληθφ 

θξάηνο καο δηψρλεη φινπο ηνπο επηζηήκνλεο.» 
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Μ.:  

«Ο ιφγνο ήηαλ κφλν ε δνπιεηά ηνπ άληξα κνπ, μεθάζαξα. Ήηαλ ιφγνη νηθνλνκηθνί θαη 

επαγγεικαηηθνί. Ο άληξαο κνπ δνχιεπε ζηελ Διιάδα κφλν δχν κε ηξεηο κέξεο ηελ 

εβδνκάδα. Καη κε δχν κηθξά παηδηά ήηαλ ιίγν δχζθνια... Καη έηζη απνθαζίζακε λα 

θχγνπκε. Δγψ, ε αιήζεηα είλαη φηη δελ ήζεια λα θχγσ απφ ηελ Διιάδα. 

Σηελαρσξηφκνπλ πάξα κα πάξα πνιχ!» 

Κ.:  

«Πξψηα είραλ έξζεη θάπνηα μαδέξθηα κνπ ζηελ Διβεηία. Καη ήξζα θαη εγψ καδί ηνπο 

γηα λα θάλσ δηαθνπέο θαη είπα φηη, αλ βξσ δνπιεηά ζα κείλσ, αιιηψο ζα μαλαθχγσ. 

Ήξζα εδψ, βξήθα δνπιεηά ακέζσο, κνπ ήξζαλ φια "απφ δεμηά", φπσο ιέκε θη έκεηλα. ... 

Σηελ Διιάδα εθείλε ηελ πεξίνδν είρα δνπιεηά αιιά ήηαλ ησλ εμαθνζίσλ επξψ, ηα 

νπνία δελ ζνπ θηάλνπλ νχηε θαλ γηα ηα έμνδά ζνπ.» 

π.:  

«Ήηαλ ε δνπιεηά θαη νη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Ήζεια κία θαιχηεξε δσή θαη 

έηζη ήξζα ζηελ Αγγιία. Γελ είρα θάπνηνλ εδψ. ... Αξρηθά δελ είρα ζην λνπ κνπ λα 

ζπνπδάζσ, πήγα γηα λα δνπιέςσ. Μεηά κπήθαλ ζην πξφγξακκα θαη νη ζπνπδέο.  

Σθέθηεθα φηη ζα ήζεια λα ην δνθηκάζσ. ... Έβιεπα ηνπο γνλείο κνπ πψο πεξλνχζαλ 

ζηελ Διιάδα θαη δελ κνπ άξεζε θαη είπα φηη δελ ζέισ λα ην θάλσ θαη εγψ απηφ. Θα 

ήκνπλ δπζηπρηζκέλε κία δσή. Κη έηζη έθπγα...» 

 Ζ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο δείρλεη φηη έρεη ζπληειέζεη θαίξηα ζηελ 

απφθαζε κηαο λέαο αξρήο ζε άιιν ηφπν θαη έρεη βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ζηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο δειψλνπλ ζρεηηθά: 

Υ.: 

«Ναη, ζίγνπξα βνήζεζε. Δλλνείηαη! Αιιηψο ζα έπξεπε λα πεξηκέλσ κήλεο... Τν 

αιβαληθφ δηαβαηήξην δελ βνεζάεη ζην εμσηεξηθφ... Γείρλεηο ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα θαη 

αλνίγνπλ νη πφξηεο... Πην εχθνια ζε παίξλνπλ ζε δνπιεηέο, ζνπ δίλνπλ ζπίηη, ζε 

αζθαιίδνπλ... ηα πάληα. Με ηε βίδα πφζν λα κείλεηο έμσ; Πξέπεη λα μαλαγπξίζεηο κεηά. 

Καη κεηά λα μαλαθχγεηο... Δίλαη πνιχ δχζθνια... Η (ειιεληθή) ηαπηφηεηα είλαη ην 

εηζηηήξην γηα κηα θαιχηεξε δσή. ... Ωο Δπξσπαίνο πνιίηεο ήηαλ πνιχ πην εχθνιν. 

Μπνξνχζα θαη κε ην αιβαληθφ δηαβαηήξην λα πάσ ζε θάπνηεο Δπξσπατθέο ρψξεο κε ην 

status ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ είρα, ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο, αιιά ζηελ Διβεηία 

πνπ ήζεια λα έξζσ, δελ κπνξνχζα κε ην αιβαληθφ δηαβαηήξην.» 
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Δ.:  

«Ναη, βέβαηα, κε βνήζεζε πνιχ γηαηί ήζεια λα έξζσ θαη πην πξηλ αιιά κε ην αιβαληθφ 

δηαβαηήξην δελ κπνξνχζα. Έπξεπε λα έρσ βίδα θαη ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα ηελ πάξεηο.» 

π.:  

«Ναη, κε βνήζεζε πάξα πνιχ. Θα ζνπ πσ έλα κηθξφ παξάδεηγκα. Αθφκα θαη ζην 

αεξνδξφκην γηα λα έξζεηο ζηελ Αγγιία ηνπο Αιβαλνχο ηνπο βάδνπλ ζε άιιε ζεηξά απφ 

ηνπο Έιιελεο, γηαηί δελ είλαη επξσπατθή ρψξα ε Αιβαλία. Καη απφ ζέκα ξαηζηζκνχ. 

Υπάξρεη πνιχ κεγάιε δηαθνξά. Αιιηψο είλαη λα ιεο φηη είζαη Αιβαλφο, αιιηψο είλαη λα 

ιεο φηη είζαη Έιιελαο. Αιιηψο ζε αληηκεησπίδνπλ. Αθφκα θαη ηψξα πνπ έρεη βγεη ε 

Αγγιία απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα ηε δέρεηαη. Έρεη δηαθνξά. 

Γελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ επξσπατθή ηζαγέλεηα.» 

Φσ.: 

«Αλ δελ είρα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ζα ήηαλ πνιχ πην δχζθνια. Ννκίδσ φηη ζηελ 

Διβεηία δελ κπνξείο λα κεηαλαζηεχζεηο εχθνια αλ δελ είζαη επξσπαίνο πνιίηεο. Η 

ειιεληθή ηζαγέλεηα βνεζάεη πνιχ ζην θνκκάηη απηφ.» 

Φη.:  

«Ναη, βέβαηα, πάξα πνιχ! Τν πην βαζηθφ γηα λα μεθηλήζεηο θάηη είλαη λα έρεηο θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Αλ δελ είρα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, ζα ήηαλ πάξα πνιχ 

δχζθνιν. Κακηά θνξά κπνξεί λα είλαη θαη αθαηφξζσην. Μπνξεί θάπνηνο, δειαδή, λα 

θάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο, λα καδέςεη φια ηα ραξηηά θαη ζην ηέινο λα πάξεη άξλεζε απφ 

ηε ρψξα.» 

Κ.:  

«Η ειιεληθή ηζαγέλεηα κε βνήζεζε πάξα πνιχ γηα λα έξζσ εδψ, γηαηί ζηελ Διβεηία γηα 

λα 'ξζεη θάπνηνο πξέπεη λα έρεη επξσπατθφ δηαβαηήξην. Γηαθνξεηηθά, πηζηεχσ φηη δελ 

ζα κπνξνχζα λα έξζσ ηνπιάρηζηνλ εδψ ζηελ Διβεηία ζπγθεθξηκέλα.» 

Λ.: 

«Γελ κπνξψ λα πσ θάηη ηέηνην γηαηί νχησο ή άιισο είρα θχγεη πξηλ πάξσ ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα απφ Διιάδα. κσο κε βνεζάεη πνιχ, φηαλ επηζθέπηνκαη ηνπο παππνχδεο κνπ 

πνπ κέλνπλ ζηε Νέα Υφξθε, γηαηί αιιηψο ζα ρξεηαδφκνπλα βίδα πνπ δελ είλαη πνιχ 

εχθνιν λα ηελ πάξεηο.» 

