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ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ 
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εργαςίασ αυτισ κ. Άγγελο Ξότιο, Ξακθγθτι Διεκνϊν Σικονομικϊν, για τισ πολφτιμεσ ςυμβουλζσ 

του και για τθν κακοδιγθςι του ςε αυτό το ενδιαφζρον ταξίδι τθσ γνϊςθσ. Ψον ευχαριςτϊ για 
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ςυνεργαςία ςτο μζλλον.  

εχωριςτά κα ικελα να ευχαριςτιςω όλουσ τουσ κακθγθτζσ του τμιματοσ των Διεκνϊν 

και Ευρωπαϊκϊν Χπουδϊν του Υανεπιςτθμίου Υειραιϊσ για τισ πολφτιμεσ γνϊςεισ που μου 

πρόςφεραν με τθ ςυνειςφορά τουσ. 

Υάνω από όλα είμαι ευγνϊμων ςτθ μθτζρα μου Αςτερόπθ για τθν ειλικρινι αγάπθ τθσ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Θ μετανάςτευςθ είναι ζνα ηιτθμα που ζχει απαςχολιςει αρκετά τθν ελλθνικι κοινωνία 

ιδιαίτερα από τθ δεκαετία του ’90 και ζπειτα. Χκοπόσ λοιπόν αυτισ τθσ εργαςίασ είναι να 

διαπιςτϊςουμε μζςα από τθ μελζτθ του φαινομζνου τθσ μετανάςτευςθσ ςτθν Ελλάδα 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αν υπάρχει κάποια ενιαία μεταναςτευτικι πολιτικι από τθν 

πλευρά τθσ ΕΕ, ποιο είναι το ρυκμιςτικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο εξελίςςεται το φαινόμενο 

ςτθν Ελλάδα και ποιεσ είναι οι οικονομικζσ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ του ςε μια χϊρα που 

ςιμερα μαςτίηεται από οικονομικι κρίςθ.  

Χτο τζλοσ καταλιγοντασ ςε κάποια ςυμπεράςματα, προτείνονται κάποιεσ λφςεισ για 

μια πιο αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου. 
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1.ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

  Θ μετανάςτευςθ των ανκρϊπων αποτελεί αρχαίο φαινόμενο το οποίο κακορίηεται 

κάκε φορά από διαφορετικοφσ παράγοντεσ. 

    Χτα προϊςτορικά χρόνια οι άνκρωποι μετανάςτευαν από το ζνα μζροσ ςτο άλλο για 

λόγουσ επιβίωςθσ, όπωσ για να αποφφγουν τα πολφ ηεςτά ι τα πολφ κρφα κλίματα ι ακόμα 

και για να βρουν μζρθ πλοφςια ςε κυνιγι και ςε καρποφσ. 

    Επομζνωσ θ μετανάςτευςθ γινόταν κακαρά για λόγουσ επιβίωςθσ, ενϊ ςτθν ιςτορικι 

εποχι διαφοροποιικθκε κατά πολφ, κυρίωσ, ωσ προσ το γεγονόσ ότι μεγάλεσ ομάδεσ 

ανκρϊπων μετακινοφνταν με ςκοπό τθν κατάκτθςθ καινοφριων χωρϊν ι περιοχϊν. 

    Πε τθ μετανάςτευςθ, λοιπόν, άρχιςε και θ ςταδιακι ανακάλυψθ όλων των θπείρων και 

του φυςικοφ πλοφτου τουσ, γεγονόσ το οποίο ςυνζβαλε ςτθν εξζλιξθ και ςτθν αλλαγι τθσ 

ανκρϊπινθσ κοινωνίασ. 

    Ζτςι, ο κόςμοσ ζλαβε  άλλθ όψθ και οι ιπειροι ζχαςαν τον κακαρό χαρακτιρα τουσ, με 

αποτζλεςμα οι αυτόχκονεσ να μετατραποφν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςε δοφλουσ, να 

χάςουν τα δικαιϊματα και τα προνόμιά τουσ και να μιλάμε πλζον για μεικτζσ κοινωνίεσ. 

    Ενϊ λοιπόν από καταβολισ κόςμου ο άνκρωποσ μετακινοφνταν από τόπο ςε τόπο ςε 

αναηιτθςθ πάντα καλφτερθσ ηωισ, ςιμερα, ςτθ νζα τθσ μορφι θ μετανάςτευςθ γίνεται για 

οικονομικοφσ, κυρίωσ, αλλά και για πολιτικοφσ (π.χ. πόλεμοι, καταπιεςτικά ανελεφκερα 

κακεςτϊτα) λόγουσ και επικρατεί κυρίωσ από τθν εποχι τθσ εκβιομθχάνιςθσ ςτισ πιο 

ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ. 

    Χτο πρϊτο μιςό του 20ου αιϊνα περιςςότεροι από 100 εκατομμφρια άνκρωποι 

μετανάςτευςαν από τθ μια χϊρα ςτθν άλλθ, με ςτροφι ιδιαίτερα ςτο Ρζο Ξόςμο, ο οποίοσ 

τότε ακόμα υποςχόταν μια καλφτερθ, πιο ανεξάρτθτθ ηωι, με πολλζσ εφφορεσ εκτάςεισ και 

μια αλματϊδθ βιομθχανικι ανάπτυξθ που κα προςζφερε εργαςία ςε πολλά εργατικά χζρια. 
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    Πια από τισ χϊρεσ που ζςτειλε ςτισ ΘΥΑ μεγάλο μζροσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

κυρίωσ μεταξφ του 1900 ζωσ και το 1921, ιταν θ χϊρα μασ. Ωςτόςο, οι ΘΥΑ αναχαίτιςαν  

απότομα αυτι τθν τεράςτια μεταναςτευτικι δφναμθ μετά τον Υρϊτο Υαγκόςμιο Υόλεμο, 

περιορίηοντασ τθν ειςροι ξζνων μεταναςτϊν με τθ λιψθ περιοριςτικϊν μζτρων. 

    Ωςτόςο, ςτθν Ελλάδα, τα κενά που προκάλεςε θ υπερπόντια μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι 

μετανάςτευςθ, κάλυψε ο πλθκυςμόσ που μετακινικθκε από τθ Πικραςιατικι Ξαταςτροφι. Σι 

επιπτϊςεισ τθσ ειςροισ 1.300.000 προςφφγων, μακροπρόκεςμα, ιταν κετικζσ από τθ ςτιγμι 

που το μεγαλφτερο μζροσ των μεταναςτϊν ιταν ζμποροι, επιςτιμονεσ ι ακόμα και τεχνίτεσ με 

μακροχρόνια πείρα ςτθ βιοτεχνία, τθ βιομθχανία, το εμπόριο και τισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ, 

αναηωογονϊντασ ζτςι τθν οικονομία τθσ χϊρασ. 

    Ξυρίωσ μετά τον Υρϊτο Υαγκόςμιο Υόλεμο, θ μετανάςτευςθ άρχιςε να παίρνει νζεσ 

μορφζσ, ειδικά μετά τθν οικονομικι κρίςθ των χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ. Αυτό ανάγκαςε πολλοφσ 

κατοίκουσ να μεταναςτεφςουν ςτισ ΘΥΑ για αναηιτθςθ μιασ καλφτερθσ τφχθσ. 

    Βζβαια, αυτό το ρεφμα των Ευρωπαίων προσ τθ μεγάλθ ιπειρο ςυνεχίςτθκε και μετά 

το Δεφτερο Υαγκόςμιο Υόλεμο, όπου χιλιάδεσ άτομα ζφυγαν από τισ χϊρεσ τουσ κυνθγθμζνα 

και μεταφζρκθκαν εκελοντικά ι με βίαιο τρόπο ςε διάφορα μζρθ τθσ γθσ. 

    Υρζπει να τονιςκεί, βζβαια, ότι ειδικότερα κατά τθν εποχι του μεςοπολζμου 

ανεγζρκθκαν πολλζσ βιομθχανίεσ που απαςχόλθςαν πολλοφσ εργάτεσ, που ςε διαφορετικι 

περίπτωςθ κα χρειαηόταν να μεταναςτεφςουν ςε άλλεσ χϊρεσ για εφρεςθ εργαςίασ και 

καλφτερων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. 

   Θ μετακίνθςθ πολλϊν Ελλινων προσ το εξωτερικό και κυρίωσ προσ τον Ξαναδά, τισ 

ΘΥΑ και τθν Αυςτραλία ζλαβε χϊρα εντονότερα από το 1950- 1964. 

    Αρκετά άλλωςτε ιταν εκείνα τα ευρωπαϊκά κράτθ που μετά τισ ηθμιζσ και τισ 

αποτρόπαιεσ ςυνζπειεσ του πολζμου εξελίχκθκαν κοινωνικά, ςθμείωςαν αξιοςθμείωτθ 

οικονομικι πρόοδο και ζφκαςαν ςτο ςθμείο να απορροφιςουν όχι μόνο το δικό τουσ εργατικό 
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δυναμικό, αλλά και αρκετά ξζνα εργατικά χζρια. Χε αυτά τα κράτθ μετανάςτευςαν και αρκετοί 

Ζλλθνεσ για υψθλότερα θμερομίςκια και με κυριότερθ χϊρα υποδοχισ τθ Γερμανία. 

    Από το 1970 και ζπειτα άρχιςε μια βακμιαία κάμψθ ςτθν τάςθ των Ελλινων να 

μεταναςτεφουν προσ το εξωτερικό, εκδθλϊνοντασ, μάλιςτα αντίκετα, μια ζντονθ επικυμία 

επιςτροφισ ςτθν Ελλάδα, τάςθ που ερμθνεφεται από το γεγονόσ ότι από τθ μια πλευρά άρχιςε 

να υποχωρεί αιςκθτά ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ των χωρϊν υποδοχισ, ενϊ από τθν άλλθ ςθμείωςε 

μεγάλθ βελτίωςθ θ οικονομικι κατάςταςθ των χωρϊν αποςτολισ, μια κατάςταςθ που 

ευνόθςε τον επαναπατριςμό. 1 

    Πετά το  Δεφτερο Υαγκόςμιο Υόλεμο, ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ και πιο ειδικά ςτθ 

Γερμανία, άνοιξαν οι πφλεσ και άρχιςαν οι χϊρεσ υποδοχισ να μετατρζπονται ςε παγκόςμιεσ 

αγορζσ εργατικισ δφναμθσ προερχόμενθσ από τα φτωχά και οικονομικά κακυςτερθμζνα κράτθ 

ςαν τθν Ελλάδα, τθν Λςπανία, τθν Ψουρκία και άλλα. 

   Ζτςι, κατά τα μεταπολεμικά χρόνια, εκατομμφρια μιςκωτοί εργάτεσ απορροφικθκαν 

από χϊρεσ με τεράςτια οικονομικοτεχνικι ανάπτυξθ, με τισ ΘΥΑ και τθ Γερμανία να 

κατορκϊνουν μζςα ςε ελάχιςτα χρόνια να βγαίνουν οικονομικά ενιςχυμζνεσ από τον πόλεμο 

και να γίνονται δφο από τισ μεγαλφτερεσ βιομθχανικζσ δυνάμεισ παγκοςμίωσ. Αυτό ςυνζβαινε 

ειδικά παλιότερα που θ προςφορά εργαςίασ από αυτά τα κράτθ ιταν μεγάλθ και θ 

αποκατάςταςθ των μεταναςτϊν ςχετικά εφκολθ. Χιμερα, όμωσ, που θ παγκόςμια κρίςθ 

άρχιςε να κίγει ακόμα και αυτζσ τισ βιομθχανικζσ δυνάμεισ, οι οποίεσ εμφανίηουν υψθλά 

ποςοςτά ανεργίασ, πολλοί μετανάςτεσ αναγκάηονται να επαναπατριςτοφν ι να προςπακοφν 

να προςαρμοςτοφν ςτισ νζεσ δυςκολίεσ που εμφανίηονται ςτισ διάφορεσ κοινωνίεσ. 

    Βζβαια, ιδιαίτερα ςτισ μζρεσ μασ το πρόβλθμα τθσ μετανάςτευςθσ εξακολουκεί να 

υπάρχει, κυρίωσ ςτθ χϊρα μασ, με τθ διαφορά ότι ςτθ ςφγχρονθ εποχι ζχει γίνει πιο 

πολφπλευρο, ιδιόμορφο και τόςο ςοβαρό, ϊςτε άρχιςε να απαςχολεί τισ κυβερνιςεισ, 

                                                           
1‘ Θ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ’, http://geogr.eduportal.gr/senaria/population_gr/info_meta_gr.htm 

 

http://geogr.eduportal.gr/senaria/population_gr/info_meta_gr.htm
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επιχειρϊντασ μάλιςτα οι ίδιεσ πολλζσ φορζσ να ζρκουν ςε επαφι με χϊρεσ που ωσ τϊρα 

δζχονταν μετανάςτεσ. 

    Υιο ςυγκεκριμζνα, τα τελευταία είκοςι χρόνια θ χϊρα μασ ζχει δεχκεί και εξακολουκεί 

να δζχεται ζναν εξαιρετικά μεγάλο αρικμό μεταναςτϊν, οι οποίοι παςχίηουν για καλφτερθ 

τφχθ, εφόςον δεν τουσ παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθ χϊρα τουσ να ικανοποιιςουν τισ 

φιλοδοξίεσ τουσ και να εκπλθρϊςουν τισ επιδιϊξεισ τουσ. 

    Ενϊ λοιπόν μετά το Δεφτερο Υαγκόςμιο Υόλεμο και ιδιαίτερα μετά το 1954 πολλοί 

ζλλθνεσ μετανάςτευαν προσ τθν Αμερικι ι τθ Γερμανία, από το 1970 και ζπειτα ο αρικμόσ των 

Ελλινων που αναηθτοφςε καλφτερθ τφχθ ςτο εξωτερικό άρχιςε να μειϊνεται αιςκθτά και 

ςιμερα πλζον θ κατάςταςθ ζχει αντιςτραφεί ωσ προσ το γεγονόσ ότι θ Ελλάδα δζχεται ςτο 

εςωτερικό τθσ ξζνο ανκρϊπινο δυναμικό. Πε άλλα λόγια, θ χϊρα μασ, από χϊρα αποςτολισ 

μεταναςτϊν, εξελίχκθκε ςε χϊρα υποδοχισ, όχι μόνον οικονομικϊν αλλά και πολιτικϊν 

μεταναςτϊν.2 

    Είναι πια κοινά αποδεκτό ότι θ μετανάςτευςθ δεν αποτελεί πλζον ζνα νζο φαινόμενο 

ςε παγκόςμιο επίπεδο και ςτθν παγκόςμια οικονομία, πόςο μάλλον ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χε 

όλεσ τισ γωνιζσ τθσ γθσ οι ανεπτυγμζνεσ κοινωνίεσ βιϊνουν τθν φπαρξθ μεταναςτευτικϊν 

ρευμάτων, τα αίτια των οποίων είναι πολλζσ φορζσ πολλά και ςφνκετα. Γενικότερα όμωσ, 

ςυχνι αιτία για τθν εμφάνιςθ αυτοφ του φαινομζνου αποτελοφν οι πόλεμοι που εξακλιϊνουν 

τουσ λαοφσ οδθγϊντασ τουσ ςτθ φτϊχεια, ενϊ άλλθ αιτία μπορεί να αποτελζςει θ 

εκμετάλλευςθ των χαμθλϊν οικονομικά ομάδων από άλλεσ πιο ιςχυρζσ. 

    Λδιαίτερα όμωσ ςιμερα θ μετανάςτευςθ ζχει οξυνκεί και εντακεί εξαιτίασ τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ που ζχει αυξιςει ωσ ζνα βακμό τισ αναπτυξιακζσ ανιςότθτεσ μεταξφ 

πλουςίων και φτωχϊν χωρϊν (ειδικά τθσ κεντρικισ και νότιασ Αςίασ και τθσ Αφρικισ), αλλά και 

                                                           
2 http://www.livepedia.gr 

 

http://www.livepedia.gr/
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εντόσ των κοινωνιϊν πολλϊν χωρϊν. Επιπροςκζτωσ, ςθμαντικζσ είναι και οι επιπτϊςεισ τθσ 

τρζχουςασ οικονομικισ φφεςθσ ςε πολλζσ χϊρεσ. 3 

    Θ εξζλιξθ, όμωσ, τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ κατά τόςο ανιςομερι τρόπο και θ 

περαιτζρω ανιςότθτα που επικρατεί ςτα διάφορα τμιματα των πλθκυςμϊν παγκοςμίωσ 

κακϊσ και ο διαχωριςμόσ τουσ ςε πολίτεσ δφο ταχυτιτων ζχουν οδθγιςει κατά κφριο λόγο τισ 

νεϊτερεσ θλικιακά ομάδεσ αρκετϊν χωρϊν ςτθ μετανάςτευςθ για εφρεςθ καλφτερων 

ςυνκθκϊν εργαςίασ και, γενικότερα, καλφτερθσ κοινωνικισ αντιμετϊπιςθσ και αποδοχισ. 

    Ψο ιδανικότερο ςτισ μζρεσ μασ κα ιταν θ μετανάςτευςθ να μθν αποτελεί πλζον αιτία 

παρακμισ ενόσ κράτουσ αλλά παράγοντα τθσ ανάπτυξισ του. Πε αποτελεςματικι και 

ςυλλογικι διαχείριςθ, με μια πιο δίκαιθ ρφκμιςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ και με ενίςχυςθ 

των μζτρων που κα ζχουν ωσ ςτόχο όχι μόνο τθν οικονομικι ανάπτυξθ μιασ χϊρασ αλλά και 

τον πλιρθ ςεβαςμό από όλουσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχϊν τθσ ειρινθσ και 

τθσ δικαιοςφνθσ, το μεταναςτευτικό κα μποροφςε να ςυμβάλλει ςτον αναπτυξιακό 

προγραμματιςμό και να δθμιουργιςει πραγματικζσ εταιρικζσ ςχζςεισ μεταξφ των χωρϊν. 

Θ μετανάςτευςθ είναι ζνα κατεξοχιν διεκνζσ φαινόμενο, με το οποίο αςχολοφνται 

διάφοροι κλάδοι των κοινωνικϊν επιςτθμϊν. Για παράδειγμα, θ διεκνισ οικονομικι 

αςχολείται με τα αίτια και τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ μετανάςτευςθσ και τθν εντάςςει ςτο 

αναλυτικό πεδίο τθσ διεκνοφσ κίνθςθσ ςυντελεςτϊν παραγωγισ. Θ διεκνολογικι επιςτιμθ 

αςχολείται πρωτίςτωσ με τουσ πολιτικοφσ και κοινωνικοφσ παράγοντεσ τθσ διεκνοφσ 

                                                           
3 ΓΦΑΦΕΛΣ ΨΩΥΣΩ ΞΑΛ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΞΩΥΦΛΑΞΘΧ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑΧ, (Σμιλία του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν κ. 

Ρεοκλι Χυλικιϊτθ) ‘3ο Υαγκόςμιο Φόρουμ για τθ Πετανάςτευςθ και τθν Ανάπτυξθ’, ςτθν Ακινα 

04/11/2009 

http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/F07BE258D7699B3AC2257664003BA72A?Opendocumen

t 

 

http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/F07BE258D7699B3AC2257664003BA72A?Opendocument
http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/F07BE258D7699B3AC2257664003BA72A?Opendocument
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μετανάςτευςθσ, τθν επίδραςθ αυτισ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ και αλλθλεξαρτιςεισ κακϊσ και με 

τισ τυχόν γεωπολιτικζσ επιπτϊςεισ τθσ.4 

Χτόχοσ, επομζνωσ, αυτισ τθσ εργαςίασ κα είναι, αφοφ πρϊτα αναλυκεί το φαινόμενο 

τθσ μετανάςτευςθσ ωσ ζνα διεκνζσ διαχρονικό φαινόμενο και παρουςιαςκεί θ ελλθνικι και 

ευρωπαϊκι μεταναςτευτικι πολιτικι αντίςτοιχα, να καταδειχκοφν οι οικονομικζσ και 

κοινωνικζσ ςυνζπειεσ που ζχουν προκλθκεί ςτθ χϊρα μασ τα τελευταία χρόνια. Υρόκειται για 

μια αναλυτικι προςπάκεια που ςτοχεφει να ςυμβάλει ςε μια ορκολογικι προςζγγιςθ του 

φαινομζνου τθσ μετανάςτευςθσ ςτθ χϊρα μασ και ςτθν απομυκοποίθςθ πολλϊν δογματικϊν 

υποκζςεων και ιςχυριςμϊν.  

Θ παροφςα εργαςία αποτελείται από ζξι ενότθτεσ:  

Πετά τθν ειςαγωγι που προθγικθκε, ςτθν δεφτερθ ενότθτα αναλφεται θ υφι και 

διαχρονικότθτα τθσ μετανάςτευςθσ, με ςτόχο να προςδιοριςκεί εννοιολογικά το εν λόγω 

φαινόμενο.  

Χτθν τρίτθ ενότθτα γίνεται ειδικι αναφορά ςτο ηιτθμα τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ και 

ειδικότερα ςτισ πολιτικζσ τθσ ΕΕ και τθσ Ελλάδασ. Χτόχοσ είναι να αποςαφθνιςκεί το πολιτικό 

και ρυκμιςτικό πλαίςιο εντόσ του οποίου εξελίςςεται το φαινόμενο και να καταδειχκεί θ 

βοφλθςθ ι άρνθςθ τθσ ΕΕ και τθσ χϊρασ μασ ζναντι των μεταναςτευτικϊν ειςροϊν. 

Θ τζταρτθ ενότθτα αςχολείται πιο αναλυτικά με τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ 

μετανάςτευςθσ ςτθ χϊρα μασ. Ειδικότερθ αναφορά γίνεται ςε οριςμζνεσ βαςικζσ επιπτϊςεισ 

όπωσ ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτθ μαφρθ αγορά εργαςίασ και ςτθν παραοικονομία, ςτθν 

οικονομικι μεγζκυνςθ, ςτο ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ αλλά και ςτισ επιπτϊςεισ τθσ 

                                                           
4 ΦΣΠΥΣΟΘ Χ., ‘ΥΣΟΛΨΛΞΕΧ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘΧ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ ΞΑΛ ΨΘΡ ΕΩΦΩΥΑΛΞΘ ΕΡΩΧΘ’, 

http://www.inegsee.gr/equal/equal2/arthra/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%B

A%CE%AD%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%C

F%85%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf 

 

http://www.inegsee.gr/equal/equal2/arthra/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.inegsee.gr/equal/equal2/arthra/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.inegsee.gr/equal/equal2/arthra/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
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τρζχουςασ οικονομικισ κρίςθσ ςτο μεταναςτευτικό φαινόμενο. Θ ανάλυςθ τθσ ενότθτασ αυτισ 

κλείνει με μια ςφνοψθ του κόςτουσ και των ωφελειϊν τθσ μετανάςτευςθσ.   

Χτθν πζμπτθ ενότθτα ςυηθτοφνται οι κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ μετανάςτευςθσ. Ειδικι 

ζμφαςθ δίδεται ςε ηθτιματα όπωσ θ ξενοφοβία και ο ρατςιςμόσ, θ πολυπολιτιςμικι διάςταςθ, 

θ εκνολογικι διάςταςθ κακϊσ και το ηιτθμα των επιπτϊςεων ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα.  

Χτθν ζκτθ και τελευταία ενότθτα ςυνοψίηονται τα βαςικά ςυμπεράςματα τθσ εργαςίασ και 

διατυπϊνονται οριςμζνεσ προτάςεισ για μια πιο αποτελεςματικι μεταναςτευτικι πολιτικι. 
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2.Η ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ Ω ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

 

    Ξανείσ δεν μπορεί να αμφιςβθτιςει το γεγονόσ ότι θ μετανάςτευςθ αποτελεί κομμάτι 

του πολιτιςμοφ και τθσ ιςτορίασ όλων των λαϊν τθσ γθσ. 

    Είναι ζνα διαχρονικό και οικουμενικό φαινόμενο. Ενϊ όμωσ ςτα προϊςτορικά χρόνια 

και λίγο αργότερα οι άνκρωποι μετανάςτευαν εξαιτίασ των πολζμων, των φυςικϊν 

καταςτροφϊν και εξαιτίασ τθσ ςπανιότθτασ των πόρων και των αγακϊν για τθν επιβίωςθ 

ολόκλθρων πλθκυςμϊν, ςιμερα κφρια αιτία του φαινομζνου αποτελεί ο οικονομικόσ 

παράγοντασ, από τθ ςτιγμι που ολόκλθρεσ κοινωνίεσ βαςίηονται ςτθν άνιςθ κατανομι των 

πόρων για τθν επιβίωςι τουσ. 

    Πε τθν είςοδο ανειδίκευτων εργατϊν ςε μια χϊρα επθρεάηεται θ κζςθ των 

αντίςτοιχων γθγενϊν, ενϊ θ αφξθςθ τθσ προςφοράσ εργαςίασ πολλζσ φορζσ πιζηει τουσ 

μιςκοφσ προσ όφελοσ των καταναλωτϊν, οι οποίοι μποροφν να αγοράηουν προϊόντα ςε 

χαμθλότερεσ τιμζσ ι να απαςχολοφν εργάτεσ ςε οικιακζσ εργαςίεσ με πολφ χαμθλότερθ 

αμοιβι από εκείνθ των ντόπιων. Αυτό ςυχνά ζχει ωσ αποτζλεςμα να γίνονται πιο πλοφςιοι οι 

ίδιοι, ενϊ ταυτόχρονα να γίνονται με τθ ςειρά τουσ αρκετά φτωχότεροι οι ντόπιοι.5 

    Υιο ςυγκεκριμζνα, ςτθ χϊρα μασ θ οικονομικι μετανάςτευςθ, κυρίωσ από τισ χϊρεσ 

τθσ ανατολικισ και νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, εμφανίηεται πολφ πιο ζντονα μζςα ςτθ 

δεκαετία 1990- 2000, ενϊ θ λακρομετανάςτευςθ μετά το 2000. Εκείνθ τθν εποχι είναι που θ 

χϊρα αρχίηει να ςυγκλίνει ωσ προσ τα οικονομικά μεγζκθ τθσ με εκείνα των περιςςότερων 

                                                           
5 ΞΑΦΑΠΑΡΟΘ Κ., ‘ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΧ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ’ 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/%C1%D1%D7%C9

%D4%C5%CA%D4%CF%CD%C9%CA%CF%C9%20%CA%C1%C9%20%D0%CF%CB%C5%CF%C4%CF%CC%C9

%CA%CF%C9%20%CC%C5%D4%C1%D3%D7%C7%CC%C1%D4%C9%D3%CC%CF%C9/6-15.pdf 

 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/%C1%D1%D7%C9%D4%C5%CA%D4%CF%CD%C9%CA%CF%C9%20%CA%C1%C9%20%D0%CF%CB%C5%CF%C4%CF%CC%C9%CA%CF%C9%20%CC%C5%D4%C1%D3%D7%C7%CC%C1%D4%C9%D3%CC%CF%C9/6-15.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/%C1%D1%D7%C9%D4%C5%CA%D4%CF%CD%C9%CA%CF%C9%20%CA%C1%C9%20%D0%CF%CB%C5%CF%C4%CF%CC%C9%CA%CF%C9%20%CC%C5%D4%C1%D3%D7%C7%CC%C1%D4%C9%D3%CC%CF%C9/6-15.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/%C1%D1%D7%C9%D4%C5%CA%D4%CF%CD%C9%CA%CF%C9%20%CA%C1%C9%20%D0%CF%CB%C5%CF%C4%CF%CC%C9%CA%CF%C9%20%CC%C5%D4%C1%D3%D7%C7%CC%C1%D4%C9%D3%CC%CF%C9/6-15.pdf
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ευρωπαϊκϊν χωρϊν και να αποκτά ςθμαντικότερο οικονομικό ρόλο ςτα Βαλκάνια. Ζτςι, ενϊ 

ςτθν αρχι ιταν γνωςτι θ Ελλάδα ωσ χϊρα αποςτολισ μεταναςτϊν, ζκτοτε άρχιςε να 

μετατρζπεται ςε χϊρα υποδοχισ τουσ. Ακόμα και θ ελλθνικι βιομθχανία πλζον χρειάηεται 

φκθνά εργατικά χζρια για να αντεπεξζλκει ςτο διεκνι ανταγωνιςμό και να παράγει τισ 

απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ προϊόντων ςε χαμθλότερεσ τιμζσ.5  

    Πεγάλεσ είναι εκείνεσ οι μερίδεσ πλθκυςμϊν που προςπακοφν κακθμερινά να 

διεκδικιςουν με κάκε τρόπο ζνα ακόμα μικρό τμιμα των κοινωνικϊν και υλικϊν αγακϊν, τα 

οποία ζχουν ςτερθκεί για διάφορουσ κάκε φορά λόγουσ (π. χ όπωσ είναι θ αποικιοκρατία ι ο 

ιμπεριαλιςμόσ των κρατϊν τθσ Δφςθσ κτλ ) και να διαφυλάξουν τθν εκνικι κυριαρχία τουσ 

καταπολεμϊντασ ςε οικουμενικό και εκνικό επίπεδο τθν όλο και αυξανόμενα άνιςθ κατανομι 

των πόρων. 

    Ζτςι, θ μετανάςτευςθ ςαν ιςτορικό και κοινωνιολογικό φαινόμενο δθμιουργεί μια 

ιςχυρι ‘’δυναμικι’’ μετακίνθςθσ ατόμων από χϊρεσ χαμθλοφ βιοτικοφ επιπζδου ςε άλλεσ πιο 

ανεπτυγμζνεσ οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά. 

    Λδιαίτερα ςιμερα όμωσ παρατθρείται ζντονα το φαινόμενο τθσ μετακίνθςθσ 

πλθκυςμϊν ακόμα και από ιςχυρζσ οικονομικά χϊρεσ προσ άλλεσ επίςθσ προθγμζνεσ, κυρίωσ 

μζςα ςτα πλαίςια τθσ ΕΕ, με πρωταρχικό ςτόχο τθν αναηιτθςθ καλφτερων προχποκζςεων 

εργαςίασ από εκείνεσ που προςφζρει θ χϊρα τουσ. 