 Αλ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο λέαο δσήο ζην εμσηεξηθφ έρεη πιένλ 

κεηαβιεζεί ζε καθξνπξφζεζκν, δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εμαθνινπζεί λα 

αληηκεησπίδεη ε Διιάδα, ζην βάζνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ππάξρεη ε ζέιεζε θαη ε δηάζεζε 

γηα επηζηξνθή ζηε ρψξα καο, ε νπνία ηνπο έρεη εθνδηάζεη κε ηηο πεξηζζφηεξεο κλήκεο 
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θαη αμίεο. Ζ ρψξα θαηαγσγήο δελ θξίλεηαη σο ρψξα πξνηίκεζεο γηα ηε κφληκε 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζην κέιινλ. Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα: 

Φη.:  

«Θέισ λα θηηάμσ ηε δσή κνπ εδψ, ζέισ λα παηήζσ ζηα πφδηα κνπ. κσο ε απφθαζή 

κνπ λα κείλσ εδψ θπξίσο ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζηαζε φπσο είλαη ζηελ Διιάδα. Ο 

θφζκνο ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδεη πνιχ κεγάιεο δπζθνιίεο αθφκε ηψξα. Τν 

νηθνλνκηθφ θνκκάηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Αλ δελ ήηαλ απηφ, ηελ Διιάδα δελ ζα ηελ 

άιιαδα θαη πάληα ζθέθηνκαη λα γπξίζσ πίζσ. Αιιά αθφκε δπζηπρψο δελ ππάξρνπλ νη 

δπλαηφηεηεο γηα λα γπξίζεηο πίζσ ζηελ Διιάδα θαη λα κπνξέζεηο λα θάλεηο θάηη. 

Δληάμεη... Αλ ζεο απιά λα βξεηο κία δνπιεηά γηα λα επηβηψζεηο κπνξείο λα ηε βξεηο, 

αιιά ην ζέκα δελ είλαη απηφ. Τν ζέκα είλαη λα κπνξείο λα δεηο αμηνπξεπψο. Τν ζέκα 

είλαη λα θάλεηο θάηη ζηε δσή ζνπ, λα πξνρσξήζεηο. Απηή ηε ζηηγκή είλαη πνιχ δχζθνιν 

ζηελ Διιάδα λα ηα θαηαθέξεηο. Μαθάξη λα αιιάμεη απηφ βέβαηα ζην κέιινλ θαη καθάξη 

λα κπνξέζνπκε λα γπξίζνπκε φινη πίζσ ζηελ Διιάδα. Γηαηί δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ 

έθπγαλ. ... Τν φλεηξν κνπ είλαη λα μαλαγπξίζσ ζηελ Διιάδα, λα αγνξάζσ θάηη ζηελ 

Διιάδα, λα θάλσ θάπνηα επέλδπζε. ρη δελ ζθέθηνκαη λα επηζηξέςσ πίζσ ζηελ 

Αιβαλία θαζφινπ. Η Διιάδα είλαη ε ρψξα κνπ. Φπζηθά ζηελ Διιάδα ζθέθηνκαη λα 

μαλαγπξίζσ, παξφηη νη γνλείο κνπ δνχλε ηψξα ζηε Γεξκαλία. Απηφ ληψζσ! Λέσ ην 

ρσξηφ κνπ θαη ελλνψ ην ρσξηφ πνπ κεγάισζα ζηελ Διιάδα. Σε θακία πεξίπησζε δελ 

ελλνψ ην ρσξηφ πνπ έδεζα ζηελ Αιβαλία, γηαηί εθεί έρσ πάεη ην πνιχ 10 θνξέο φια κνπ 

ηα ρξφληα.»  

Δ.:  

«Σίγνπξα δελ ζθέθηνκαη λα δήζσ ζην Λνλδίλν φια κνπ ηα ρξφληα. Τν πξψην κέξνο πνπ 

κνπ έξρεηαη γηα κφληκε δηακνλή είλαη ε Διιάδα. Γελ έρσ ζην λνπ κνπ ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα δήζσ ζην Λνλδίλν... κσο ζέισ λα γπξίζσ πίζσ. ... Σίγνπξα 

δελ ζθέθηνκαη λα γπξίζσ ζηελ Αιβαλία. Πνηέ δελ ήηαλ επηινγή κνπ λα γπξίζσ εθεί. 

Πάληα ηελ Διιάδα έρσ ζην κπαιφ κνπ ζαλ ηε ιχζε γηα κεηά.» 

Φσ.:  

«Γελ μέξσ αθξηβψο... Σθέθηνκαη λα δήζσ θάπνηα ρξφληα εδψ, κε ζθνπφ λα καδέςσ 

θάπνηα ρξήκαηα θαη κεηά λα μαλαγπξίζσ ζηελ Διιάδα. Αλ ηα πξάγκαηα γίλνπλ 

θαιχηεξα ζηελ Διιάδα ζε κεξηθά ρξφληα, ίζσο λα επηζηξέςνπκε μαλά, γηαηί ε Διιάδα 

καο ιείπεη πνιχ έληνλα... θαη καο ζηελαρσξεί ην γεγνλφο φηη είκαζηε έμσ. ... Φπζηθά ζα 

ήζεια λα γπξίζσ μαλά ζηελ αγαπεκέλε κνπ παηξίδα, ζηελ Διιάδα. Ίζσο λα κελ είλαη 
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ζηελ ίδηα πφιε, ίζσο λα είλαη ζε θάπνηα κεγαιχηεξε πφιε, αιιά ζίγνπξα ζα είλαη ζηελ 

Διιάδα.» 

Υ.:  

«Γελ μέξσ αθξηβψο αιιά είλαη καθξνρξφληα ηα ζρέδηά κνπ, δπζηπρψο. Πάληα θάηη 

θεξδίδεηο θαη θάηη ράλεηο. ... Ναη, ην ζθέθηνκαη λα επηζηξέςσ πίζσ ζηελ Διιάδα θαη 

ζηα κεζνπξφζεζκα ζρέδηα κνπ είλαη λα αγνξάζσ έλα ζπίηη ζηελ Διιάδα. Σπγθεθξηκέλα 

ζην Βφιν, εθεί πνπ ζπνχδαζα, γηα δηαθνπέο πεξηζζφηεξν. Γηα αξρή ηνπιάρηζηνλ. ... 

Σηελ Αιβαλία δελ ζθέθηνκαη λα επηζηξέςσ, γηαηί δελ ππάξρεη θάηη πνπ κε σζεί πξνο ηα 

εθεί. Οχηε νη γνλείο κνπ είλαη εθεί, νχηε επαγγεικαηηθά ππάξρεη πξννπηηθή, νπφηε δελ ην 

ζθέθηνκαη θαζφινπ.» 

Λ.:   

«Θα ήζεια λα έξζσ λα ζπνπδάζσ ζηελ Διιάδα Φαξκαθεπηηθή θαη κεηά δελ μέξσ... 

Αλάινγα κε ην πνχ ζα βξσ δνπιεηά. Θα ήζεια λα κείλσ ζηελ Διιάδα, αλ βξσ δνπιεηά. 

... Σηελ Αιβαλία φρη, δελ ζθέθηνκαη λα πάσ, γηαηί δελ έρσ δήζεη θαζφινπ εθεί.» 

Μ.:  

«Γελ ζθέθηνκαη φκσο λα κείλνπκε πνιιά ρξφληα ζηελ Διβεηία. Ήδε θνηηάδνπκε γηα λα 

βξνχκε θάπνην ζπίηη ζηελ Διιάδα λα αγνξάζνπκε. Ο ζθνπφο καο είλαη λα κείλνπκε 

θάπνηα ρξφληα εδψ, γχξσ ζηα δέθα ην πνιχ, λα καδέςνπκε θάπνηα ρξήκαηα θαη λα 

γπξίζνπκε πίζσ ζηελ Διιάδα. Η ππφινηπε δσή καο ζέινπκε λα είλαη πίζσ ζηελ 

Διιάδα. Θέινπκε λα θιείζνπκε απηφ ηνλ θχθιν εδψ ζηελ Διβεηία θαη λα θχγνπκε. ... 

ρη, ζηελ Αιβαλία δελ ζα πήγαηλα. Γελ έρνπκε ηίπνηα θαη θαλέλαλ.» 

θ.:  

«Σην θνληηλφ κέιινλ, ζε πέληε ρξφληα πεξίπνπ, ιέκε κε ηνλ άληξα κνπ λα πάξνπκε έλα 

ζπίηη εθεί ζην Βφιν πνπ κέλακε, λα εξρφκαζηε γηα δηαθνπέο. Μνπ ιείπεη ε παξαιία, ε 

ζάιαζζα. Μνπ ιείπνπλ νη βφιηεο, ε δηαζθέδαζε. Μνπ ιείπεη πάξα πνιχ ε 

Διιάδα. Σθέθηνκαη φηη ζέισ λα έξζσ ζηελ Διιάδα λα δήζσ. Γηαηί δελ ζα αληέμσ εδψ 

ην θιίκα! (γέιηα) ... Σηελ Αιβαλία δελ ζθέθηνκαη λα δήζσ. ρη, θαζφινπ. Νηψζσ μέλε 

εθεί.» 