    Ενϊ λοιπόν μζχρι τθ δεκαετία του 1980 θ Ελλάδα, θ Υορτογαλία, θ Λςπανία και θ 

Λταλία ιταν χϊρεσ εξαγωγισ μεταναςτϊν, θ βακμιαία ανάπτυξι τουσ, αλλά και ωσ ζνα βακμό 

θ γεωγραφικι τουσ κζςθ, τισ μετζτρεψε ςε χϊρεσ υποδοχισ, που ςιμερα πλζον ταλαντεφονται 

ανάμεςα ςτισ ανάγκεσ που προκαλοφν οι απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ, κυρίωσ για αφξθςθ 

τθσ παραγωγισ και ενίςχυςθ τθσ παραγωγικότθτασ, και τα προβλιματα που προκφπτουν λόγω 

τθσ κοινωνικισ αναταραχισ που δθμιουργεί θ κακθμερινι αφξθςθ των μειονοτιτων. 6 

                                                           
6  ΑΓΓΕΟΣΥΣΩΟΣΩ Χ., ‘ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ ΞΑΛ ΕΚΡΛΞΘ ΑΧΦΑΟΕΛΑ’ 
(2007)http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t39/t39_08.htm 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t39/t39_08.htm
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3. ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

3.1 Η ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ 

    Ιταν επομζνωσ επιτακτικι ανάγκθ, αναφορικά με τθν πολιτικι τθσ ΕΕ με τθν οποία 

εναρμονίηεται και θ Ελλάδα από το 1999, να αρχίςει να καταβάλλεται μια προςπάκεια 

προςδιοριςμοφ μιασ κοινισ πολιτικισ, ϊςτε να αποφευχκοφν φαινόμενα λιψθσ μονομερϊν 

μζτρων από τθν πλευρά οριςμζνων χωρϊν. 

     Ζχει χαραχκεί πλζον μια πολιτικι μετά από τισ αποφάςεισ τθσ Χυνόδου Ξορυφισ τθσ 

Χεβίλλθσ και των Βρυξελλϊν, θ οποία προςανατολίηεται ςτθν κοινωνικι ζνταξθ των νόμιμων 

μεταναςτϊν και ςτθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ (λακρομετανάςτευςθ). 

Ψαυτόχρονα, διαγράφεται μια πολιτικι ελζγχου των ςυνόρων και των ςθμείων ειςόδου, ενϊ 

γίνονται προςπάκειεσ λιψθσ μζτρων για ςυνεργαςία και περαιτζρω ανάπτυξθ των χωρϊν 

αποςτολισ μεταναςτϊν. 

   Χτθν Ελλάδα, ςτισ αρχζσ του 1998 ο αρικμόσ των νόμιμων μεταναςτϊν άγγιηε τουσ 

190.000, ενϊ ςε ςυνδυαςμό με τισ προςπάκειεσ αποκατάςταςθσ των διπλωματικϊν ςχζςεων 

με τθν Αλβανία και το άνοιγμα των ελλθνοαλβανικϊν ςυνόρων το 1987 αυξικθκε ο αρικμόσ 

των ομογενϊν Βορειοθπειρωτϊν κακϊσ και θ δυνατότθτα παραμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα.7  

 

 

                                                                                                                                                                                           
 

7   ΑΓΓΕΟΣΥΣΩΟΣΩ Χ.,(2007) ‘ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ ΞΑΛ ΕΚΡΛΞΘ ΑΧΦΑΟΕΛΑ’ 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t39/t39_08.htm 

 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t39/t39_08.htm
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3.2 Η ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΕΕ 

    Χφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ,8 από τθ ςτιγμι που το φαινόμενο τθσ 

μετανάςτευςθσ αυξάνεται ραγδαία ζχοντασ τόςο κετικζσ όςο και αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτισ 

χϊρεσ προζλευςθσ και υποδοχισ, κρίνεται αναγκαίο για τθν ΕΕ να χειριςτεί το κζμα μζςα ςτο 

ιδθ υπάρχον κοινωνικοοικονομικό πλαίςιο των κρατϊν- μελϊν με ςτόχο τθν ειρθνικι 

ςυνφπαρξθ των μεταναςτϊν και των γθγενϊν και τθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ και τθσ κατάςταςθσ 

των χωρϊν κυρίωσ υποδοχισ.  

   Είναι γεγονόσ ότι ςιμερα ηοφμε ςτθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, του 

ανταγωνιςμοφ μεταξφ μεγάλων επιχειριςεων και ςυχνά τθσ ζλλειψθσ εξειδίκευςθσ ςε 

διάφορουσ επαγγελματικοφσ  τομείσ. Σ πλθκυςμόσ τθσ Ευρϊπθσ χαρακτθρίηεται από 

δθμογραφικι γιρανςθ και οι μετανάςτεσ ςε πολλά κράτθ- μζλθ βρίςκονται προ των πυλϊν για 

εφρεςθ καλφτερων ςυνκθκϊν ηωισ και εργαςίασ. Χτόχοσ λοιπόν τθσ ΕΕ ιταν και είναι θ ομαλι 

ζνταξι τουσ ςτθν Ευρϊπθ, ζτςι ϊςτε όχι μόνο να αποφευχκεί θ παράνομθ ειςροι τουσ αλλά 

και να εξαςφαλιςτεί θ δθμιουργία ςτακερϊν και ειρθνικϊν κοινωνιϊν. 

    Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι όριςε τθ μεταναςτευτικι πολιτικι τθσ ΕΕ με τρόπο που να 

μπορεί να αντιμετωπίηει τισ προκλιςεισ που προκφπτουν από αυτό το φαινόμενο. Υιο 

ςυγκεκριμζνα, ζχει οικοδομιςει το Υρόγραμμα τθσ Χάγθσ του 2004 κακϊσ και μια προςζγγιςθ 

για τθ μετανάςτευςθ που υιοκζτθςαν και τα Ευρωπαϊκά Χυμβοφλια το 2005 και το 2006, 

ςφμφωνα με τα οποία προςπακεί να αντιμετωπίςει τθν παράνομθ μετανάςτευςθ, το 

ανκρϊπινο δουλεμπόριο κακϊσ και να περιορίςει ακόμα και τθ νόμιμθ μετανάςτευςθ. 

Πάλιςτα, για να επιτευχκεί αυτό ο ςτόχοσ ςτθρίηεται ςτισ γενικζσ αρχζσ τθσ αναλογικότθτασ, 

τθσ επικουρικότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και του ςεβαςμοφ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και 

ελευκεριϊν των μεταναςτϊν, επιχειρϊντασ ταυτόχρονα μια γνιςια ςυνεργαςία με  τρίτεσ 

χϊρεσ. Θ μεταναςτευτικι πολιτικι και θ χάραξθ μιασ κοινισ πορείασ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο με 

                                                           
8http://www.firststepsproject.eu/web/content.asp?lng=gr&parent=POLICY&section=Comprehensive 

http://www.firststepsproject.eu/web/content.asp?lng=gr&parent=POLICY&section=Comprehensive
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ζλεγχο των προκλιςεων και των ευκαιριϊν που αυτι μπορεί να προςφζρει, αποτελεί αυτι τθ 

ςτιγμι μια από τισ κφριεσ προτεραιότθτεσ τθσ ΕΕ. 9 

    Είναι λοιπόν εμφανζσ, πωσ ςιμερα περιςςότερο από ποτζ, κρίνεται απαραίτθτο τα 

κράτθ- μζλθ να ζχουν ωσ ςτόχο τουσ, θ μετανάςτευςθ να αποτελζςει μζροσ τθσ ανάπτυξισ 

τουσ και όχι ανυπζρβλθτο κοινωνικό εμπόδιο. Γι’ αυτό και μζςα ςτα πλαίςια τθσ ΕΕ 

επιχειρείται να υπάρξει ςυνολικι και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ με ςκοπό τθν πάταξθ των 

αιτίων που προκαλοφν το πρόβλθμα. 

   Βζβαια, μια ςωςτι και δίκαιθ λφςθ κα ιταν να διαμορφωκεί με πιο ορκολογικό και 

ιςορροπθμζνο τρόπο θ παγκόςμια οικονομία, ϊςτε όλοι να είναι ςε κζςθ να απολαμβάνουν 

τα αγακά τθσ με ταυτόχρονθ ανάπτυξθ των υποδομϊν και μια πιο ίςθ διαχείριςθ του πλοφτου. 

Τλα αυτά κα μπορζςουν να επιτευχκοφν μόνο με τθν ταυτόχρονθ κατάρτιςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ και τθν από όλεσ τισ απόψεισ εξζλιξι του, με κφριο ςτόχο το ςεβαςμό των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ ειρινθσ και τθσ δικαιοςφνθσ. 

    Ακόμθ, κφρια προχπόκεςθ για τθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου αποτελεί 

θ αποδοχι από όλουσ ότι θ μετανάςτευςθ μπορεί να γίνει ουςιαςτικό εργαλείο ανάπτυξθσ. Πε 

τθ δθμιουργία λοιπόν ςχζςεων αλλθλεγγφθσ και εταιρικότθτασ μεταξφ των χωρϊν προζλευςθσ 

και προοριςμοφ άρχιςαν ςταδιακά τα κράτθ- μζλθ να ειςζρχονται ςε μια διαδικαςία 

ςυνεργαςίασ και καταμεριςμοφ ευκυνϊν κατά ουςιαςτικό και δίκαιο τρόπο. 

    Ψον Σκτϊβριο του 2008 θ ΕΕ υιοκζτθςε το Ευρωπαϊκό Χφμφωνο για τθ μετανάςτευςθ 

και το άςυλο. Ζτςι, μαηί με τα κράτθ- μζλθ τθσ θ ίδια θ ΕΕ δεςμεφκθκε για τθ χάραξθ μιασ 

ςυνεκτικισ, δίκαιθσ και αποτελεςματικισ πολιτικισ που κα επιλφει τα προβλιματα, κα 

διαχειρίηεται τισ προκλιςεισ και κα εκμεταλλεφεται κετικά και προσ όφελοσ όλων των χωρϊν 

τισ ευκαιρίεσ που δθμιουργεί θ μετανάςτευςθ. Ξάποιεσ χϊρεσ μάλιςτα, με πρϊτθ τθν Ξφπρο 

                                                           
9http://www.firststepsproject.eu/web/content.asp?lng=gr&parent=POLICY&section=Comprehensive 

http://www.firststepsproject.eu/web/content.asp?lng=gr&parent=POLICY&section=Comprehensive
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παραμζνουν αφοςιωμζνεσ ςε αυτό το ςτόχο και ςε εκείνον τθσ επιτακτικισ ανάγκθσ για 

διαμόρφωςθ μιασ Ξοινισ Ευρωπαϊκισ Υολιτικισ για τθ Πετανάςτευςθ.10 

   Γενικά θ μετανάςτευςθ όμωσ δεν πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ παράγοντασ 

αςτάκειασ και πθγι προβλθμάτων ι ωσ απειλι για τισ οικονομίεσ των χωρϊν υποδοχισ. 

Αντίκετα, μπορεί να φανεί χριςιμθ για τθν ανάπτυξθ τόςο τθσ χϊρασ προζλευςθσ όςο και τθσ 

χϊρασ υποδοχισ. Είναι γνωςτό ότι δεν είναι εφκολθ θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του 

κζματοσ, αλλά με ςυντονιςμζνεσ κινιςεισ και ςχζςεισ ςφμπνοιασ και ςυνεργαςίασ μπορεί 

τουλάχιςτον να επιτευχκεί μια ικανοποιθτικι διαχείριςθ των προκλιςεων και να μειωκοφν 

ςτο ελάχιςτο όλεσ οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ, ενϊ ταυτόχρονα να μεγιςτοποιθκοφν τα οφζλθ 

από μια τζτοια προςζγγιςθ. 

 

3.3 Η ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 

  

  Τςον αφορά τθ χϊρα μασ, είναι γνωςτό ότι, κατά τθν εποχι τθσ ακρόασ ειςροισ 

μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα, τθ δεκαετία του 1990, δεν υπιρχε καμιά μεταναςτευτικι πολιτικι 

ϊςτε το κράτοσ να μπορεί να ελζγχει αυτι τθν κατάςταςθ. Πζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι ό, τι 

αφοροφςε τθ μετανάςτευςθ ρυκμιηόταν από ζνα νόμο του 1929, τον 4310, που αςχολοφνταν 

μόνο με κζματα εξόδου των μεταναςτϊν από τθ χϊρα. Ψο 1991 ψθφίςτθκε ζνασ νόμοσ με τον 

τίτλο «Είςοδοσ, ζξοδοσ, παραμονι, εργαςία, απζλαςθ αλλοδαπϊν, διαδικαςία αναγνϊριςθσ 

προςφφγων και άλλα», με ςτόχο να ελζγχοντα τα ςφνορα ϊςτε να περιοριςτεί το φαινόμενο 

τθσ μετανάςτευςθσ, που αποτελοφςε ωσ τότε μάςτιγα για τθν κοινωνία. Ενϊ λοιπόν κα 

περίμενε κανείσ να ζχει καταςτεί αδφνατθ θ είςοδοσ μεταναςτϊν ςτθ χϊρα, θ πραγματικότθτα 

                                                           
10 ‘ΧΩΡΣΨΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΨΘΧ Ε.Ε.’ (2008) 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum

_immigration/jl0008_el.htm 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0008_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0008_el.htm
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ιταν πολφ διαφορετικι, αφοφ ζκτοτε χιλιάδεσ μετανάςτεσ ζχουν ειςζλκει παράνομα με ςκοπό 

τθν εφρεςθ εργαςίασ και τθ μόνιμθ εγκατάςταςι τουσ.11 

    Ζτςι, το κράτοσ διαπίςτωςε ότι χρειαηόταν θ λιψθ πολφ δραςτικότερων μζτρων από 

τον απλό ζλεγχο των ςυνόρων με ςκοπό τθν παρεμπόδιςθ τθσ ειςροισ μεταναςτϊν, και το 

1997 εκδόκθκαν τα πρϊτα προεδρικά διατάγματα 358 και 359, που τζκθκαν ςε εφαρμογι από 

το 1998, νομιμοποιϊντασ τουσ παράνομουσ μετανάςτεσ. Ωςτόςο, το πρόγραμμα αυτό δεν 

μπόρεςε να εφαρμοςτεί ςτο ςφνολό του λόγω κάποιων αδυναμιϊν. Υαρόλα αυτά 

ομαλοποίθςε αρκετά τθν κατάςταςθ ςτθ χϊρα.11  

   Χε διάλεξθ που διοργάνωςε το ΕΟΛΑΠΕΥ (Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και 

Εξωτερικισ Υολιτικισ), ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Ψάξθσ, Υρζςβθσ κ. Ξων/νοσ Ππίτςιοσ, 

χαρακτιριςε τθ μθ νόμιμθ μετανάςτευςθ ωσ ζνα μείηον πολιτικό ηιτθμα που ζχει πλζον 

εμφανείσ τόςο κοινωνικζσ όςο και οικονομικζσ προεκτάςεισ. 12 

     Θ Ελλάδα ςιμερα αντιμετωπίηει αρκετζσ δυςκολίεσ ωσ προσ τον ζλεγχο και τθ 

διαχείριςθ τθσ ροισ των μεταναςτϊν και για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ προςπακεί 

να επικεντρωκεί ςτουσ παρακάτω άξονεσ: όςον αφορά το εκνικό επίπεδο ζχει ςαν ςτόχο να 

ενιςχφςει αιςκθτά το ποςοςτό του εκοφςιου επαναπατριςμοφ όλων όςων διαμζνουν 

παράνομα ςτθ χϊρα, κακϊσ και να αποτρζψει τθν παράνομθ είςοδο νζων μεταναςτϊν, ζτςι 

ϊςτε να αποφευχκεί θ πρόκλθςθ μεγαλφτερων κοινωνικϊν και οικονομικϊν προβλθμάτων. Για 

τθν αποτροπι, όμωσ, τθσ παράνομθσ ειςόδου επιβάλλεται ςυνεργαςία μεταξφ Ελλάδασ- 

                                                           
11 ΨΦΛΑΡΨΑΦΩΟΟΛΔΣΩ Α.,(2005) ‘ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘ: ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΑ ΞΑΛ 

ΞΑΨΕΩΚΩΡΧΕΛΧ’ http://www.eliamep.gr/en/wp-content/uploads/2008/11/elliniki-metanasteftiki-

politiki_triantafyllidou.pdf 

 

12 ΣΠΛΟΛΑ Γενικοφ Γραμματζα Δθμόςιασ Ψάξθσ Υρζςβθ κ. Ξωνςταντίνου Ππίτςιου (2009)‘Θ 

ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ’  

 http://www.eliamep.gr/frontpage/horizontal-bottom-medium/i-metanasteftiki-politiki/ 

 

http://www.eliamep.gr/en/wp-content/uploads/2008/11/elliniki-metanasteftiki-politiki_triantafyllidou.pdf
http://www.eliamep.gr/en/wp-content/uploads/2008/11/elliniki-metanasteftiki-politiki_triantafyllidou.pdf
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/09/c-bitsios-cv.pdf
http://www.eliamep.gr/frontpage/horizontal-bottom-medium/i-metanasteftiki-politiki/
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Ψουρκίασ, πράγμα το οποίο ςυχνά αποτελεί κζμα ςφγκρουςθσ και διαφωνίασ μεταξφ των δφο 

χωρϊν, ειδικά λόγω μθ ςυνεποφσ εφαρμογισ από τθν πλευρά τθσ Ψουρκίασ τθσ Χυμφωνίασ 

Επανειςδοχισ. Η Συμφωνία Επανειζδοχής που είχε υπογραφεί μεταξφ Ελλάδασ-Ψουρκίασ το 

2002, και επζτρεπε τθν επαναπροϊκθςθ όςων ζχουν ειςζλκει από τθν Ψουρκία, υπιρξε κενό γράμμα 

που πυροδότθςε το πρόβλθμα. Αναγνωρίηοντασ ότι το ηιτθμα μπορεί να αντιμετωπιςκεί μόνο ςε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, θ ΕΕ υπζγραψε με τθν Ψουρκία ςχετικι κατ ϋ αρχιν ςυμφωνία. Θ κατ' αρχιν 

ςυμφωνία μεταξφ Ε.Ε.-Ψουρκίασ, θ οποία αναμζνεται να οριςτικοποιθκεί εντόσ του 2011, εμμζνει ςτθν 

«επανειςδοχι» και όχι ςτθν αποτροπι ειςόδου λακρομεταναςτϊν εντόσ των ςυνόρων τθσ Ε.Ε.-κζμα 

που κυρίωσ απαςχολεί τθν Ελλάδα, αφοφ ςτθ χϊρα μασ προωκείται ο μζγιςτοσ αρικμόσ τουσ.13 

    Θ νζα μεταναςτευτικι πολιτικι ζχει κζςει ςιμερα ςαν προτεραιότθτά τθσ τθν 

ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ απόδοςθσ αςφλου με τθν ταυτόχρονθ μάλιςτα δθμιουργία νζων 

επιτροπϊν που κα ζχουν ςαν αρμοδιότθτά τουσ τθ διεκπεραίωςθ αντίςτοιχων αιτθμάτων, 

χωρίσ όμωσ αυτι θ διαδικαςία να κεωρείται θ πιο ενδεδειγμζνθ από τθ ςτιγμι που δεν 

υπάρχουν κατάλλθλεσ υποδομζσ και ανκρϊπινοι πόροι για τθν αποτελεςματικι λειτουργία 

τθσ. 

    Βζβαια, αποτελεί αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ ότι θ γεωγραφικι κζςθ τθσ χϊρασ μασ είναι 

τζτοια, που τθν κακιςτά πρϊτθ χϊρα ειςόδου για αρκετά μεγάλο αρικμό μεταναςτϊν που 

ηθτοφν άςυλο, επιβαρφνοντασ ζτςι τόςο τον προχπολογιςμό του κράτουσ, όςο και τθ 

διαχείριςθ ανκρωπίνων πόρων. Τςον αφορά τθ Χυνκικθ του Δουβλίνου ΛΛ, θ εφαρμογι τθσ 

είναι ιδιαίτερα προβλθματικι από τθ ςτιγμι που αςκεί δυςανάλογεσ πιζςεισ ςτισ χϊρεσ τθσ 

Πεςογείου, όπωσ π. χ ςτθν Ελλάδα, ενϊ δεν αγγίηει ςχεδόν κακόλου τισ χϊρεσ τθσ Βόρειασ 

Ευρϊπθσ που δεν τισ αφορά άμεςα το φαινόμενο τθσ λακρομετανάςτευςθσ.14 

                                                           
13  ΠΥΑΨΦΑΞΣΩΟΘΧ Κ., ‘ΥΣΟΩΥΟΕΩΦΘ ΞΦΛΧΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΩΨΣΒΣΩΟΛΕΧ’ 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t55/t55_11.html 

14  ΦΩΨΛΑΔΘΧ Σ., (2009 ) ‘ΟΑΚΦΣΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ: Θ ΧΩΡΚΘΞΘ ΨΣΩ ΔΣΩΒΟΛΡΣΩ ΛΛ ΞΑΛ Θ ΣΩΧΛΑ ΨΣΩ 

ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΣΧ’ http://www.anixneuseis.gr/?p=3073 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t55/t55_11.html
http://www.anixneuseis.gr/?p=3073
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    Γενικότερα, θ χϊρα μασ επιχειρεί το ηιτθμα τθσ μθ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ να γίνει 

κζμα που κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί με κοινζσ πολιτικζσ των εταίρων τθσ ΕΕ ςε ευρωπαϊκό 

και όχι ςε κρατικό μόνο επίπεδο. Πε αυτιν τθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ που επικυμεί θ 

Ελλάδα, όχι μόνο κα επιτευχκεί καλφτερθ διαχείριςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν, αλλά κα 

μπορζςουν πολφ πιο εφκολα να ενςωματωκοφν κοινωνικά οι μετανάςτεσ που ιδθ διαμζνουν 

ςτθ χϊρα. 

   Θ μετανάςτευςθ ςαν μόνιμθ πλζον κατάςταςθ για τθ Γθραιά Ιπειρο, κυρίωσ μετά το 

Δεφτερο Υαγκόςμιο Υόλεμο, ςτάκθκε ευεργετικι για τισ οικονομίεσ των χωρϊν υποδοχισ, 

χωρίσ όμωσ να μπορζςει να αντιμετωπιςτεί μζχρι ςιμερα με βάςθ τισ ανάγκεσ όλων των 

κρατϊν- μελϊν τθσ ΕΕ. Χτόχοσ των χωρϊν που πλιττονται από το φαινόμενο είναι κατά κφριο 

λόγο θ ομαλότερθ ζνταξθ των μεταναςτϊν ςτισ κοινωνίεσ, πάντα όμωσ ςε ςυνάρτθςθ με μια 

ενιαία και αποτελεςματικι ευρωπαϊκι μεταναςτευτικι πολιτικι. 

    Χτθν Ελλάδα που ζχει γίνει από τθ δεκαετία του ’90 και ζπειτα κατ’ εξοχιν χϊρα 

υποδοχισ μεταναςτϊν, θ ανεπάρκεια μεταναςτευτικισ πολιτικισ οδιγθςε ςε ςυνεχείσ 

νομιμοποιιςεισ, παρόλο που με τθν πολιτικι που αςκικθκε ποτζ δεν κατόρκωςε να 

νομιμοποιθκεί το μεγαλφτερο μζροσ τουσ, κακϊσ και ςε φαινόμενα εκμετάλλευςθσ και 

παράνομθσ διακίνθςθσ και ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ του οργανωμζνου εγκλιματοσ.15 

    Ενϊ λοιπόν ςαν χϊρα με τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ τθσ αναλογίασ των μεταναςτϊν προσ 

τον πλθκυςμό, κα ζπρεπε να ζχει χαραχκεί κάποια μεταναςτευτικι πολιτικι, αντίκετα θ 

ςυμβολι τθσ ςε αυτό το κζμα είναι πολφ μικρι. Δεν υπάρχει μια ενιαία εκνικι πολιτικι, αλλά 

πολλζσ αποςπαςματικζσ και ςυμπλθρωματικζσ, που κακιςτοφν το πρόβλθμα μεγαλφτερο και 

τουσ μετανάςτεσ ςαν πολίτεσ δεφτερθσ κατθγορίασ ι ακόμα και ςαν ‘’μθ πολίτεσ’’. Υαρόλα 

αυτά, τόςο ο ιδιωτικόσ τομζασ τθσ οικονομίασ αποκόμιςε ςθμαντικά οφζλθ από τθ χαμθλοφ 

κόςτουσ εργαςία των μεταναςτϊν, όςο και το ίδιο το κράτοσ που επιχείρθςε να 

                                                           
15 www.hlhr.gr/hlhr.../ND2-migr-policy-Pavlou_06.07.05-final.ppt 

 

http://www.hlhr.gr/hlhr.../ND2-migr-policy-Pavlou_06.07.05-final.ppt
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χρθςιμοποιιςει τα φκθνά εργατικά χζρια αυτισ τθσ μερίδασ πλθκυςμοφ για να 

χρθματοδοτιςει και να προωκιςει τθν ανάπτυξθ με όςο το δυνατόν χαμθλότερο κόςτοσ.16 

    Ξατά καιροφσ ζγιναν κάποιεσ προςπάκειεσ ϊςτε να μπορζςει να ρυκμιςτεί το 

φαινόμενο αποτελεςματικά, κυρίωσ, από τθν κυβζρνθςθ το 2001 με το νόμο 2910/ 2001 που 

ζφερε ςτθ Βουλι. Πε αυτό ζκεςε ςαν ςτόχο τθσ τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παράνομθσ 

μετανάςτευςθσ, ςυνεχίηοντασ να ελζγχει τα ςφνορα και τισ προχποκζςεισ ειςόδου των 

μεταναςτϊν ςτθ χϊρα. Ψο 2004 αντίςτοιχα, θ κυβζρνθςθ με το νόμο 3202/ 2004 άρχιςε να 

δίνει άδειεσ διαμονισ για δφο ςυνεχι ζτθ, αλλά παρόλα αυτά μζχρι ςιμερα εξακολουκεί να 

αποτελεί μια αρκετά χρονοβόρα διαδικαςία θ ζκδοςθ αδειϊν διαμονισ, προκαλϊντασ 

προβλιματα τόςο ςτουσ εργοδότεσ όςο και ςτουσ ίδιουσ τουσ μετανάςτεσ, που κινοφνται 

πολλζσ φορζσ χωρίσ ίςωσ να το κζλουν παράνομα ςτθ χϊρα, αφοφ μόνο αποδεικτικό ςτοιχείο 

είναι θ αίτθςθ που κάνουν για να τουσ χορθγθκεί θ άδεια διαμονισ και όχι θ ίδια θ άδεια. 

 

  

 

 

 

 

                                                           
16 ‘ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ ΞΑΛ Θ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑ ΨΣΩ ΦΑΨΧΛΧΠΣΩ’ (2010) 

http://www.paspaase.gr/arkheioarthron/ergasiaka/metanasteutikeergasiakaieoikonomiatouratsismou.

html 

 

http://www.paspaase.gr/arkheioarthron/ergasiaka/metanasteutikeergasiakaieoikonomiatouratsismou.html
http://www.paspaase.gr/arkheioarthron/ergasiaka/metanasteutikeergasiakaieoikonomiatouratsismou.html
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ 

 

 4.1  ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

4.1.1 ΓΕΝΙΚΑ  

    Είναι πλζον κοινά αποδεκτό από όλουσ, ότι θ παγκοςμιοποίθςθ ζχει αυξιςει αιςκθτά 

τθ μεταναςτευτικι κίνθςθ τόςο ςτθν Ευρϊπθ γενικότερα, όςο και ςτθν Ελλάδα ειδικότερα. 

Ξυρίωσ, οι ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ ζχουν ςιμερα ανάγκθ για εργατικό δυναμικό, διότι θ γιρανςθ 

του πλθκυςμοφ τουσ και θ υπογεννθτικότθτα που επικρατεί ςτισ χϊρεσ αυτζσ δυςχεραίνουν 

τθν παραγωγικι διαδικαςία, ειδικά ςτουσ κλάδουσ ζνταςθσ εργαςίασ. Ζτςι, όλθ αυτι θ 

κατάςταςθ τισ κακιςτά ευάλωτεσ ςτθν αναηιτθςθ παράνομθσ εργαςίασ και ωσ εκ τοφτου ςτθν 

κάλυψθ των αντίςτοιχων κζςεων από τουσ μετανάςτεσ. Αυτό παρατθρείται κυρίωσ ςτισ 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που δεν ζχουν τθν οικονομικι δυνατότθτα να μετακομίςουν ςε 

χϊρεσ με φκθνό εργατικό δυναμικό, επομζνωσ αναγκαςτικά απαςχολοφν ζςτω και άτυπα 

μετανάςτεσ που αμείβονται με χαμθλότερουσ μιςκοφσ. Ωσ εκ τοφτου, οι μετανάςτεσ ζχουν 

γίνει πλζον αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ οικονομικισ ηωισ των χωρϊν υποδοχισ, από τθ ςτιγμι 

που οι εργοδότεσ τουσ προτιμοφν επειδι εργάηονται πιο πρόκυμα από ότι οι γθγενείσ κάτω 

από αντίξοεσ ςυνκικεσ, με χαμθλά θμερομίςκια, για πιο βαριζσ και επικίνδυνεσ δουλειζσ και 

με ευζλικτα ωράρια εργαςίασ.17 

    Υιο ςυγκεκριμζνα, τουσ μετανάςτεσ τουσ εντοπίηουμε να απαςχολοφνται ςε τομείσ 

όπωσ είναι θ γεωργία, θ κτθνοτροφία και θ κλωςτοχφαντουργία, οι οικοδομζσ και, γενικότερα, 

οι καταςκευζσ κακϊσ και ωσ υπάλλθλοι κακαριςμοφ. Σι παράνομοι κυρίωσ μετανάςτεσ είναι 

αυτοί που χρθςιμοποιοφνται ςε εργαςίεσ χαμθλοφ επιπζδου και οι εργοδότεσ τουσ είναι 

ςυνικωσ μικροί επιχειρθματίεσ που με τουσ χαμθλοφσ μιςκοφσ των εργαηομζνων προςπακοφν 

                                                           
17 ΓΕΩΦΠΑΧ Ξ., ‘ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ ΞΑΛ ΑΓΣΦΑ ΕΦΓΑΧΛΑΧ’  http://www.ardin.gr/node/2668 

http://www.ardin.gr/node/2668
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να διατθριςουν ςε ζνα ικανοποιθτικό ι ακόμθ και υψθλό επίπεδο τα περικϊρια κζρδουσ 

τουσ. 