Χζηφζν, δχν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αληηκεησπίδνπλ ηηο λέεο ζπλζήθεο δσήο θαη ην 

λέν πεξηβάιινλ κε κηα άιιε νπηηθή, πην πξαγκαηηζηηθή θαη απνζηαζηνπνηεκέλε. 

Πξνρσξνχλ ηε δσή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, θάλνληαο ζρέδηα γηα 

κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα πνπ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο ζην 

κεγαιχηεξν βαζκφ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Κ.:  
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«Δδψ ήξζα κε ην ζθεπηηθφ, φπσο έθαλα θαη ζηελ Διιάδα, φηη ήξζα γηα λα δήζσ 

κφληκα. Ήξζα εδψ θαη ζα κείλσ. Αιιά πνηέ φκσο δελ μέξεηο... Πξνο ην παξφλ δελ 

ζθέθηνκαη λα γπξίζσ πίζσ ζηελ Διιάδα. Ίζσο φηαλ θάπνηα ζηηγκή ζηακαηήζσ λα 

δνπιεχσ, ηφηε κπνξεί λα γπξίζσ ζηελ Διιάδα γηα θάπνηνπο κήλεο, γηα θάπνηα ηαμίδηα, 

γηα δηαθνπέο, γηα ιίγν θαηξφ δειαδή, γηα λα ζπκεζψ θάπνηα πξάγκαηα πνπ έρσ δήζεη. 

... Γελ έρεη ζεκαζία αλ ζα ήηαλ ε Διιάδα ή ε Αιβαλία. Αλ θάπνηνο κνπ έιεγε γηα 

παξάδεηγκα φηη ζνπ δίλσ κία πνιχ θαιή δνπιεηά, ζα πήγαηλα λα δήζσ εθεί. Γελ έρεη 

ζεκαζία αλ είλαη ε Διιάδα ή ε Αιβαλία απηφ ην κέξνο. πνπ ζα έρσ θάπνην ζπκθέξνλ, 

εθεί ζα πάσ λα κείλσ. ... Γπζηπρψο ηα πξάγκαηα απηφλ ηνλ θαηξφ πνπ δνχκε είλαη 

θάπσο δηαθνξεηηθά... ινη είκαζηε πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. Φεχγνπκε απφ ηε ρψξα πνπ 

γελληφκαζηε γηα λα δήζνπκε κία θαιχηεξε δσή θαη κεηά πάκε θάπνπ αιινχ, πάιη γηα λα 

θάλνπκε θάηη θαιχηεξν.»  

Καη ε π.:  

«Ίζσο λα κείλσ κφληκα εδψ. Τν έρνπκε ζπδεηήζεη θαη κε ηνπο γνλείο κνπ θαη κάιινλ 

ζα έξζνπλ θαη απηνί εδψ ζχληνκα. Τψξα φρη, δελ ζθέθηνκαη λα επηζηξέςσ πίζσ ζηελ 

Διιάδα. Μεηά απφ 10 ρξφληα δελ μέξσ βέβαηα πσο ζα ην ζθέθηνκαη. κσο απηή ηε 

ζηηγκή έρσ κηα πνιχ θαιή δνπιεηά θαη είκαη πνιχ επραξηζηεκέλε απ' απηή. Τνπιάρηζηνλ 

ζ' απηφλ ηνλ ηνκέα είκαη επραξηζηεκέλε. ... Σηελ Αιβαλία φρη. Γελ ζθέθηνκαη θαζφινπ 

λα πάσ γηα λα δήζσ.» 

 ηαλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη επηινγή απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηφκνπ κεηαμχ ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο -θαη ρψξα πξψηεο ηζαγέλεηαο- θαη ηεο ρψξαο δηαβίσζεο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ θαη πην θαζνξηζηηθψλ ρξφλσλ ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ -θαη ρψξα 

δεχηεξεο ηζαγέλεηαο-, ζπλήζσο ε επηινγή είλαη ππέξ ηεο ρψξαο πνπ έρεη δψζεη ζην 

άηνκν ηηο πεξηζζφηεξεο πξνζιακβάλνπζεο θαη κεγαιχηεξεο εκπεηξίεο δσήο. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη παξαθάησ αλαθνξέο: 

Λ.:  

«ηαλ κε ξσηάλε έρσ ιίγν πξφβιεκα λα ηνπο εμεγήζσ... Αλ έπξεπε φκσο λα πσ κία 

απφ ηηο δχν, ζα έιεγα φηη είκαη Διιελίδα.» 

Φη.:   

«Δδψ ε θαζεκεξηλφηεηά κνπ κε θάλεη λα ιέσ φηη είκαη Διιελίδα. Τν αιβαληθφ 

δηαβαηήξην έρεη μεραζηεί. Σε φιεο ηηο ππεξεζίεο δειψλσ ειιελίδα γηαηί έηζη ήξζα. ... 

Ναη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ληψζσ πεξηζζφηεξν Διιελίδα.» 

Μ.: 

«Δλλνείηαη ειιελίδα, αλ θαη δελ ππάξρεη θαζφινπ ξαηζηζκφο εδψ.» 
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θ.:  

«Τνπο ιέσ φηη είκαη αιβαλίδα αιιά έρσ θαη ειιεληθή ππεθνφηεηα. Αλ έπξεπε λα 

απαληήζσ κνλνιεθηηθά, ζα έιεγα φηη είκαη ειιελίδα.» 

Υ.:  

«Απηνπξνζδηνξίδνκαη σο Διιελναιβαλφο. Αλ πξέπεη φκσο λα ζπκπιεξψζσ θάπνηα 

αίηεζε, εθεί δειψλσ έιιελαο γηαηί, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, έρσ έξζεη σο έιιελαο 

πνιίηεο.» 

Φσ.:  

«Ωο Έιιελαο. Καη νη θίινη κνπ είλαη φινη έιιελεο εδψ.» 

Κ.:  

«Λέσ έιιελαο γηαηί απηά ηα ραξηηά δείρλσ. Απηφ ιέεη ην δηαβαηήξην πνπ δείρλσ.» 

Δ.:  

«Η αιήζεηα είλαη φηη φηαλ βαξηέκαη λα εμεγψ ιέσ ζπλήζσο φηη είκαη απφ ηελ Διιάδα. 

ηαλ έρσ φκσο πεξηζζφηεξν ρξφλν ιέσ φηη έρσ γελλεζεί ζηελ Αιβαλία θαη έρσ 

κεγαιψζεη ζηελ Διιάδα. Σπλήζσο φκσο ιέσ φηη είκαη Διιελίδα, γηαηί απηφ ππάξρεη 

παληνχ ζε φια κνπ ηα ραξηηά. Γηαηί παληνχ ρξεζηκνπνηψ εμάιινπ ην ειιεληθφ 

δηαβαηήξην, ην αιβαληθφ δελ ππάξρεη πνπζελά.» 

π.:  

«Καζαξά θαη κφλν ζαλ Διιελίδα. Με αιβαλνχο απνθεχγσ λα θάλσ παξέα εδψ πνπ 

είκαη. Γηαηί αλ βξσ θάπνην αιβαλφ θίιν κνπ θαη ηνλ γλσξίζσ ζηνπο ππφινηπνπο θίινπο 

κνπ πνπ θάλσ εδψ παξέα θαη κάζνπλ φηη είκαη Αιβαλίδα, ηφηε απηφ ζα είλαη πξφβιεκα. 

Υπάξρεη πνιχο ξαηζηζκφο θη εδψ. Γελ ζέισ λα μέξνπλ νη θίινη κνπ εδψ φηη έρσ 

αιβαληθή θαηαγσγή. Αθφκε θη αλ κε ξσηήζνπλ γηα ηνπο γνλείο κνπ ζα απνθχγσ λα ηνπο 

πσ φηη έρνπλ αιβαληθή θαηαγσγή.» 

 Δλ ηέιεη, ε επηινγή ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο 

ζηνλ λέν ηφπν δηακνλήο θαζψο θαη ε επηινγή ηεο Διιάδαο σο ηφπνο κφληκεο 

θαηνηθίαο, έζησ θαη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, θαη φρη νπνηνπδήπνηε άιινπ κέξνπο 

ζηνλ θφζκν, ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ην φηη νη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο πνπ έρνπλ 

κεγαιψζεη ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ δήζεη ζηε ρψξα καο επί καθξφλ, έρνπλ αλαπηχμεη 

πνιχ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηε ρψξα, θαη γη' απηφ ηε ζεσξνχλ παηξίδα ηνπο, 

δηαηεξψληαο παξάιιεια θαη ζπλαηζζήκαηα γηα ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο αθνχ είλαη 

θαη ε ρψξα θαηαγσγήο ησλ γνληψλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξψηεζε ηεο εξεπλήηξηαο ζρεηηθά κε ην πνηα ζα ήηαλ ε ρψξα 
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πξνηίκεζεο γηα κφληκε εγθαηάζηαζε, αλεμαξηήησο παξαγφλησλ, έρνληαο ειεχζεξε 

θαη απεξηφξηζηε δπλαηφηεηα επηινγήο. 

Μ.:  

«Σηελ Διιάδα βέβαηα 100%.» 

Δ.:  

«Απφ ηελ κέζε ειηθία θαη κεηά ε Διιάδα ζα ήηαλ κία πνιχ θαιή επηινγή.» 

Φη.:  

«Διιάδα! Ναη, βέβαηα, ελλνείηαη! Γελ ππάξρεη άιιε ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα. Γηαηί εθεί 

έδεζα εμάιινπ εγψ. Πνχ ζα βξεηο πην φκνξθε ρψξα; Υπάξρεη δσληάληα ζηελ Διιάδα, 

νη άλζξσπνη κηιάλε, γειάλε, ππάξρεη δσή.» 

Φσ.: 

«Η Διιάδα!» 

π.:  

«Θα ήζεια λα κείλσ ζηελ Διιάδα. Ναη, ελλνείηαη. Γηαηί είλαη άιιε ε δσή ζηελ Διιάδα, 

πξαγκαηηθά. Γειαδή αλ απφ ζέκα δνπιεηάο θαη ρξεκάησλ είρα ζηελ Διιάδα απηά πνπ 

έρσ εδψ, δελ ππήξρε πεξίπησζε λα θχγσ πνηέ απφ Διιάδα. Δίλαη αθφκα θαη ν αέξαο 

πνπ αλαπλέεηο ηελ Διιάδα... Σνπ αξέζεη. Γελ μέξσ αλ ην ληψζσ απηφ επεηδή έρσ θχγεη 

θαη κνπ ιείπεη ε Διιάδα, αιιά είλαη φιε ε δσή δηαθνξεηηθή. Σηελ Διιάδα παο γηα έλα 

θαθέ ηελ Κπξηαθή ζηε ζάιαζζα θαη ραιαξψλεη φιν ζνπ ην ζψκα. ... ια απηά κνπ 

ιείπνπλ απφ ηελ Διιάδα, απηφο ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο δσήο.» 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

5.1 ςμπεπάζμαηα 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο νη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα, ηη ζεκαίλεη γηα απηνχο, ηη πξνβιήκαηα αληηκεηψπηζαλ σο λενεηζεξρφκελνη 

αιινδαπνί πνιίηεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη πψο θξίλνπλ ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο 

απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, δηεξεπλψληαη νη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδνληαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε ρψξα θαηαγσγήο θαη κε 

ηε ρψξα δηακνλήο, ππφ ην πξίζκα ηεο λέαο ηδηφηεηαο ηνπ έιιελα πνιίηε θαη νη 

ηζνξξνπίεο πνπ έρνπλ ελδερνκέλσο δεκηνπξγεζεί κε ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο 

απηήο. Σέινο, αλαδεηνχληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη λένη έιιελεο πνιίηεο 

απνθάζηζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζην εμσηεξηθφ κεηά ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε ηδηφηεηα ηνπ έιιελα πνιίηε επεξέαζε ηελ 

απφθαζε ηεο λέαο κεηαθίλεζεο θαη βνήζεζε ζηελ πινπνίεζή ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαθεξζνχλ ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ 

ηελ έξεπλα θαη ζα ζπζρεηηζηνχλ κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο. 

Οη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο αληηκεηψπηζαλ ηηο δπζθνιίεο ηεο κεηαθίλεζεο 

ζε έλα μέλν ηφπν απφ πνιχ κηθξή ειηθία, είηε γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα είηε φρη. Απφ 

πνιχ λσξίο θαη ρσξίο λα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηνπο ιφγνπο, ήξζαλ αληηκέησπνη κε 

ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηελ μελνθνβία θαη ην 

ξαηζηζκφ κφλν εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηάο ηνπο. Οη δηαθνξέο ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο έιιελεο ζπκκαζεηέο θαη θίινπο, 

είηε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είηε απφ ηνπο γνλείο ησλ 

ειιελφπνπισλ, είλαη έθδειεο θαη εγείξνπλ εξσηεκαηηθά σο πξνο ην πλεχκα πνπ 

δηαπλέεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, φπσο είλαη ε 

ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία θαζψο θαη σο πξνο ηε γεληθφηεξε παηδεία ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη απνδνρήο ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ. Έλαο άιινο ηνκέαο αληζφηεηαο θαη απνθιεηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο παηδηψλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα κεηεθπαίδεπζεο θαη παξνρήο επθαηξηψλ 

γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε επλντθνχο φξνπο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην παξεκπνδίδεη 

ηνπο αιινδαπνχο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ απφ ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιέο θαη κεηεθπαίδεπζεο ζε αλψηεξν επίπεδν κε ίζνπο φξνπο ζε 



 76 

ζρέζε κε ηνπο έιιελεο πνιίηεο θαη ηειηθά ηνπο απνκαθξχλεη απφ ηελ απφθηεζε 

αλάινγσλ εθνδίσλ κε ηνπο έιιελεο, νη νπνίεο έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ίδηεο ζπνπδέο ή 

δηαζέηνπλ ηα ίδηα πξνζφληα.   

Αληίζηνηρν ζθεληθφ παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, φπνπ νη 

αιινδαπνί δελ ηπγράλνπλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ην ζεζκηθφ πιαίζην αιιά θαη ζηελ άηππε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξγνδνηψλ θαη ζπλαδέιθσλ, ε νπνία ππνθηλείηαη απφ 

ζηεξενηππηθέο ή αθφκε θαη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σα παηδηά κεηαλάζηεο 

δεχηεξεο γεληάο κεγαιψλνπλ ζηελ Διιάδα κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη νη έιιελεο 

ζπλνκήιηθνί ηνπο. Απνθηνχλ ηηο ίδηεο εκπεηξίεο θαη ιακβάλνπλ ηελ ίδηα εθπαίδεπζε,  

δελ έρνπλ φκσο ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα. Ζ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο 

λνκηκφηεηαο θαη ηεο αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο θάζε ηξία ρξφληα απνηειεί κηα 

δηαδηθαζία ηδηαίηεξα αγρσηηθή θαη επίπνλε πνπ ηνπο δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα θαη 

αβεβαηφηεηα. Ζ αλαζθάιεηα απηή γίλεηαη πην έληνλε κεηά ηελ ελειηθίσζε, φπνπ νη 

απαηηήζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο απμάλνπλ δπζαλάινγα, θαζψο, γηα ηελ 

απφθηεζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία, 

απαηηνχληαη πηα έλζεκα θαη πξνζσπηθή αζθάιηζε ελψ ηα πεξηζψξηα ησλ επηινγψλ 

ηνπο γηα εχξεζε εξγαζίαο κε αμηνπξεπείο απνιαβέο ζηελεχνπλ. Οη λένη κεηαλάζηεο 

δεχηεξεο γεληάο, κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο, αλαδεηνχλ εξγαζία κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ βηψλεη ε Διιάδα ήδε απφ ην 2009 κε ζπλζήθεο αληζφηεηαο, 

γεγνλφο πνπ εληείλεη ην πξνζσπηθφ θαη εξγαζηαθφ ηνπο άγρνο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πνπ αλαθέξζεθε θαη αθνξά ζηελ 

έθδνζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο αιιά θαη γεληθά φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο αιινδαπνχο πξνζθξνχνπλ επηπιένλ θαη ζηνλ θπθεψλα ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 

αθνχ νη ππεξεζίεο απαηηνχλ απφ ηνπο αιινδαπνχο πξσηφηππα πηζηνπνηεηηθά θαη 

επίζεκεο κεηαθξάζεηο απηψλ, έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ πνιχ πςειφ νηθνλνκηθφ 

θφζηνο θαη απαηηνχλ πνιχ ρξφλν γηα ηελ έθδνζή ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

κάιηζηα νη ρψξεο θαηαγσγήο εθδίδνπλ άπαμ κηα ζεηξά πηζηνπνηεηηθψλ θαη ε 

επαλέθδνζή ηνπο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη πεξίπινθε, αλ φρη αδχλαηε. ηαλ 