   Ωςτόςο, τα ποςοςτά των παράνομων μεταναςτϊν ποικίλλουν από χϊρα ςε χϊρα με 

πρϊτθ ςτθν Ευρϊπθ τθν Ελλάδα, με ζνα ποςοςτό 56% του πλθκυςμοφ των μεταναςτϊν, 

ςφμφωνα με ςτοιχεία του ΣΣΧΑ, και με τθν Λταλία να τθν ακολουκεί με 25%, ενϊ θ Λςπανία και 

θ Υορτογαλία ζχουν 14% παράνομουσ μετανάςτεσ. Χτθ χϊρα μασ βζβαια, όπωσ και ςτισ 

υπόλοιπεσ χϊρεσ, αυτό ςυμβαίνει εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ και τθσ 

απουςίασ τθσ πολιτικισ πρωτοβουλίασ για τθ δθμιουργία και τθ ςωςτι οργάνωςθ ενόσ 

κράτουσ δικαίου. Σι ςυνκικεσ εργαςίασ ζχουν φκάςει πολφ κάτω από τα αξιοπρεπι 

ανκρϊπινα επίπεδα και ζτςι θ Ελλάδα κυρίωσ τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια από τισ 

περιοχζσ με τα πιο υψθλά ποςοςτά ςε ανειδίκευτουσ εργάτεσ, των οποίων ο ρόλοσ γίνεται 

ακόμα πιο ςθμαντικόσ από τθ ςτιγμι που οι νζοι τθσ υπαίκρου μετακινοφνται προσ τα μεγάλα 

αςτικά κζντρα ι ακόμα και ςτο εξωτερικό.18 

    Υζρα από τθ γεωργία, οι μετανάςτεσ καταλαμβάνουν ςθμαντικι κζςθ και ςε τομείσ 

όπωσ είναι οι καταςκευζσ, τα ξενοδοχεία ι οι χϊροι εςτίαςθσ, οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και 

οι οικιακζσ εργαςίεσ. Θ απαςχόλθςι τουσ ςε αυτοφσ τουσ τομείσ είναι προςωρινι- εποχικι και 

επιςφαλισ και φυςικά με εξαιρετικά χαμθλοφσ μιςκοφσ. 

    Θ ελλθνικι αγορά εργαςίασ ζχει επθρεαςτεί ςε πολφ μεγάλο βακμό από τθν είςοδο 

των μεταναςτϊν ςτθ χϊρα και ενϊ γενικότερα θ κατάςταςθ αυτι μοιάηει με τθν αντίςτοιχθ 

πολλϊν άλλων ευρωπαϊκϊν κρατϊν, ςτθν Ελλάδα το διαφορετικό είναι ότι οι μετανάςτεσ 

απαςχολοφνται ςε μεγάλα ποςοςτά ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ τομείσ, ςε αντίκεςθ με τισ 

ΘΥΑ και τθν Ευρϊπθ που ςυγκεντρϊνονται μόνο ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ εργαςίασ. 

Επιπροςκζτωσ, ζνασ αρκετά μεγάλοσ αρικμόσ μεταναςτϊν απαςχολείται ςτθν παραοικονομία, 

θ οποία κυριαρχείται από βαριζσ αςχολίεσ με αντίξοεσ ςυνκικεσ εργαςίασ και χαμθλό βακμό 

                                                           
18  ΓΕΩΦΠΑΧ Ξ., ‘ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ ΞΑΛ ΑΓΣΦΑ ΕΦΓΑΧΛΑΧ’  http://www.ardin.gr/node/2668 

http://www.ardin.gr/node/2668
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τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, με αρκετά μεγάλο βακμό επικινδυνότθτασ πρόκλθςθσ ατυχθμάτων.19   

Χφμφωνα με γενικζσ ζρευνεσ και λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι πολλοί αλλοδαποί δεν 

ςυμμετζχουν ςτισ απογραφζσ τθσ χϊρασ μασ εξαιτίασ του φόβου τθσ ςφλλθψθσ, 

διαπιςτϊνουμε ότι οι μετανάςτεσ, νόμιμοι και παράνομοι, υπερβαίνουν το 12% του εργατικοφ 

δυναμικοφ τθσ Ελλάδασ, ςτθρίηοντασ όλουσ τουσ οικονομικοφσ τομείσ τθσ χϊρασ με εξαίρεςθ 

το δθμόςιο τομζα. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτο δυναμικό χαρακτιρα τουσ και ζτςι ο ενεργόσ 

παραγωγικόσ πλθκυςμόσ τουσ πλθςιάηει το 80% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τουσ, ενϊ το 

αντίςτοιχο ποςοςτό για τουσ Ζλλθνεσ είναι το 66,2%. Επίςθσ, πάνω από το 1/ 2 του πλθκυςμοφ 

τουσ είναι θλικιακά από 15 ζωσ 39 ετϊν και θ ςυμμετοχι τουσ ςτον ενεργό πλθκυςμό τθσ 

χϊρασ παρουςιάηει αυξθτικζσ τάςεισ ςε αντίκεςθ με τα αντίςτοιχα ποςοςτά των Ελλινων που 

ςυνεχϊσ μειϊνονται.20 

    Επομζνωσ, θ μεταναςτευτικι ροι διαμόρφωςε αρκετά τθν εργαςιακι πραγματικότθτα 

τθσ Ελλάδασ απαςχολϊντασ κατά ζνα 37,7%  τουσ μετανάςτεσ ωσ ανειδίκευτουσ εργάτεσ ςτθν 

αρχι και με τθν πάροδο των χρόνων ωσ ειδικευμζνουσ τεχνίτεσ, ενϊ άλλοι εργάηονται ςιμερα 

ςτον τομζα του εμπορίου, του παραεμπορίου ι ακόμα και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν.21 

    Λδιαίτερα ςτθν εποχι μασ, που μαςτίηεται από τθν οικονομικι κρίςθ, διαφαίνεται 

ξεκάκαρα ότι, ενϊ ςτθν αρχι κεωροφνταν ότι θ ειςαγωγι μεταναςτϊν για εφρεςθ εργαςίασ 

ιταν προςωρινι υπόκεςθ, ςιμερα είναι πλζον ορατό ότι οι μετανάςτεσ εγκακίςτανται μόνιμα 

ςτθ χϊρα υποδοχισ και δζχονται να κάνουν εργαςίεσ που απορρίπτουν οι ντόπιοι. Τλθ αυτι, 

όμωσ, θ τάςθ προκαλεί ςυχνά ζντονεσ κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ και πολιτικά προβλιματα, από 

τθ ςτιγμι που οι μετανάςτεσ ςτισ μζρεσ μασ καταλαμβάνουν πια και κζςεισ Ελλινων 

εργαηομζνων. 
                                                           
19  Ξαςίμθσ, ‘Ρτόπιοι και ξζνοι ςτθ ςφγχρονθ αγροτικι Ελλάδα’ ςτο Πετανάςτευςθ ςτθν Ελλάδα. 

Εμπειρίεσ-Υολιτικζσ-Υροοπτικζσ, Ψηζνθ Ξαβουνίδθ κ.ά. (επιμ), τόμοσ Αϋ, Εκδόςεισ ΛΠΕΥΣ, Ακινα 2008, 

ςελ. 194. 

20  Θ πρόκλθςθ τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ, ΛΡΕ ΓΧΕΕ-ΑΔΕΔΩ, Πελζτεσ 27, Ακινα 2007 

21   Ξρθτικίδθσ, Γ.,  «Υλθκυςμόσ, Εργατικό Δυναμικό και Απαςχόλθςθ των μεταναςτϊν», Ενθμζρωςθ, 

Ψεφχοσ 152, Λοφλιοσ-Αφγουςτοσ 2008. Ξόντθσ 
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    Ωπάρχουν μάλιςτα κλάδοι, όπωσ εκείνοι των καταςκευϊν, του βιομθχανικοφ τομζα, 

των οικιακϊν και αγροτικϊν εργαςιϊν που ςτθρίηονται πλζον ςχεδόν αποκλειςτικά ςτουσ 

μετανάςτεσ, με ζντονεσ επιπτϊςεισ ςτο ελλθνικό εργατικό δυναμικό που πλιττεται από τθν 

ανεργία. 

    Αυτό οφείλεται ςτο ότι οι οικονομικοί παράγοντεσ τθσ χϊρασ δεν αςχολοφνται 

ιδιαίτερα με τθν ανάπτυξθ μιασ αξιοκρατικισ κοινωνίασ δικαίου, αλλά με τθν εκμετάλλευςθ 

μεταναςτϊν που τουσ προςφζρουν εφκολο και γριγορο κζρδοσ, απαςχολϊντασ τουσ τόςο ςτθ 

βιομθχανία όςο και ςτον οικιακό τομζα και ςε εκείνον των προςωπικϊν υπθρεςιϊν. Αυτι θ 

παράνομθ απαςχόλθςθ μεταναςτϊν όχι μόνο εντείνει το πρόβλθμα τθσ ανεργίασ των Ελλινων 

εργαηομζνων, αλλά εμποδίηει και τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν 

προσ όφελοσ πάντα των προνομιοφχων τάξεων. 

    Ακόμα και ο τομζασ τθσ υγείασ τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίηει παρόμοια 

κατάςταςθ από τθ ςτιγμι που τισ κζςεισ ειδικευμζνου προςωπικοφ που κα μποροφςαν να 

καταλαμβάνουν γθγενείσ, ςιμερα κατζχουν χαμθλόμιςκοι μετανάςτεσ και μετανάςτριεσ, 

καταρρακϊνοντασ τθν αξιοπρζπεια όςων διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα. Βζβαια, το 

κράτοσ για όλθ αυτι τθν κατάςταςθ χρθςιμοποιεί ωσ πρόςχθμα και επιχείρθμα τθν «οκνθρία» 

των γθγενϊν που δεν αναλαμβάνουν εργαςίεσ χαμθλά αμειβόμενεσ, με αντίξοεσ ςυνκικεσ και 

χωρίσ προοπτικζσ μελλοντικισ ανζλιξθσ.  

    Χιμερα, θ Ελλάδα ζχει καταλιξει να είναι μια χϊρα με μεγάλα ποςοςτά μεταναςτϊν 

που εργάηονται άτυπα, ςυμβάλλοντασ ςτθν παραοικονομία, με χαμθλι παραγωγικότθτα, με 

μθδενικι κατάρτιςθ, με ζλλειψθ ανταγωνιςτικότθτασ και με ςχεδόν όλεσ τισ ελλθνικζσ 

επιχειριςεισ είτε να ζχουν προβλθματικι οργάνωςθ, είτε να μθν παρουςιάηουν καμιά πρόοδο 

και βελτίωςθ ςτθν παραγωγι και ςτον τομζα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν. Θ χειρότερθ όμωσ 

ςυνζπεια τθσ μετανάςτευςθσ είναι ότι με τθ μείωςθ του εργατικοφ κόςτουσ και τθν αναηιτθςθ 

όλο και πιο φκθνοφ εργατικοφ δυναμικοφ δοκιμάηεται ςκλθρά θ κοινωνικι ςυνοχι και 

μειϊνεται ςυνεχϊσ θ δυνατότθτα εφρεςθσ εργαςίασ για τουσ γθγενείσ, μεγαλϊνοντασ ζτςι το 

χάςμα μεταξφ εργοδοτϊν και εργαηομζνων. Ζτςι, θ χϊρα οδθγείται ςε περιοριςμζνθ 
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οικονομικι ανάπτυξθ, αποκλείοντασ από τθν πρόοδο και τθν ευθμερία τθσ μεγάλο μζροσ από 

το νεανικό και εξειδικευμζνο εργατικό δυναμικό. Ψο χειρότερο είναι ότι ςυμβάλλει ςτθν 

υπανάπτυξι τθσ με πολλοφσ επιςτθμονικά καταρτιςμζνουσ Ζλλθνεσ εργαηόμενουσ να 

μεταναςτεφουν ςτο εξωτερικό και καταδικάηει με αυτό τον τρόπο κάκε δυνατότθτα για 

βιϊςιμθ ανάπτυξθ και κοινωνικι δικαιοςφνθ.22 

    Τλθ αυτι θ περιγραφόμενθ κατάςταςθ ζχει μια ακόμα ςυνζπεια για τθ χϊρα και αυτι 

είναι θ ζλλειψθ εςόδων για το κράτοσ από τθ μθ φορολόγθςθ των μεταναςτϊν. Θ μαφρθ 

εργαςία που ςυχνά αναγκάηονται να προςφζρουν δεν αποφζρει ζςοδα ςτα κρατικά ταμεία, με 

ςυνζπεια τεράςτιεσ οικονομικζσ απϊλειεσ για τθ χϊρα. 

 

4.1.2 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

 

    Θ μετανάςτευςθ είναι πλζον γεγονόσ ότι επθρεάηει όλθ τθν οικονομία τθσ χϊρασ μασ, 

κυρίωσ ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ και των μιςκϊν, ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να προκαλεί 

δυςάρεςτεσ επιπτϊςεισ, με πιο ςθμαντικι εκείνθ τθσ ανεργίασ για τουσ ντόπιουσ πλθκυςμοφσ. 

Ξυρίωσ από τθ δεκαετία του ϋ90, θ ειςροι μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα από τισ Βαλκανικζσ χϊρεσ 

είναι ακρόα, ενϊ τα μζτρα των κυβερνιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου ανεπαρκι. 

   Εξετάηοντασ το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ ιςτορικά, πρζπει να ςθμειωκεί ότι 

μετά τθν Αμερικι και τθν Αυςτραλία, ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ϋ80 θ χϊρα μασ ζγινε χϊρα 

υποδοχισ μεταναςτϊν, οι οποίοι προζρχονταν όχι μόνο από τισ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ 

Ευρϊπθσ, αλλά και από τα Βαλκάνια. Θ ειςροι μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα ιταν μαηικι, 

απότομθ και εντελϊσ απρογραμμάτιςτθ και ζτςι άλλαξε γριγορα και απρόςμενα τα κοινωνικά 

δεδομζνα τθσ χϊρασ. 

                                                           
22  ΛΡΕ ΓΧΕΕ-ΑΔΕΔΩ, Θ ελλθνικι οικονομία και θ απαςχόλθςθ, Ετιςια Ζκκεςθ 2000, Ακινα, Αφγουςτοσ 

2000, ςελ. 148 
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    Ιδθ οι μετανάςτεσ ςτθν Ελλάδα, εκ των οποίων το 65% κατάγεται από τισ τρεισ 

γειτονικζσ χϊρεσ (Φουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, ενϊ το 57,5% προζρχεται μόνο από τθν 

τελευταία), αποτελοφν το 10% του πλθκυςμοφ, ενϊ πιςτεφεται ότι μετά τθν ζνταξθ τθσ 

Φουμανίασ και τθσ Βουλγαρίασ ςτθν ΕΕ το 20% του πλθκυςμοφ κα είναι αλλοδαποί με κφριο 

ηθτοφμενο τθν εφρεςθ εργαςίασ. Ιδθ, ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2001 και με ειδικζσ 

ζρευνεσ, διαπιςτϊνεται ότι το 54,2% ιρκαν ςτθν Ελλάδα για να βρουν εργαςία και από αυτοφσ 

8 ςτουσ 10 ζμειναν ςε μεγάλα αςτικά κζντρα, ενϊ οι υπόλοιποι ςτθν επαρχία, κοντά ςε 

αςτικζσ περιοχζσ.23 

    Δυςτυχϊσ, ςτθν Ελλάδα δεν υπάρχει οργανωμζνθ και ςωςτι μεταναςτευτικι πολιτικι, 

με αποτζλεςμα οι μετανάςτεσ που ειςρζουν ςτθ χϊρα όχι μόνο να καλφπτουν κάποιεσ κζςεισ 

τισ οποίεσ δεν αναλαμβάνουν οι γθγενείσ για ςυγκεκριμζνο μόνο χρονικό διάςτθμα, αλλά να 

καταλαμβάνουν μόνιμα τα πόςτα των Ελλινων εργαηομζνων με πολφ χαμθλότερα 

θμερομίςκια, με αποτζλεςμα οι Ζλλθνεσ να περνοφν ςτθν ανεργία, παρόλο που αποτελοφν 

εξειδικευμζνο εργατικό δυναμικό. 