κάιηζηα ε ήδε δχζθνιε, ρξνλνβφξα θαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε δηαδηθαζία έθδνζεο 

πξσηφηππσλ μελφγισζζσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ ππνρξέσζε 

θαηάζεζήο ηνπο ζε παξαπάλσ απφ κία ειιεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ιφγσ ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπο, ηφηε κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε 

ην κέγεζνο ηεο ηαιαηπσξίαο πνπ πθίζηαληαη νη αιινδαπνί θαη ηεο απνγνήηεπζεο πνπ 
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αηζζάλνληαη. Οη λένη ελήιηθεο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, φηαλ μεθηλνχλ λα 

έξρνληαη πξνζσπηθά αληηκέησπνη κε ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο, βηψλνπλ γηα κία αθφκε 

θνξά ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη δηαθξίζεηο, αθνχ γηα ηνπο έιιελεο θίινπο ηνπο 

είλαη άγλσζηεο φιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο θαη νη επαθέο κε ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Ζ 

πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ηεο άδηθεο θαη άληζεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πθίζηαληαη απφ ηελ 

θνηλσλία θαη ηε δηνίθεζε θαη ηεο άξζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ είλαη 

θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ηα παηδηά κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο ζηελ 

επηζπκία ηνπο λα απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα.  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ σζηφζν ιφγν, αλ φρη πξσηαξρηθφ, απνηειεί ην βίσκα 

απηψλ ησλ παηδηψλ, ηα νπνία έρνπλ κεγαιψζεη ζηελ Διιάδα, απφ ηελ πνιχ επαίζζεηε 

λεπηαθή ζπλήζσο ειηθία θαη έρνπλ δηαπνηηζζεί κε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο. Οη εκπεηξίεο θαη νη πξνζιακβάλνπζεο είλαη θνηλέο κε απηέο ησλ 

ππνινίπσλ ειιήλσλ θίισλ θαη ζπκκαζεηψλ ηνπο γη' απηφ θαη δελ ληψζνπλ φηη 

μερσξίδνπλ. Έρνπλ γίλεη κέηνρνη ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη θνπιηνχξαο δηακέζνπ 

ησλ ηππηθψλ αιιά θαη ησλ άηππσλ κνξθψλ πνπ είλαη δηάρπηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ δσή ηνπο δε δηαθνξνπνηείηαη ζηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο 

απφ απηή ησλ ππφινηπσλ ζπλνκήιηθσλ εκεδαπψλ αιιά νχηε θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εηζπξάηηνπλ ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, εθθξάδνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο πεπνηζήζεηο ή δηεθδηθνχλ ηζφηηκεο επθαηξίεο θαη δηθαηψκαηα. Ζ θηήζε ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο επνκέλσο θαληάδεη ζηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ 

δεχηεξεο γεληάο σο ινγηθή ζπλέρεηα θαη κνλφδξνκνο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ θαη 

ηππηθά απηφ πνπ ληψζνπλ άηππα ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, δειαδή ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ έιιελα πνιίηε.  

Πνιινί βέβαηα εμ' απηψλ είραλ ήδε ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3838/2010, φκσο 

βξέζεθαλ ζε απφγλσζε θαζψο πεξίπνπ 18.500 αηηήκαηα παξέκεηλαλ ζε εθθξεκφηεηα 

γηα ηξία θαη πιένλ ρξφληα, κέρξη ηελ επαλεμέηαζή ηνπο κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.4332/2015 θαη ηελ ηειηθή έθδνζε ηεο απφθαζεο. Ζ καηαίσζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο κε 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ λ.3838/2010 αχμεζε ηελ αλαζθάιεηα πνπ ηνπο δηαθαηείρε, ηε 

δπζπηζηία απέλαληη ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο, ηελ 

αίζζεζή ηνπο φηη αλήθνπλ ζε κία δεχηεξε θαηεγνξία πνιηηψλ θαη ηελ πεπνίζεζή ηνπο 

φηη ηα δηθαηψκαηά ηνπο ηξνπνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο πνιηηηθέο επηδηψμεηο θαη 

ζπκθέξνληα. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο απφ ηελ αλαζηνιή ηνπ λ. 3838/2010 θαη κέρξη ηελ 

επαλεθθίλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνλνκήο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζηνπο κεηαλάζηεο 
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δεχηεξεο γεληάο κε ηνλ λ. 4332/2015, δειαδή ε πεξίνδνο απφ ηνλ Ννέκβξην 2012 

κέρξη ηνλ επηέκβξην 2015, ραξαθηεξίδεηαη σο «καχξε» πεξίνδνο απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. ζνη ζπκκεηείραλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία κε ηελ ππνβνιή 

αηηεκάησλ δηαθαηέρνληαλ απφ πνιχ κεγάιε αβεβαηφηεηα θαη αλαζθάιεηα, ππήξρε κία 

ηεξάζηηα θαζπζηέξεζε ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηνπο αθξηβείο ιφγνπο, δελ γλψξηδαλ πφηε 

ή αθφκε θαη αλ ζα ηνπο δνζεί ηειηθά ν πνιππφζεηνο «ηίηινο» ηνπ έιιελα πνιίηε θαη 

παξέκελαλ ζε θαζεζηψο αγρσηηθήο αλακνλήο θαζψο ηα ζρέδηά ηνπο γηα ην κέιινλ 

ήηαλ αβέβαηα θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο δσήο ηνπο αλεπαξθήο. ζνη, αληίζεηα, 

ζπκκεηείραλ γηα πξψηε θνξά ζηε λέα δηαδηθαζία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4332/2015 

δελ αληηκεηψπηζαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, αθνχ ηα δηθαηνινγεηηθά ήηαλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλα θαη νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο αξθεηά επέιηθηεο. Ο πξψηνο θαηξφο ηεο 

εμέηαζεο ρξφλησλ αηηεκάησλ, αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ εμέηαζε ησλ ηξερνπζψλ 

αηηήζεσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κεηά θαη ηελ επίιπζε ησλ πνιχπινθσλ 

ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Ηζαγέλεηαο (ΠΗ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε ηε δηνίθεζε λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, αλαγλσξίδνληάο ηνπο, κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ην δίθαην αίηεκά ηνπο πεξί νινθιήξσζεο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο ρσξίο 

θσιπζηεξγίεο. 

Μεηά ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ε λέα απηή θαηεγνξία ειιήλσλ 

πνιηηψλ βηψλεη ηε δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε έρνληαο ηα ίδηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

πξνο ηελ Διιάδα, ν ηξφπνο φκσο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη έρεη πιένλ 

δηαθνξνπνηεζεί. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν παξακέλνπλ νη ίδηεο 

αιιά νη ζεζκηθνί θαλφλεο αιιάδνπλ, νη ηππηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ππεξεζηψλ θαη 

ζπλαιιαζζφκελσλ πνιηηψλ δηακνξθψλνληαη δηαθνξεηηθά θαη ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο 

δηεπθνιχλεηαη. Ζ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο δελ δηαθνξνπνηεί νχηε ηηο 

αηνκηθέο ζπλήζεηεο, νη νπνίεο είλαη ήδε εκπεδσκέλεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, νχηε 

ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα βηψλνληαη κε ηνλ ίδην 

ηζρπξφ θαη ζηαζεξφ ηξφπν, αθνχ θπξίσο ζηεξίδνληαη ζηα ήζε θαη έζηκα ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Φαίλεηαη, κέζα απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο, φηη δελ δηαθνξνπνηείηαη ν ηξφπνο πνπ ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη θαη 

αμηνινγνχλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην ζηελφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο πξψηεο θαη 

δεχηεξεο ηζαγέλεηαο, ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ σο ίδηεο. Ζ ρψξα ηεο πξψηεο 

ηζαγέλεηαο θαη ε ρψξα ηεο δεχηεξεο ηζαγέλεηαο βξίζθνληαη ζε απφιπηε αξκνλία ζηελ 

ςπρνζχλζεζή ηνπο θαη νη εμσηεξηθέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο δελ κπνξνχλ λα ηηο 
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δηαηαξάμνπλ. Δθείλν φκσο πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ είλαη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηα λέα δηθαηψκαηα πνπ απνθηνχληαη. Σν δηθαίσκα ςήθνπ είλαη 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα κία κεξίδα ελεξγψλ πνιηηψλ, νη νπνίνη κε ππνκνλή 

θαξηεξνχζαλ ηε ζηηγκή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ 

εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη πνπ έρεη ν θάζε πνιίηεο, ζην θξάηνο πνπ κεγάισζαλ θαη 

έδεζαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο, φπσο αθξηβψο ην αζθνχζαλ φινη νη 

ππφινηπνη έιιελεο θίινη ηνπο. Οη ζπλαιιαγέο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε άιια δεδνκέλα, ε γξαθεηνθξαηία πεξηνξίδεηαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν θαη ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ κεηψλεηαη εμαηηίαο ηνπ 

κηθξφηεξνπ φγθνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα έιιελεο πνιίηεο θαη ηεο 

επθνιίαο απφθηεζήο ηνπο.  

Αλάινγε είλαη θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο ζε ρψξεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Οη 

πνιίηεο επξσπατθήο ρψξαο, φπσο νη Έιιελεο, απνιακβάλνπλ δηθαηψκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ επξσπατθή ηνπο ηζαγέλεηα.  Σν αληίζηνηρν δε ζπκβαίλεη κε ηνπο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα πεξηκέλνπλ πνιχ κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαδεηήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ. 

πλήζσο δε ν αξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο θαη 

αθνξνχλ ζε βξαρπρξφληα απαζρφιεζε. Ζ ρεηξφηεξε εθδνρή ηεο πξναλαθεξζείζαο 

θαηάζηαζεο είλαη ε αβεβαηφηεηα πνπ βηψλεη ε αλσηέξσ νκάδα αλζξψπσλ, θαζψο δελ 

γλσξίδνπλ αλ ηειηθά ζα ηειεζθνξήζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο θαη ζα πάξνπλ ηελ 

πνιππφζεηε βίδα ή αλ ζα καηαησζνχλ θαη ζα μαλαγπξίζνπλ ζην θαζεζηψο ηεο 

πξνυπάξρνπζαο θαηάζηαζεο, φληαο επηθνξηηζκέλνη κε πνιιαπιάζηα αβεβαηφηεηα θαη 

αλαζθάιεηα. Αλάινγεο έθηαζεο είλαη νη αληζφηεηεο πνπ πθίζηαληαη νη ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ θαη κεηά ηελ εχξεζε εξγαζίαο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη 

νπνίεο εθδειψλνληαη κε ζπλερείο πξνζπάζεηεο αλαλέσζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαη 

δηαηήξεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Απηνί νη ζθφπεινη, πνπ πνιιέο θνξέο θαζηζηνχλ ηε 

κεηαθίλεζε ζην εμσηεξηθφ αδχλαηε, ζηακαηνχλ λα πθίζηαληαη, φηαλ ππάξρεη ε 

ειιεληθή «ηαπηφηεηα», ε νπνία ζεσξείηαη ην «εηζηηήξην», φπσο αλαθέξεη έλαο 

ζπλεληεπμηαδφκελνο, γηα κηα θαιχηεξε δσή. Θεσξείηαη κνλφδξνκνο γηα κηα θαιχηεξε 

πνηφηεηα δσήο, ε νπνία ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ηεο κεηέπεηηα 

πεξηφδνπ, δελ είλαη εχθνια επηηεχμηκε. Ζ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο άζρεκεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

βηψλνπλ νη εξγαδφκελνη ζηελ Διιάδα, ηα έληνλα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ πξναλαθεξζείζα θαηάζηαζε θαη νη αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο ζε 
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πξνζσπηθφ θαη νηθνγελεηαθφ επίπεδν δεκηνπξγνχλ ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο πνπ 

νδεγνχλ ζε κία λέα κεηαλάζηεπζε, φρη σο ειεχζεξε αιιά σο αλαγθαζηηθή επηινγή. Ζ 

κεηαλάζηεπζε ζε πξνεγκέλεο ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη βφξεηαο Δπξψπεο θαίλεηαη φηη 

απνηειεί ηε κφλε επηινγή πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ νη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο 

ηε δσή ηνπο ζε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο θαη φρη ζε ζπλζήθεο επηβίσζεο, φζν θαη αλ ε 

απφθαζε απηή ηνπο δπζθνιεχεη ζπλαηζζεκαηηθά. 

 

5.2 Πποηάζειρ 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία, ε νπνία κεηαηξάπεθε μαθληθά ζε πνιππνιηηηζκηθή, απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη έπεηηα, δελ είρε ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν ψζηε λα βηψζεη κε 

εξεκία ηηο αιιαγέο θαη λα ηηο αθνκνηψζεη. Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο 

θάλεθε λα πζηεξεί ησλ εμειίμεσλ θαη ην ζεζκηθφ ζχζηεκα δελ αληαπνθξίζεθε 

έγθαηξα ζηηο λέεο πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο ήξζε αληηκέησπε ε θνηλσλία. Οη 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δηαπνηίζεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία φιεο απηέο ηηο 

δεθαεηίεο κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε πεξί θαζαξφηεηαο ηνπ έζλνπο θαη ππεξνρήο ηνπ 

ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, κε ζπλαθφινπζε ηελ αληίιεςε πεξί θαησηεξφηεηαο ησλ 

ππνινίπσλ εζληθψλ νκάδσλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζηαηηθφηεηα θαη αληίδξαζε ζε 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αιιαγήο. Σν ζηεξεφηππν ηνπ ρακεινχ θνηλσληθνχ 

κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνπο κεηαλάζηεο, ιφγσ ηεο 

εζλνπνιηηηζκηθήο ηνπο θαηαγσγήο, δεκηνχξγεζε πνιιαπιέο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο 

ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Οη κεηαλάζηεο απνηέιεζαλ ηνλ απνδηνπνκπαίν ηξάγν ζε 

απηή ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη άξρηζαλ λα θάλνπλ έληνλα ηελ εκθάληζή ηνπο 

ξαηζηζηηθά θαηλφκελα. Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο θαη ε θνηλή γλψκε πηνζέηεζαλ κία 

δηζηαθηηθή, αλ φρη ερζξηθή, ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη είλαη 

κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ζηε ρψξα, σο πξνο ην ζέκα ηεο πιήξνπο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο έληαμήο ηνπο, θπξίσο εμαηηίαο ηεο ελδερφκελεο ππεξαληηπξνζψπεπζεο 

ηδηαίηεξα ηεο αιβαληθήο θνηλφηεηαο ζην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ 

(Σξηαληαθπιιίδνπ, 2005: 67). Χζηφζν, ρξεηάδεηαη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε ειιεληθή 

θνηλσλία δελ θηλδπλεχεη κε απνδφκεζε κέζα απφ ηελ απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ. Ζ 

απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ δελ ζεκαίλεη δηάιπζε. ηαλ εκπινπηίδεηαη ε θνηλσλία κε 

δηαθνξεηηθέο ηδέεο απνθηά πνιχπιεπξε γλψζε, λέεο νπηηθέο γσλίεο αληίιεςεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη λένπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. 
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Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ κέζα απφ ηε δηαθχιαμε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο είλαη φρη κφλν εθηθηή αιιά θαη επηζπκεηή είλαη ην επφκελν 

βήκα πνπ απνκέλεη λα γίλεη απφ ηελ πιεπξά ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο (Μπάγθαβνο & 

Παπαδνπνχινπ, 2003: 111). 

Οη λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ 

έιεπζε ελφο κεγάινπ φγθνπ κεηαλαζηψλ έθαλαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο 

ελφο κνληέινπ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ ζα είρε σο βαζηθή αξρή ηελ 

απνδνρή ηεο ζχγρξνλεο, επέιηθηεο θαη πνιιαπιήο ηαπηφηεηαο, ψζηε λα εκπεδσζεί ε 

αληίιεςε φηη ην ζρνιείν πξνζδίδεη αμία ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα φισλ. Κξίλεηαη 

αλαγθαίν ε λέα γεληά πνιηηψλ, θαη θαη' επέθηαζε φιε ε θνηλσλία, λα δηαπνηηζηεί κε 

ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο απνδνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Μέζα απφ ηελ επηηπρή θαη ελεξγφ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ 

καζεηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε θνηλσλία ζα αξρίζεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα λέα 

θνηλσληθά κελχκαηα θαη ζα πάςεη ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγεί σο αλαπαξαγσγηθφο 

ζεζκφο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ (Καξαληθφια & Πίηζνπ, 2015: 147). 