    Χφμφωνα μάλιςτα με ζρευνεσ, προκφπτει ότι όχι μόνο ζχει μειωκεί ςε μεγάλο βακμό ο 

πραγματικόσ μιςκόσ των Ελλινων εργαηομζνων, εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι τθν ίδια εργαςία 

μπορεί να φζρει ςε πζρασ ζνασ αλλοδαπόσ εργαηόμενοσ με πολφ χαμθλότερο μιςκό, αλλά και 

του ότι περίπου πζντε μετανάςτεσ καταλαμβάνουν κζςεισ εργαςίασ δφο Ελλινων 

εργαηόμενων, με αποτζλεςμα οι τελευταίοι να χάνουν τθ δουλειά τουσ. 

    Ζτςι, ςτθν Ελλάδα ςιμερα οι αλλοδαποί αποτελοφν το 5%- 10% του ελλθνικοφ 

εργατικοφ δυναμικοφ, ενϊ αγγίηουν όπωσ είδαμε το 10% περίπου του πλθκυςμοφ ςτθ χϊρα. 

Πε τθ ςυνεχι και αυξανόμενθ ειςροι μεταναςτϊν, οι οποίοι απαςχολοφνται ςε εποχικζσ 

                                                           
23‘ ΞΑΛ ΕΡΨΑΘ ΧΨΘΡ ΑΓΣΦΑ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ’ (ΑΚΘΡΑ-2006)  

http://www.inegsee.gr/equal/equal2/TelikoFylladioGseve_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%

CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9A%CE%95%CE%9A%20%CE%93%CE%A3%CE%95%C

E%92%CE%95%CE%95%202.pdf 

 

http://www.inegsee.gr/equal/equal2/TelikoFylladioGseve_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9A%CE%95%CE%9A%20%CE%93%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95%CE%95%202.pdf
http://www.inegsee.gr/equal/equal2/TelikoFylladioGseve_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9A%CE%95%CE%9A%20%CE%93%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95%CE%95%202.pdf
http://www.inegsee.gr/equal/equal2/TelikoFylladioGseve_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9A%CE%95%CE%9A%20%CE%93%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95%CE%95%202.pdf
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κυρίωσ εργαςίεσ ωσ ανειδίκευτοι εργάτεσ, παρατθρείται όχι μόνο αιςκθτι μείωςθ των μιςκϊν 

των ντόπιων εργατϊν λόγω τθσ μεγάλθσ προςφοράσ, αλλά και αφξθςθ τθσ ανεργίασ από τθ 

ςτιγμι που με εξαιρετικά χαμθλοφσ μιςκοφσ και χωρίσ αςφαλιςτικι κάλυψθ οι μετανάςτεσ 

απορροφϊνται ςε βαςικοφσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ μασ.24 

    Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία μιασ παραοικονομίασ που, ενϊ ςτερεί τουσ 

μετανάςτεσ από βαςικά ανκρϊπινα δικαιϊματα, ταυτόχρονα τουσ κακιςτά αντικείμενα 

εκμετάλλευςθσ από εργοδότεσ που κζλουν να κάνουν τισ επιχειριςεισ τουσ ανταγωνιςτικζσ 

ςτθν αγορά, μειϊνοντασ ζτςι δραματικά τα ζξοδά τουσ. Ψο γεγονόσ ότι υπάρχουν, για 

παράδειγμα κλάδοι, όπωσ ο καταςκευαςτικόσ, ςτουσ οποίουσ, ενϊ υπάρχει εγχϊριο εργατικό 

δυναμικό, οι εργοδότεσ προτιμοφν ζναντι χαμθλότερων αμοιβϊν τθν παράνομθ απαςχόλθςθ 

των αλλοδαπϊν. Αυτό ναι μεν ςυγκρατεί το κόςτοσ και αποφζρει γριγορο κζρδοσ, δεν 

αποτελεί όμωσ πραγματικι λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ ανεργίασ, αφοφ μάλλον τθν εντείνει παρά 

τθν εξαφανίηει. 

    Ζτςι, θ ειςροι των παράνομων μεταναςτϊν ςτθ χϊρα ζχει προκαλζςει μεγάλθ 

αναςφάλεια ςτθν ελλθνικι αγορά εργαςίασ μεγαλϊνοντασ τθν ανιςότθτα μεταξφ των τάξεων 

και κάνοντασ τουσ πλοφςιουσ πλουςιότερουσ, ενϊ οι φτωχοί ηουν ςε όρια εξακλίωςθσ από τθ 

ςτιγμι που βλζπουν τα ειςοδιματά τουσ, όχι απλά να μειϊνονται, αλλά ςτθ ουςία να 

εκμθδενίηονται. 

    Σ τομζασ τθσ απαςχόλθςθσ είναι λοιπόν εκείνοσ ςτον οποίο οι διακρίςεισ μεταξφ των 

εργαηομζνων γίνονται πιο ορατζσ. Σ τομζασ αυτόσ κακορίηει τθν ποιότθτα ηωισ και προόδου 

του κάκε ανκρϊπου, εφόςον οι διακρίςεισ που γίνονται εκεί αφοροφν άμεςα τθν 

επαγγελματικι εξζλιξι του, τθ διατιρθςθ μιασ κζςθσ εργαςίασ ι ακόμα και τθν πρόςβαςι του 

ςε μια ανϊτερθ, τισ ειδικότερεσ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ κα εργάηεται, το κατά πόςο κα 

επιδιϊξει και κα κατορκϊςει να επιμορφωκεί και το αν κα ςυμμετάςχει ενεργά ακόμα και ςε 

μια ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ. Είναι προφανζσ λοιπόν ότι οι ανειδίκευτοι εργάτεσ αποτελοφν 

                                                           
24    Demoussis, Michael, Giannakopoulos, N. & Zografakis, S. (2008) Native–immigrant wage 

differentials and occupational segregation in the Greek labour market, Applied Economics, (in press) 
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τροχοπζδθ για τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ για επιςτθμονικά εξειδικευμζνα άτομα, 

ενϊ ταυτόχρονα με τθν εργαςία τουσ ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ του ειςοδιματοσ των 

επιχειρθματιϊν, ςτθν αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ από τα πλοφςια νοικοκυριά και ςτθ μεταφορά 

τεράςτιων χρθματικϊν κεφαλαίων υπό μορφι ςυναλλάγματοσ ςτισ χϊρεσ προζλευςισ τουσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, θ Ελλάδα βρίςκεται ανάμεςα ςτισ χϊρεσ με τα υψθλότερα ποςοςτά 

ανεργίασ, εφόςον το 2007 ζφκανε το 8,3% με τισ γυναίκεσ να πλιττονται περιςςότερο από 

τουσ άνδρεσ. Χφμφωνα με ζρευνεσ, το ποςοςτό αυτό αυξάνεται κυρίωσ ςτισ θλικίεσ 15- 29 

ετϊν ςτουσ άνδρεσ, αλλά ακόμα περιςςότερο αγγίηει τισ γυναίκεσ που βρίςκονται ςε 

αντίςτοιχεσ θλικίεσ.25 

    Θ κετικι πλευρά ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι, όπωσ και πολλζσ ζρευνεσ εξακολουκοφν να 

δείχνουν, θ μετανάςτευςθ βοικθςε ςε μεγάλο βακμό να αναπτυχκεί θ οικονομία τθσ χϊρασ, 

αναηωογονϊντασ αρκετζσ πακθτικζσ επιχειριςεισ που βρίςκονταν ςτα πρόκυρα τθσ 

χρεωκοπίασ και ιταν ζτοιμεσ να κλείςουν. Ζτςι, με τθ φκθνι εργαςία τουσ οι αλλοδαποί 

βοικθςαν όχι μόνο να αντζξουν αυτζσ οι επιχειριςεισ τον ανταγωνιςμό, αλλά και να 

αυξιςουν τθν παραγωγι τουσ και, παράλλθλα, να διατθριςουν το εξειδικευμζνο εργατικό 

δυναμικό τουσ.  

   Υαρόλα αυτά, θ εργαςιακι πραγματικότθτα τθσ χϊρασ τροποποιικθκε ςε μεγάλο 

βακμό, κυρίωσ, ςτουσ κλάδουσ που χρειάηονταν ανειδίκευτοι εργάτεσ. Ζτςι, ςε τομείσ όπωσ θ 

γεωργία, θ κτθνοτροφία, οι μεταποιθτικζσ βιομθχανίεσ, θ φροντίδα παιδιϊν και θλικιωμζνων 

κακϊσ και ο κακαριςμόσ οικθμάτων και γραφείων, τρεισ ςτισ τζςςερισ εργαηόμενεσ είναι 

μετανάςτριεσ. Σι άνδρεσ μετανάςτεσ απαςχολοφνται ςε αντίςτοιχα ποςοςτά με τισ γυναίκεσ ςε 

κλάδουσ όπωσ είναι θ γεωργία και θ κτθνοτροφία που προαναφζραμε κακϊσ και ςτα 

ξενοδοχεία και τα εςτιατόρια. 

                                                           
25 ΨΦΛΑΡΨΑΦΩΟΟΛΔΣΩ Α., (2008)     ‘ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ Θ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ ΔΕΡ ΦΕΦΡΕΛ ΑΡΕΦΓΛΑ’  

 http://blogs.eliamep.gr/triandafyllidou/stin-ellada-i-metanastefsi-den-ferni-anergia/ 

 

http://blogs.eliamep.gr/triandafyllidou/stin-ellada-i-metanastefsi-den-ferni-anergia/
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    Ακόμθ όμωσ και ςιμερα, το 2011, που κα ζπρεπε πλζον να υπάρχει θ δυνατότθτα 

ιςότιμθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των μεταναςτϊν ςτθ χϊρα μασ, τα πράγματα είναι πολφ 

διαφορετικά. Ψο κράτοσ εξακολουκεί να αφινει τουσ αλλοδαποφσ να παραμζνουν ανεπίςθμα 

ςτθ χϊρα και οι άδειεσ παραμονισ να μθν ξεπερνοφν τισ 230.000, ςφμφωνα με τθν απογραφι 

και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του 2001. 

    Επιπροςκζτωσ, οι διακρίςεισ ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ κακιςτοφν τθ ςυνφπαρξθ 

μεταναςτϊν και γθγενϊν εργαηομζνων ςτον ίδιο χϊρο, δφςκολθ. Ζτςι, ενϊ θ Ελλάδα 

κατοχυρϊνει ςυνταγματικά τθν ίςθ μεταχείριςθ όλων των πολιτϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ και 

ζχει ιδθ ενςωματϊςει και κζςει ςε ιςχφ τισ δφο οδθγίεσ του Χυμβουλίου α) περί εφαρμογισ 

τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ όλων των προςϊπων ανεξάρτθτα από τθν καταγωγι τουσ και β) περί 

διαμόρφωςθσ ενόσ ευρφτερου πλαιςίου ίςθσ μεταχείριςθσ ςτον εργαςιακό τομζα, εντοφτοισ 

γεγονόσ είναι ότι παρατθροφνται ζντονα φαινόμενα διακρίςεων ςε όλουσ τουσ κοινωνικοφσ 

τομείσ και κυρίωσ ςε εκείνον τθσ εφρεςθσ εργαςίασ.26 

    Χιμερα, είναι πράγματι εξαιρετικά δφςκολο ο μετανάςτθσ να αποδείξει ότι ζχει 

εργαςτεί ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό ετϊν, δεδομζνου ότι δεν ζχει τον απαραίτθτο αρικμό 

ενςιμων που αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να αποκτιςει άδεια παραμονισ ςτθ 

χϊρα. Ζτςι, δε μπορεί να εργαςτεί νόμιμα και να κατοχυρϊςει εργαςιακά και ςυνταξιοδοτικά 

δικαιϊματα ςτο μζλλον. 

    Χυμπεραςματικά, πρζπει να τονιςτεί ότι ςε γενικζσ γραμμζσ θ μετανάςτευςθ ςυνζβαλε 

ςτθν προςφορά φκθνότερων υπθρεςιϊν και αγακϊν, αναηωογονϊντασ κυρίωσ τισ αγροτικζσ 

και ορεινζσ περιοχζσ και αλλάηοντασ τα κοινωνικοοικονομικά δεδομζνα πολλϊν ευρωπαϊκϊν 

χωρϊν, όπωσ και τθσ Ελλάδασ. 

    Δεν μποροφμε όμωσ να αγνοιςουμε και τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ μετανάςτευςθσ. 

Εκτόσ από τθν ανεργία που προκάλεςε ςτουσ θμεδαποφσ, το γεγονόσ ότι οι μιςκοί των ντόπιων 

                                                           
26 ‘ΧΩΡΣΨΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΨΘΧ Ε.Ε.’ (2008) 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_wor

k_organisation/c10823_el.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_el.htm
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εργαηομζνων μειϊκθκαν ι ζμειναν ςε χαμθλά επίπεδα, είχε ωσ ςυνζπεια να χακεί ςτθ χϊρα 

μασ κάκε ευκαιρία και κίνθτρο για τεχνολογικι πρόοδο, από τθ ςτιγμι που οι επιχειριςεισ, για 

να γίνουν ανταγωνιςτικζσ και να μειϊςουν το κόςτοσ παραγωγισ τουσ και τθν ειδίκευςθ ςε 

εργατικό δυναμικό, προςαρμόςτθκαν ςτθν παλιά τεχνολογία ζνταςθσ εργαςίασ. Αυτό ιταν 

αρνθτικό κυρίωσ για τα αςτικά κζντρα, τα οποία δεν κατόρκωςαν να εκςυγχρονιςτοφν και να 

αναβακμίςουν τον τομζα παραγωγισ.      

 

4.2 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΤΝΗ 

 

    Ωσ ζνα από τα αρχαιότερα φαινόμενα τθσ ιςτορίασ τθσ ανκρωπότθτασ, θ 

μετανάςτευςθ ζχει αγγίξει ςχεδόν όλεσ τισ χϊρεσ τθσ γθσ, προςδίδοντασ πολλαπλζσ διαςτάςεισ 

ςτο κζμα, το οποίο δεν παραμζνει μόνο ςτο κοινωνικοοικονομικό πλαίςιο, αλλά παίρνει και 

πολιτικζσ αλλά και κεςμικζσ διαςτάςεισ. 

    Ψο φαινόμενο και θ τάςθ τθσ μετανάςτευςθσ παρατθροφνται κυρίωσ προσ χϊρεσ που 

ζχουν ανάγκθ από εργατικό δυναμικό, με ςτόχο όπωσ ζχουμε αναφζρει και πιο πάνω, τθ 

βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και τθν αφξθςθ τθσ πικανότθτασ εφρεςθσ καλφτερθσ 

εργαςίασ. Αυτό όμωσ μπορεί να ζχει κετικζσ ςυνζπειεσ για τουσ ίδιουσ τουσ μετανάςτεσ, αλλά 

ζχει πολλζσ φορζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τουσ γθγενείσ πλθκυςμοφσ, από τθ ςτιγμι που 

υφίςτανται αξιοςθμείωτθ μείωςθ των μιςκϊν τουσ. 

    Χφμφωνα με μελζτεσ που ζχουν διεξαχκεί,27 προκφπτει ότι οι μετανάςτεσ με τθν 

εργαςία τουσ ιδθ κατά τθ δεκαετία του 1990 ςυνζβαλαν κατά 3% ςτο ΑΕΥ, χάρθ ςτθν αφξθςθ 

του εργατικοφ δυναμικοφ και κατά ςυνζπεια ςτθν αφξθςθ και των ρυκμϊν παραγωγισ. 