Παξάιιεια, κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ην 

ζρνιείν, επηηξέπεηαη ζηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηαχηηζε κε ην 

λέν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν εηζέξρνληαη, θξαηψληαο φκσο αθέξαηα ηα 

ζηνηρεία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην 

ζρνιείν δηδάζθεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ, εθπιεξψλνληαο ην ζηφρν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ εμάιεηςε ησλ μελνθνβηθψλ θαη ξαηζηζηηθψλ θαηλνκέλσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ. Δπηπξφζζεηα, ε δηαξθήο θαη πνιχπιεπξε επηκφξθσζε ησλ 

πνιηηψλ γεληθά αιιά θαη ε θαζηέξσζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθά, νη νπνίνη θαηά θχξην ιφγν έξρνληαη ζε επαθή κε ηα παηδηά, κεηαλάζηεο αιιά 

θαη εκεδαπνχο, απνηεινχλ κία νινθιεξσκέλε δξάζε ψζηε λα δηακνξθσζεί ε 

ζπλείδεζε ηνπ πνιίηε πνπ δεη ζε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ζηε βάζε ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο απνθπγήο θαηλνκέλσλ αξλεηηθψλ 

δηαθξίζεσλ. Οη αλσηέξσ δηαδηθαζίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία θαη 

εγθαζίδξπζε ζεκηλαξίσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ ησλ 

ειιήλσλ θαη κεηαλαζηψλ καζεηψλ σο πξνο ηελ αμία ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηα 

νθέιε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, ζπκβάιινπλ ζηελ ηφλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο 

ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 
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νκαιφηεξε έληαμή ηνπο (Δπαγγειίνπ-Υάκπεζε & Γεκεηξαθνπνχινπ, 2003). 

Δπηπιένλ, ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε αξκνληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ αηφκσλ θαη 

νκάδσλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ θαη πνιηηηζκψλ. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο είλαη ε 

έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη απψηεξνο 

ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 Ο λ. 4332/2015, πνπ αθνξά ζηνλ ηξφπν θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ 

ηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο ιφγσ γέλλεζεο ζηελ Διιάδα θαη θνίηεζεο ζε 

ειιεληθφ ζρνιείν, έρεη επηθέξεη κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη 

απνηειεί ζηξνθή πξνο ηελ νπζηαζηηθή δηεπζέηεζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο δηακνλήο 

ηνπο. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, θαζψο θαη ηνπ λ. 3838/2010, ζε 

ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν λνκηθφ πιαίζην, είλαη φηη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα  

ππάξρεη κία λέα πλνή ζηελ αληίιεςε ηνπ λνκνζέηε, ν νπνίνο αλαγλσξίδεη ην 

δηθαίσκα  ησλ αιινδαπψλ πνιηηψλ ζηελ επηινγή ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. 

Αλαγλσξίδεηαη πιένλ ην πξνθαλέο, δειαδή φηη έιιελαο πνιίηεο κπνξεί λα γίλεη 

φπνηνο πιεξνί κελ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ αιιά πξσηαξρηθά έρεη εθθξάζεη ηελ 

επηζπκία απηή (Παπαζενδψξνπ, 2015: 164-165). Παξάιιεια, ιεηηνπξγεί σο 

κεραληζκφο θνηλσληθήο έληαμεο πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ νη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πνπ αληηκεησπίδεη απηή ε κεγάιε 

θαηεγνξία ζπκπνιηηψλ καο, πξνζδίδνληάο ηνπο ίζα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα. Πξαθηηθή απφξξνηα ηεο αιιαγήο ζηε θηινζνθία ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ 

απνηέιεζε ν ηεξάζηηνο φγθνο αηηήζεσλ θηήζεο ηζαγέλεηαο ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο 

γεληάο γηα λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ. χκθσλα κε ηα 

επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, απφ ην 2011 έσο θαη ην 2020, 

πεξίπνπ 124.000 παηδηά θαη λένη ελήιηθεο, κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, αηηήζεθαλ 

ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. Γηα λα γίλεη δηαρεηξίζηκνο απηφο ν φγθνο αηηεκάησλ, έπξεπε 

λα ππάξμεη άκεζε αιιαγή θαη ζηε θηινζνθία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

θιήζεθαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο απηφ ην κεγάιν εγρείξεκα, ην νπνίν επεηεχρζε θαη' 

αξράο κε ηε κείσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πνπ απαηηνχληαλ.  

 Οη ζχληνκεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

γηα ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο 

πξνζπάζεηαο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο κείσζεο ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο. Δίλαη έλα ζσζηφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επειημίαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε νπνία νθείιεη λα εληαρζεί ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ, 
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κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

είλαη έλαο ηνκέαο ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαζψο κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ νη 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο αληηθαζίζηαληαη κε απινχζηεξεο θαη ηαρχηεξεο (παθνχξε, 

2008: 5). χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή «Οη θαιά ζρεδηαζκέλεο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κπνξνχλ λα κεηακνξθψζνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνρήο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ» (2017: 6). Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν νη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ε ρξήζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο ζην δεκφζην ηνκέα γεληθά θαη 

ζηηο ππεξεζίεο ηζαγέλεηαο εηδηθφηεξα θαη λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο. Σν 

ΠΗ, πνπ ιεηηνπξγεί παλειιαδηθά θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα απφ 

φιεο ηηο ππεξεζίεο ηζαγέλεηαο, έρεη ήδε ζπλδεζεί κε ηηο ππεξεζίεο ησλ αδεηψλ 

δηακνλήο, κε ην ηκήκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη κε ην 

ηκήκα αιινδαπψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ψζηε λα είλαη άκεζε ε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ζπλαθψλ αληηθεηκέλσλ. Καη' επέθηαζε, ζην πιαίζην ηεο 

νξζήο δηαρείξηζεο  θαη εθαξκνγήο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη, απνηειεί θαιή 

πξαθηηθή ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΠΗ θαη κε άιιεο ζπλεξγαδφκελεο ππεξεζίεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα κε ππεξεζίεο δεκνηνινγίσλ θαη ιεμηαξρείσλ ησλ Γήκσλ, 

Μεηξψσλ Αξξέλσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, επηκέξνπο Γηεπζχλζεσλ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη πξεζβείεο θαη πξνμεληθά γξαθεία ηεο ρψξαο, κε 

ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηε κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ.  

 Ζ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζεκεξηλήο Διιάδαο βξίζθεηαη ζε δηαξθή 

κεηαζρεκαηηζκφ θαη εμέιημε. Οη πνιχ απμεκέλεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαζψο θαη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή δπζκελήο ζπγθπξία 

δηακνξθψλνπλ κία πξαγκαηηθφηεηα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ έληνλεο δηαθπκάλζεηο, κε ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο λα βξίζθνληαη ζε αθφκε 

πην δεηλή ζέζε. Ο άκεζνο αληίθηππνο απηήο ηεο θαηάζηαζεο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηα 

παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, δειαδή ηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, ηα νπνία 

κεγαιψλνπλ παξάιιεια κε ηα ειιελφπνπια αιιά φρη κε ηα ίδηα εθφδηα. Κη ελψ 

βηψλνπλ φιεο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, δελ είλαη 

θαηάιιεια εθνδηαζκέλα κε ίζεο επθαηξίεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Ο κφλνο ηξφπνο γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο ήδε επηβαξπκέλεο 

θαηάζηαζεο θαίλεηαη πσο είλαη ε θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ε νπνία ζα ηνπο 
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δψζεη ηελ πνιππφζεηε ειιεληθή ηαπηφηεηα αιιά θαη ηαπηφρξνλα ηελ ηζαγέλεηα ηνπ 

επξσπαίνπ πνιίηε. Με απηή ηε δηπιή ηδηφηεηα πηα εηζέξρνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν 

αλαδεηψληαο ηζνηηκία θαη δηθαηνζχλε. Κη ελψ ε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβνιψλ αιιά θαη ησλ αιιαγψλ 

ζηα εξγαζηαθά πξφηππα νδεγνχλ ζηαζεξά ζε απνδφκεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ν 

ξφινο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο νθείιεη λα είλαη πξνζηαηεπηηθφο απέλαληη ζηνπο 

πνιίηεο ηνπ.  

 Ζ ειιεληθή πνιηηεία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζεη ηε κεηαλάζηεπζε 

φρη σο πξφβιεκα, αιιά σο επθαηξία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

εκπινπηηζκνχ ηεο κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη λέεο θνπιηνχξεο, 

εθαξκφδνληαο ζπκπεξηιεπηηθέο πνιηηηθέο κε ζθνπφ ην ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ αλαθαηαλνκή ησλ επθαηξηψλ, ηελ αλαγλψξηζε ίζσλ 

πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ηελ εμάιεηςε πνιηηηζκηθψλ θαη εζλνηηθψλ 

απνθιεηζκψλ θαη, ελ ηέιεη, ηελ νπζηαζηηθή θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

πιεζπζκψλ. Απνηειεί επζχλε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο λα εθαξκφδεη 

αλαδηαλεκεηηθέο πνιηηηθέο, λα κεξηκλά γηα ηηο νκάδεο πνπ πιήηηνληαη, λα δεκηνπξγεί 

ίζεο επθαηξίεο αιιά θαη λα παξέρεη νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηνπο λένπο αλζξψπνπο ψζηε 

λα αλαθνπεί ε δηαξξνή ηνπ παξαγσγηθνχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ζην εμσηεξηθφ. Δίλαη δεηνχκελν ε Διιάδα, σο κία ζχγρξνλε, επξσπατθή, 

δεκνθξαηηθή θαη πνιππνιηηηζκηθή ρψξα, λα απνηειέζεη έλα θξάηνο δηθαίνπ θαη 

πξφλνηαο πνπ ζέβεηαη θαη πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο πνπ δηαβηνχλ εληφο ηεο 

επηθξάηεηάο ηνπ, βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο, ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ, ησλ αληζνηήησλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΟΓΖΓΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

Γημογπαθικά ζηοισεία 

Φύλο:  

Ζλικία:  

Υώπα γέννηζηρ: 

Υώπα καηαγωγήρ:  

Δπάγγελμα:  

Δπίπεδο εκπαίδεςζηρ:  

Πποηγούμενορ ηόπορ καηοικίαρ:  

Υπονολογία ειζόδος ζηην Δλλάδα για μόνιμη παπαμονή: 

Γιάπκεια παπαμονήρ ζηην Δλλάδα:  

Υπονολογία κηήζηρ ελληνικήρ ιθαγένειαρ: 

Υπονολογία δεύηεπηρ μεηανάζηεςζηρ: 

Υώπα δεύηεπηρ μεηανάζηεςζηρ: 

 

1. Ποιοί λόγοι οδηγούν ηοςρ μεηανάζηερ δεύηεπηρ γενιάρ ζηην απόθαζη για ηην 

κηήζη ηηρ ελληνικήρ ιθαγένειαρ; Πόζο θιλικέρ είναι οι διαδικαζίερ κηήζηρ ηηρ 

ελληνικήρ ιθαγένειαρ ππορ ηοςρ αλλοδαπούρ;  

1.1 Δίρεο αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζηελ Διιάδα σο αιινδαπφο πνιίηεο; (Πνηα 

ήηαλ απηά;) 

1.2 Γηαηί ήζειεο λα πάξεηο ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα (Δ.Η.); 

1.3 Πίζηεπεο φηη ζα ζε βνεζήζεη ζε θάπνηνπο ηνκείο; (ε πνηνχο;) 

1.4 Αληηκεηψπηζεο δπζθνιίεο κε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ θηήζε ηεο Δ.Η.; 

1.5 Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ήηαλ ππνζηεξηθηηθέο / θηιηθέο; 

1.6 Πηζηεχεηο φηη είρεο δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηηο ππεξεζίεο επεηδή ήζνπλ 

αιινδαπφο; 

2. Πόζο η κηήζη ηηρ ελληνικήρ ιθαγένειαρ ζςμβάλλει ζηην απόκηηζη ηηρ 

ελληνικήρ «ηαςηόηηηαρ»; Πόζο Έλληνερ νιώθοςν; Έσοςν αλλάξει οι ζσέζειρ ηοςρ 

με ηοςρ ομοεθνείρ, με ηοςρ έλληνερ και με ηη σώπα ηηρ ππώηηρ ιθαγένειαρ; 

2.1 Μεηά ηελ απφθηεζε ηεο Δ.Η. ληψζεηο πεξηζζφηεξν Έιιελαο; 

2.2 Πνηα ζεσξείο παηξίδα ζνπ; 

2.3 Οη ππφινηπνη Έιιελεο πψο ζε αληηκεησπίδνπλ κεηά ηελ θηήζε ηεο Δ.Η.; Έρεηο 

παξαηεξήζεη δηαθνξέο; 
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2.4 Οη νκνεζλείο ζνπ πψο ζε αληηκεησπίδνπλ κεηά ηελ θηήζε ηεο Δ.Η.; Έρεηο 

παξαηεξήζεη δηαθνξέο; Άιιαμαλ νη ζρέζεηο ζαο; 

2.5 Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζαη ηε ρψξα θαηαγσγήο; Δίλαη ίδηα ε ζπρλφηεηα; 

2.6 Αθνινπζείο θπξίσο ήζε θαη έζηκα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ειιεληθά; 

3. Ποιοί λόγοι οδηγούν ζε νέα μεηανάζηεςζη; Δίναι αναγκαζηική ή ελεύθεπη 

επιλογή; Βοήθηζε η κηήζη ελληνικήρ ιθαγένειαρ ζηη διεκπεπαίωζη ηων νέων 

ζσεδίων μεηανάζηεςζηρ; Δίναι μακποσπόνια ηα ζσέδια ηηρ διαβίωζηρ εκηόρ 

Δλλάδαρ; 

3.1 Ήζνπλ επραξηζηεκέλνο απφ ηε δσή ζνπ ζηελ Διιάδα; 

3.2 Ση ζε έθαλε λα κεηαλαζηεχζεηο δεχηεξε θνξά; Πνηνί ήηαλ νη ιφγνη; 

3.3 Βνήζεζε ε Δ.Η. γηα λα κεηαβείο πην εχθνια ζην εμσηεξηθφ θαη λα μεθηλήζεηο ηε 

δσή ζνπ εθεί; 

3.4 Πφζν ζθέθηεζαη λα δήζεηο εθεί πνπ δεηο ηψξα; Δίλαη καθξνπξφζεζκα ηα ζρέδηα; 

3.5 θέθηεζαη λα επηζηξέςεηο ζηελ Διιάδα κεηά ή φρη; θέθηεζαη λα δήζεηο ζηελ 

Αιβαλία ή αιινχ; 

3.6 ηε ρψξα πνπ δεηο ηψξα απηνπξνζδηνξίδεζαη σο Έιιελαο ή Αιβαλφο; 

3.7 Αλ ζνπ δηλφηαλ ε ειεχζεξε δπλαηφηεηα λα επηιέμεηο ρψξα κφληκεο εγθαηάζηαζεο 

πνηα ζα ήηαλ απηή;  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

ΕΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΡΕΤΝΑ 

 

Η κάτωθι υπογεγραμμζνη Δήμητρα Καραγιάννη δηλϊνω ότι, για τισ ανάγκεσ 

ποιοτικήσ ζρευνασ με τίτλο «Η κτήςη τησ ελληνικήσ ιθαγζνειασ από μετανάςτεσ 

δεφτερησ γενιάσ και το μζλλον τουσ ςτο εξωτερικό» που εκπονείται ςτα πλαίςια του 

Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική» και 

κατεφθυνςη «Πολιτικζσ για τη Μετανάςτευςη, τισ Κοινωνικζσ Διακρίςεισ και την 

Ιδιότητα του Πολίτη», οι ςυνεντεφξεισ ςτισ οποίεσ θα προβϊ αφοροφν ενήλικεσ και 

τα ςυμπεράςματα που θα προκφψουν θα αξιοποιηθοφν αποκλειςτικά και μόνο ςτα 

πλαίςια τησ ανωτζρω ζρευνασ. Θα διατηρηθεί ςτο ακζραιο η ανωνυμία των 

ςυμμετεχόντων χωρίσ να γίνει καμία αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα προςωπικά 

ςτοιχεία. Στόχοσ είναι μόνο η καταγραφή και αξιοποίηςη των επιςτημονικϊν 

ευρημάτων και όχι η χρηςιμοποίηςή τουσ για άλλουσ ςκοποφσ.  

Oι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να αποχωρήςουν από τη διαδικαςία τησ ζρευνασ, 

εφόςον δεν επιθυμοφν να ςυνεχίςουν τη ςυνζντευξη για οποιοδήποτε λόγο. Επίςησ, 

είναι δυνατό να ολοκληρϊςουν τη ςυνζντευξη ςε επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία 

μζςα ςε διάςτημα λίγησ ϊρασ, εφόςον το επιθυμοφν. Τζλοσ, οι ςυμμετζχοντεσ θα 

ενημερωθοφν ςε ςφντομο χρονικό διάςτημα για τον τρόπο πρόςβαςήσ τουσ ςτο 

αναρτημζνο κείμενο τησ ςυνολικήσ ζρευνασ.  

 

Λαμία, 17-12-2021 

Δήμητρα Καραγιάννη 

 