                                                           
27 Lianos, T and Katseli, L and Sarris A. (1996), “Illegal Immigration in Local Labour Markets: The Case of 
Northern Greece”, International Migration, 34:3 
 



33 

 

Λδιαίτερα κάποιοι ςυγκεκριμζνοι κλάδοι παρουςιάηονται με υψθλζσ επιδόςεισ, πράγμα το 

οποίο ςυντελεί ςτθν αφξθςθ των κερδϊν τουσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ. 

Χτθ χϊρα μασ τα τελευταία χρόνια, χάρθ ςτθν φπαρξθ φκθνοφ εργατικοφ δυναμικοφ 

παρουςιάςτθκαν αρκετζσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ και κλάδοι ςτουσ οποίουσ απαςχολικθκαν 

και αρκετοί ντόπιοι εργαηόμενοι που ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα ιταν άνεργοι. 

    Υαρόλθ όμωσ τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ των επιχειριςεων και τθν 

αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτάσ τουσ, θ ακρόα ειςροι μεταναςτϊν, που ςιμανε και ταυτόχρονθ 

αφξθςθ του αρικμοφ των εργαηομζνων ςε αρκετοφσ κλάδουσ, οδιγθςε ςτθ μείωςθ του μιςκοφ 

των εργαηομζνων και κυρίωσ των γθγενϊν με τουσ μετανάςτεσ να καταλαμβάνουν τισ κζςεισ 

εργαςίασ τουσ με παρόμοιο μορφωτικό επίπεδο και με ελάχιςτεσ οικονομικζσ απαιτιςεισ. 

   Για να πει, όμωσ, κανείσ ξεκάκαρα αν θ μετανάςτευςθ ζχει κετικζσ ι αρνθτικζσ 

ςυνζπειεσ ςε μια χϊρα, κα πρζπει να ςυνεκτιμιςει όλεσ τισ παραμζτρουσ και να λάβει υπόψθ 

του όλα τα δεδομζνα. Αυτό ςθμαίνει ότι από τθ μια πλευρά, όπωσ προαναφζρκθκε, οι 

αλλοδαποί καταλαμβάνουν με φκθνότερα εργατικά χζρια τισ κζςεισ των γθγενϊν, αλλά από 

τθν άλλθ, ςυμβάλλοντασ ςτθν αφξθςθ των κερδϊν πολλϊν επιχειριςεων προςελκφουν το 

ενδιαφζρον και άλλων επιχειρθματιϊν να δθμιουργιςουν κζςεισ εργαςίασ ςτουσ ίδιουσ ι ςε 

παρόμοιουσ τομείσ. Ωφελθμζνοι ςε γενικζσ γραμμζσ βγαίνουν και οι καταναλωτζσ που ζχουν 

τθ δυνατότθτα να απολαμβάνουν τα προϊόντα ςε χαμθλζσ τιμζσ. 28 

    Από τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι θ μετανάςτευςθ, τουλάχιςτον ςτον τομζα τθσ 

οικονομίασ δεν ζχει μόνο αρνθτικζσ ςυνζπειεσ, από τθ ςτιγμι που μπορεί να δθμιουργεί 

ακόμα και ευκαιρίεσ, κζςεισ εργαςίασ ι ακόμα και υψθλότερουσ μιςκοφσ ςε κάποιουσ άλλουσ 

κλάδουσ ςτουσ οποίουσ δεν απαςχολοφνται οι ίδιοι οι μετανάςτεσ αλλά εξαιρετικά 

εξειδικευμζνο και εκπαιδευμζνο προςωπικό. 

    Βζβαια, αρκετοί είναι εκείνοι που πιςτεφουν ότι οι αλλοδαποί ςυμβάλλουν αρνθτικά 

ςτα δθμόςια οικονομικά γιατί δεν πλθρϊνουν τουσ φόρουσ που τουσ αναλογοφν, οφτε και τα 
                                                           
28 ΟΛΑΦΓΞΣΒΑΧ Υ., ‘ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΕΧ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ ΨΘΧ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘΧ’  Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ 
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αςφαλιςτικά ταμεία, εφόςον απαςχολοφνται παράνομα ςτθ χϊρα, ενϊ αντίκετα διεκδικοφν 

υπθρεςίεσ πρόνοιασ, αςτυνόμευςθσ και δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ, επιβαρφνοντασ 

οικονομικά το κράτοσ και τουσ γθγενείσ πολίτεσ. 29 

    Άλλοι πάλι υποςτθρίηουν ότι οι μετανάςτεσ, τουλάχιςτον όςοι βρίςκονται νόμιμα ςε 

μια χϊρα, κάνουν χριςθ των δικαιωμάτων και των παροχϊν που τουσ αναλογοφν ελάχιςτα ι 

πολφ ςπάνια, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςθμαντικά ςτθ βελτίωςθ των δθμόςιων οικονομικϊν τθσ 

χϊρασ υποδοχισ. 30 

    Θ Ελλάδα αποτελεί τθ χϊρα με ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ ςε ςχζςθ με τον 

πλθκυςμό τθσ, αρικμοφσ μεταναςτϊν, εκ των οποίων ςφμφωνα με ςτοιχεία του ΣΘΕ το 2015 

από τα 14,5 εκατομμφρια του πλθκυςμοφ τθσ, επίςθμα τα 3,5 εκατομμφρια κα είναι 

μετανάςτεσ προερχόμενοι από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αλλοδαποί από τισ 

γειτονικζσ βαλκανικζσ χϊρεσ, από άλλεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ και από κράτθ τθσ πρϊθν 

ΕΧΧΔ, τθσ νότιασ Αςίασ και τθσ Βόρειασ Αφρικισ κα ειςρζουν ςτθ χϊρα, ενϊ ιδθ ςιμερα το 

65% των μεταναςτϊν είναι αλβανικισ καταγωγισ, με τουσ Βοφλγαρουσ, τουσ Υακιςτανοφσ και 

άλλουσ να ακολουκοφν ςε μικρότερα ποςοςτά. Ωςτόςο, οι περιςςότεροι ανικουν ςτισ 

παραγωγικζσ θλικίεσ από 30- 35 ετϊν με ζνα μεγάλο ποςοςτό, 49%, να ζχει επίπεδο 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ζνα εξαιρετικά χαμθλό ποςοςτό, μόλισ 8% να ζχει πτυχίο 

από ανϊτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα τθσ χϊρασ προζλευςισ του.31 

    Χε γενικζσ γραμμζσ το ςυμπζραςμα που προκφπτει από ζρευνεσ είναι ότι οι 

μετανάςτεσ είναι μια ομάδα που ζχει ωφελιςει τα 2/3 του πλθκυςμοφ με τθν ευελιξία τουσ, 

τθν υψθλι επαγγελματικι και γεωγραφικι κινθτικότθτά τουσ, με τθ διάκεςι τουσ να 

                                                           
29  Waldinger, R. (1996) Still the Promised City? New Immigrants and African Americans in 
Postindustrial New York, Cambridge: Harvard University Press.  

30 Frey, M. & U. Mammey (1996) Impact of Migration in the Receiving Countries, OIM 

 

31 ΣΩΦΕΝΟΛΔΣΩ, Σ. (2008) ‘ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ ΞΑΛ Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΩΡ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΨΘΡ 

ΕΟΟΑΔΑ’ http://www.lib.duth.gr/dl/10097344.pdf 

http://www.lib.duth.gr/dl/10097344.pdf
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αςχολθκοφν ςε όλουσ τουσ τομείσ εργαςίασ χωρίσ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ και χωρίσ να 

εντάςςονται ςτο πλαίςιο ςυλλογικϊν ςυμβάςεων. Αντίκετα, ηθμιϊνουν μόλισ το 1/3 του 

πλθκυςμοφ με τθ δραςτθριότθτά τουσ ςτθν παραοικονομία και με τθ δθμιουργία ακζμιτου 

ανταγωνιςμοφ που βλάπτει κυρίωσ τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.32  

    Υαρά τθ ςυμβολι τθσ μετανάςτευςθσ ςτθν μεγζκυνςθ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ μασ, 

εδϊ και δφο ζτθ θ Ελλάδα βρίςκεται εντόσ μιασ εντονότατθσ οικονομικισ και κοινωνικισ 

κρίςθσ, με ορατά τα φαινόμενα τθσ βακιάσ φφεςθσ, τθσ παντελοφσ ζλλειψθσ αποτελεςματικισ 

δθμοςιονομικισ πολιτικισ, τθσ ςυνεχοφσ ανάγκθσ για εξωτερικό και εςωτερικό δανειςμό και 

τθσ ανικανότθτασ αποπλθρωμισ αυτϊν των δανείων, τθσ ςυνεχοφσ ανόδου του ποςοςτοφ 

ανεργίασ και τθσ αφξθςθσ του ποςοςτοφ των πολιτϊν που αναγκάηονται να ηουν ςε όρια 

φτϊχειασ. 

    Από τα παραπάνω διαπιςτϊνουμε ότι θ μετανάςτευςθ, παρόλο που ζχει βοθκιςει 

κάποιεσ τάξεισ να αυξιςουν τα κζρδθ τουσ και να εδραιϊςουν τθ κζςθ τουσ ωσ οικονομικοί 

παράγοντεσ τθσ χϊρασ, ςε γενικζσ γραμμζσ με τθν ανεργία που ζχει επιφζρει για τουσ γθγενείσ 

πλθκυςμοφσ, εντείνει τα προβλιματα ςτθν αγορά εργαςίασ και κακιςτά ζωσ ζνα βακμό 

δυςκολότερθ τθν πικανι εφρεςθ μιασ λφςθσ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

    Θ διάβρωςθ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ ζχει οδθγιςει το γθγενι εργατικό 

δυναμικό ςε δυςαναςχζτθςθ, από τθ ςτιγμι που για αυτοφσ κακίςταται αδφνατθ θ 

πικανότθτα εφρεςθσ μιασ κζςθσ εργαςίασ ανάλογθσ με τα προςόντα τουσ και ικανισ να τουσ 

προςφζρει ζνα επίπεδο αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ. Ζτςι, οι ςχζςεισ θμεδαπϊν και μεταναςτϊν 

εργαηομζνων δεν είναι πλζον μόνο ανταγωνιςτικζσ, όπωσ ιταν ςτο παρελκόν, αλλά εχκρικζσ, 

εφόςον οι δεφτεροι προτιμϊνται ςε πολφ μεγάλο βακμό παρόλο που είναι ανειδίκευτοι, 

παραγκωνίηοντασ όλουσ τουσ ντόπιουσ που είναι εξειδικευμζνοι.33 

                                                           
32 Sarris A.H., Zografakis S. (1999), A computable general equilibrium assessment of the impact of illegal 
immigration on the Greek economy, Journal of Population Economics, vol. 12 
 

33 ICAP – ΧΕΒ (2002) H Ελλθνικι Βιομθχανία. Εκτιμιςεισ Για Ψο 2001 Ξαι Υροςδοκίεσ Για Ψο 2002. 
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    Ψο γενικότερο ςυμπζραςμα είναι ότι θ μετανάςτευςθ ςίγουρα δεν ζχει οδθγιςει τθν 

Ελλάδα ςε γενικι ευθμερία εφόςον ζχει ιδθ ςυμβάλλει ςτθ ςταδιακι και ανεπίςτρεπτθ 

μείωςθ των μιςκϊν των γθγενϊν προσ όφελοσ του κεφαλαίου. 

 

4.3 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

 

   Πια άλλθ πτυχι του μεταναςτευτικοφ ηθτιματοσ ςχετίηεται με τισ  επιπτϊςεισ τθσ ςτο 

ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

    Ωπάρχουν πολλά ςτοιχεία, κυρίωσ από τθν πλευρά των Θνωμζνων Εκνϊν, ςφμφωνα 

με τα οποία το 2000 ηοφςαν και εργάηονταν εκτόσ τθσ χϊρασ προζλευςισ τουσ περίπου 175 

εκατομμφρια άνκρωποι, γεγονόσ που καταδεικνφει τισ ανεξζλεγκτεσ κοινωνικοοικονομικζσ και 

πολιτικζσ διαςτάςεισ που ζχει πάρει αυτό το παγκόςμιο φαινόμενο.34 Ιδθ, πζρα από τθν 

ανεργία, θ οποία είναι άρρθκτα ςυνυφαςμζνθ με τθ μετανάςτευςθ, ςυνδζεται εξίςου και το 

ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Ψο παράδοξο ςε αυτό το ςθμείο είναι ότι οι μετανάςτεσ 

φεφγουν από τθ γενζτειρά τουσ για να καταφφγουν ςε κράτθ με καλφτερεσ κοινωνικζσ 

παροχζσ, παραλφοντασ όμωσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, όπωσ και ςε αυτι τθσ χϊρασ μασ, το 

ςφςτθμα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ χϊρασ υποδοχισ.   

   Βζβαια, δεν επικρατεί θ ίδια κατάςταςθ ςε όλεσ τισ χϊρεσ, από τθ ςτιγμι που οφτε 

όλα τα κράτθ ζχουν το ίδιο ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ, αλλά οφτε και οι μετανάςτεσ είναι 

ομοιογενισ ομάδα, εφόςον το μορφωτικό επίπεδο, θ οικογενειακι κατάςταςθ, θ εκνικότθτα 

και τα προςόντα του κακενόσ ποικίλλουν από χϊρα ςε χϊρα. Άλλωςτε, θ περίκαλψθ και θ 

                                                           
34 Cichon, M., Léger, F & Knop, R., 2003, White or Prosperous: How much migration does the ageing 
European Union need to maintain its standard of living in the twenty-first century, 4th International 
Research Conference on Social Security ‘Social security in a long life 
society’, Antwerp, 5-7 May 2003 
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κοινωνικι αςφάλιςθ των μεταναςτϊν εξαρτϊνται από τθ δθμοςιονομικι πολιτικι και το 

ςφςτθμα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ των κρατϊν. Χθμαντικό, επίςθσ, είναι να αναφερκεί ότι 

αποτελεί πλζον γεγονόσ το ότι οι μετανάςτεσ ζχουν διαφορετικά δικαιϊματα από τουσ 

γθγενείσ, τόςο ωσ προσ τθ ςυμμετοχι τουσ όςο και ωσ προσ τθν κάλυψθ τθσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ που μπορεί να τουσ παρζχει θ χϊρα παραμονισ. 

    Θ πλειοψθφία ςιμερα των μεταναςτϊν αποτελεί ζνα κοινωνικό ςτρϊμα που ηει ςε 

άςχθμεσ ςυνκικεσ, χωρίσ κοινωνικι αςφάλιςθ και κάτω από το μόνιμο κακεςτϊσ τθσ 

αβεβαιότθτασ. Ζνα 55% του ςυνόλου των αλλοδαπϊν που ειςιλκαν ςτθ χϊρα, ιρκε για να 

εργαςτεί, ενϊ μόλισ το 5 % ιρκε για λόγουσ ςπουδϊν ι για αναηιτθςθ αςφλου.35 

    Υιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν Ελλάδα, ιδιαίτερα τισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ, θ γιρανςθ του 

πλθκυςμοφ ςε ςυνδυαςμό με το ποςοςτό των ςυνταξιοφχων και τθ μεγάλθ ειςροι 

μεταναςτϊν ςτθ χϊρα ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ τόςο ςτθ χρθματοδότθςθ, όςο και ςτθν 

παροχι των ςυντάξεων. Ενϊ ςτθ χϊρα μασ ο γθγενισ πλθκυςμόσ όλο και μειϊνεται και 

ταυτόχρονα παρουςιάηεται μεγάλθ αφξθςθ ςτισ θλικίεσ άνω των 65 ετϊν, θ ειςροι των 

μεταναςτϊν παίρνει τεράςτιεσ διαςτάςεισ από τθ ςτιγμι που το ίδιο το κράτοσ δεν απαιτεί 

ςτθν πράξθ τθν υποχρεωτικι ςυμμετοχι τουσ ςτο αςφαλιςτικό ςφςτθμα. 

    Ζνα μεγάλο ποςοςτό των μεταναςτϊν βρίςκεται ςε πλιρθ απαςχόλθςθ, ζναντι ενόσ 

μεγάλου ποςοςτοφ των Ελλινων εργαηομζνων που βρίςκονται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, 

βιϊνοντασ τισ άςχθμεσ ςυνζπειεσ τθσ ανεργίασ, ενϊ ταυτόχρονα αξίηει να τονιςκεί ότι οι 

αλλοδαποί ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ είναι μιςκωτοί, απαςχολοφμενοι ωσ χειρϊνακτεσ. Χτθ 

βάςθ αυτϊν των δεδομζνων ςυμπεραίνουμε ότι οι νόμιμοι αλλοδαποί που εργάηονται ωσ 

τεχνίτεσ ι ακόμα και ωσ ανειδίκευτοι εργάτεσ αςφαλίηονται είτε ςτο ΛΞΑ, είτε ςτον ΣΓΑ, 

ανάλογα με τθ κζςθ εργαςίασ που καταλαμβάνουν, ενϊ γεγονόσ αποτελεί το ότι ςυνικωσ δεν 

κατζχουν ςτακερζσ ςχζςεισ εργαςίασ, εφόςον ςυχνά εργάηονται με ςφμβαςθ οριςμζνου 

χρόνου, εμφανίηοντασ μεγάλα ποςοςτά προςωρινότθτασ ςε ςχζςθ με τουσ ντόπιουσ 

                                                           
35 ΕΧΩΕ/ΕΞΞΕ, Αριςτεία ςτα ερευνητικά πεδία φτώχειασ, Αποκλειςμόσ και Κοινωνικζσ Ανιςότητεσ, 

Ακινα, 2004. 
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εργαηόμενουσ. Ζτςι, αυτοφ του είδουσ θ εργαςιακι τουσ ςχζςθ τουσ κάνει να μθ γνωρίςουν 

ςχεδόν ποτζ τθν αςφάλεια τθσ ςτακερισ ςχζςθσ εργαςίασ. 

   Βζβαια, το γεγονόσ ότι ιδιαίτερα ςτθν Ελλάδα υπάρχουν ςχεδόν όλοι οι τφποι 

μεταναςτϊν, δθλαδι από τουσ νόμιμουσ οικονομικοφσ μετανάςτεσ μζχρι τουσ παράνομουσ ι 

ακόμα και τουσ πολιτικοφσ πρόςφυγεσ και άλλουσ, αυτό κακιςτά από δφςκολθ ωσ αδφνατθ τθν 

κοινωνικι τουσ κάλυψθ υπό ζνα ενιαίο ςφςτθμα αςφάλιςθσ. 

    Ωπάρχει φυςικά ο νόμοσ 2910/ 2001, ςφμφωνα με τον οποίο οι νόμιμοι μετανάςτεσ 

ζχουν τα ίδια αςφαλιςτικά δικαιϊματα με τουσ θμεδαποφσ και αςφαλίηονται ςτουσ οικείουσ 

αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και με τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. Ζχοντασ 

όμωσ τθν πολυπόκθτθ άδεια παραμονισ και για να μποροφν να εντάςςονται ςε δθμόςια 

αςφαλιςτικά ταμεία πρζπει να είναι υγιείσ, πράγμα το οποίο αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό 

υγείασ που εκδίδεται από κρατικά νοςθλευτικά ιδρφματα, ςτα οποία κα φαίνεται ότι ο 

αλλοδαπόσ δεν πάςχει από νοςιματα επιβλαβι για τθ δθμόςια υγεία.  

    Από τθν άλλθ πλευρά, όςον αφορά τουσ μθ νόμιμουσ οικονομικοφσ μετανάςτεσ, οι 

ΣΨΑ και οι φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν υποχρεοφνται να τουσ παρζχουν τισ υπθρεςίεσ 

τουσ, με εξαίρεςθ όμωσ τα νοςοκομεία ςτα οποία ζχουν το δικαίωμα να ειςάγονται εκτάκτωσ 

τόςο οι ίδιοι όςο και τα ανιλικα παιδιά. Δεν τουσ παρζχεται όμωσ καμιά ιατροφαρμακευτικι 

ςτιριξθ και δεν ικανοποιείται ςε καμιά περίπτωςθ κανζνα ηιτθμα αλλοδαπϊν μεταναςτϊν 

που δεν διαμζνουν νόμιμα ςτθ χϊρα.   

    Είναι γεγονόσ λοιπόν ότι θ  δθμογραφικι κατάςταςθ ςτθ χϊρα είναι τζτοια που πλζον 

τα αςφαλιςτικά ταμεία κα μποροφςαν να ενιςχυκοφν και να τονωκοφν μόνο με τθ ςυμβολι 

των μεταναςτϊν ςε αυτά μζςα από τισ ειςφορζσ τουσ. Ψο πρόβλθμα όμωσ είναι ότι θ 

μετανάςτευςθ δεν αποτελεί λφςθ για το κράτοσ, εφόςον ζνασ αρκετά μεγάλοσ αρικμόσ 

αλλοδαπϊν εργάηεται παράνομα, προςωρινά ι ακόμα και ςε εποχικζσ κζςεισ, αυξάνοντασ ζτςι 

τα ποςοςτά τθσ ανεπίςθμθσ εργαςίασ.  
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    Γενικότερα λοιπόν, από όςα αναφζρκθκαν παραπάνω διαπιςτϊνεται ότι τόςο θ 

ζλευςθ των μεταναςτϊν, όςο και θ απαςχόλθςι τουσ αφοροφν άμεςα και ςυνδζονται με το 

ηιτθμα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, από τθ ςτιγμι που υποχρεοφνται να ςυνειςφζρουν ςε 

αυτό, τόςο για τθ δικι τουσ αςφάλεια, όςο και για τθν ενίςχυςθ των ταμείων των χωρϊν 

υποδοχισ. 

   Χφμφωνα με ζρευνεσ,36 κετικά αποτιμάται το γεγονόσ ότι οι εργαηόμενοι μετανάςτεσ 

ςε μεγάλο βακμό είναι νεαρισ θλικίασ, επομζνωσ όςοι από αυτοφσ είναι νόμιμοι 

ςυνειςφζρουν ςτο αςφαλιςτικό ςφςτθμα χωρίσ ακόμθ να χρειάηονται να επωφελοφνται από 

αυτό, πράγμα το οποίο όμωσ δε ςυμβαίνει με τθν υψθλι γονιμότθτά τουσ, αφοφ χρειάηονται 

πολλζσ δαπάνεσ για τθν κοινωνικι προςταςία των οικογενειϊν τουσ. Κετικό επίςθσ κρίνεται το 

ότι οι αλλοδαποί ζχουν φζρει ςτθ χϊρα υποδοχισ και τισ οικογζνειζσ τουσ, οπότε ςτο μζλλον 

τα παιδιά τουσ κα αποτελζςουν τουσ μελλοντικοφσ εργαηόμενουσ που κα ςυμβάλλουν με τθ 

ςειρά τουσ ςτο ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ςτθν ευρφτερθ οικονομικι μεγζκυνςθ τθσ 

χϊρασ. 

   Υαράλλθλα όμωσ, αρνθτικό κεωρείται το γεγονόσ ότι αυξάνεται θ διαφορά τθσ 

γονιμότθτασ των γθγενϊν από εκείνθ των αλλοδαπϊν, με τουσ δεφτερουσ να ζχουν το 

προβάδιςμα και ζτςι να δθμιουργοφνται ζντονα προβλιματα ενςωμάτωςθσ ςτθν κοινωνία τθσ 

χϊρασ υποδοχισ. 

   Αδιαμφιςβιτθτα, το κράτοσ τισ τελευταίεσ κυρίωσ δεκαετίεσ ζπαιξε πολφ ςθμαντικό 

ρόλο ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ των κατοίκων του, χωρίσ όμωσ αυτό να ςθμαίνει 

ότι αυτό το κράτοσ πρόνοιασ αναπτφχκθκε ςτον ίδιο βακμό ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. 

                                                           
36 ΦΣΠΥΣΟΘΧ, Χ. ‘ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΑΧΦΑΟΛΧΘ’ 

http://www.inegsee.gr/equal/equal2/arthra/%CE%A3%CE%91%CE%92%CE%92%CE%91%CE%A3%20%C

E%A1%CE%9F%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3.pdf 

 

http://www.inegsee.gr/equal/equal2/arthra/%CE%A3%CE%91%CE%92%CE%92%CE%91%CE%A3%20%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3.pdf
http://www.inegsee.gr/equal/equal2/arthra/%CE%A3%CE%91%CE%92%CE%92%CE%91%CE%A3%20%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3.pdf
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   Υιο ςυγκεκριμζνα, ςτθ χϊρα μασ πολλζσ φορζσ το κράτοσ αποδείχτθκε αρκετά 

αναποτελεςματικό ωσ προσ το να ςυνειςφζρει ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και να παρζχει τουσ 

απαραίτθτουσ πόρουσ, προκειμζνου να εκλείψει το φαινόμενο τθσ φτϊχειασ. 

   Χυμπεραςματικά όμωσ και ςε μακροχρόνιο επίπεδο, θ φπαρξθ μεταναςτϊν ςτθ χϊρα 

δεν κα ζχει τα αναμενόμενα, τουλάχιςτον κετικά, αποτελζςματα ωσ προσ το ςφςτθμα 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, εφόςον θ εργαςία των αλλοδαπϊν είναι προςωρινι και αβζβαιθ, 

δθλαδι εργάηονται λίγεσ μζρεσ ςε ςχζςθ με τουσ Ζλλθνεσ εργαηόμενουσ και επιπλζον οι μιςκοί 

που λαμβάνουν, βάςθ των οποίων υπολογίηονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που 

καταβάλλουν, είναι πολφ χαμθλοί. Αυτό επομζνωσ, κα οδθγιςει μακροχρόνια ςτθ μθ 

βιωςιμότθτα των αςφαλιςτικϊν ταμείων.  

   Χτθν Ελλάδα λοιπόν ςιμερα οι ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ προζρχονται από όλουσ 

όςουσ εργάηονται και καταβάλλουν τισ ειςφορζσ τουσ ςτα αςφαλιςτικά ταμεία. Τμωσ ςτθν 

παροφςα φάςθ, κατά τθν οποία θ χϊρα πλιττεται ζντονα από οικονομικι κρίςθ και ςτα 

πλαίςια περιοριςμοφ των δθμόςιων δαπανϊν, το κράτοσ, κρίνεται αναγκαίο ςτισ διαρκρωτικζσ 

αλλαγζσ που επιχειρεί να κάνει, να ςυμπεριλάβει και τουσ ίδιουσ τουσ μετανάςτεσ που 

κινοφνται και εργάηονται παράνομα ςτθ χϊρα, ϊςτε να μπορζςει ουςιαςτικά να διαχειριςτεί 

το δθμοςιονομικό ζλλειμμα με τρόπο που να βρεκεί εφικτι και αποτελεςματικι λφςθ ςτο 

κζμα και του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ.  

4.4 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΜΑΤΡΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΗΝ 
ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Θ μετανάςτευςθ δεν επθρεάηει φυςικά μόνο τθν αγορά εργαςίασ και το ςφςτθμα 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι τθσ και ςτθ μαφρθ αγορά ι ςτο 

παραεμπόριο, όπωσ ςυνθκίηεται να αποκαλείται ςτισ μζρεσ μασ. Υιο ςυγκεκριμζνα, αυτό το 

φαινόμενο δεν παρουςιάηεται μόνο ςτθ χϊρα μασ, ςτθν οποία τα ποςοςτά του δεν είναι 
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κακόλου ευκαταφρόνθτα, αλλά και ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ, με το παραεμπόριο να φκάνει ςε 

φψοσ 2 τρισ ευρϊ, δθλαδι ςτο 17% περίπου του ΑΕΥ όλθσ τθσ ΕΕ.37 

    Χτθν Ελλάδα μόνο, το αντίςτοιχο ποςοςτό αντιςτοιχεί ςε 52 διςεκατομμφρια ευρϊ το 

χρόνο, ενϊ τα χνάρια τθσ ακολουκοφν πιςτά θ Λταλία και θ Γερμανία, με ζνα αρκετά μεγάλο 

ποςοςτό για τθν τελευταία που κεωρείται χϊρα με τθν πιο οργανωμζνθ και υγιι οικονομία τθσ 

ΕΕ.37 

    Ψο Ωπουργείο Σικονομίασ ςτθ χϊρα μασ εκτιμά ότι το 1/3 τθσ παραοικονομίασ 

προζρχεται από δραςτθριότθτεσ του παραεμπορίου, με αποτζλεςμα να βυκιηόμαςτε όλο και 

περιςςότερο ςτθν παραοικονομία, θ οποία εντοπίηεται τόςο ςτουσ Αφρικανοφσ και τουσ 

Ξινζηουσ, όςο και ςτουσ μικρομεςαίουσ. Θ χειρότερθ μορφι βζβαια του παραεμπορίου ςτθν 

Ελλάδα εντοπίηεται κυρίωσ ςτο πλανόδιο εμπόριο που αςκοφν οι οικονομικοί μετανάςτεσ ςε 

μια προςπάκεια να επιβιϊςουν, ςυμβάλλοντασ όμωσ ςε αιςκθτι απϊλεια εςόδων από τον 

προχπολογιςμό του κράτουσ, με τθν απϊλεια τθσ παρακράτθςθσ του φόρου ειςοδιματοσ και 

ταυτόχρονα του αντίςτοιχου ΦΥΑ από τθν πϊλθςθ των διαφόρων προϊόντων.38 

   Ζτςι, θ χϊρα βυκίηεται ςε όλο και μεγαλφτερθ οικονομικι κρίςθ που εντείνεται και 

από τθ ςυνεχι ειςροι μεταναςτϊν τόςο από τισ γειτονικζσ βαλκανικζσ χϊρεσ όςο και από 

άλλεσ πιο μακρινζσ. 

    Ωσ ςυνζπεια αυτισ τθσ κατάςταςθσ τα νόμιμα καταςτιματα μειϊνουν αιςκθτά τισ 

πωλιςεισ τουσ και οι νόμιμοι ζμποροι αναγκάηονται να κλείνουν κακθμερινά τα καταςτιματά 

τουσ, ενϊ οι λακρζμποροι που δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ αγακϊν υψθλισ φορολογίασ 

                                                           
37 ΘΟΛΣΔΦΣΠΛΨΘΧ, Κ.(2009) ‘ ΥΑΦΑΣΛΞΣΡΣΠΛΑ-ΥΑΦΑΕΠΥΣΦΛΣ…ΥΑΦΑΓΛΡΑΡ ΥΛΑ ! 

http://www.selfservice.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=65&arId=2972 

 

38 15-20 δισ. Ευρϊ το παραεμπόριο. Το άρθρο δημοςιεφεται ςτο τεφχοσ 386 (Ιοφλιοσ-Αφγουςτοσ 2009) 
του περιδικοφ «ςελφ ςζρβισ» (Εκδόςεισ Comcenter). 

 

http://www.selfservice.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=65&arId=2972
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όπωσ είναι τα ποτά, τα τςιγάρα, τα καφςιμα, οι πωλιςεισ cd και dvd, θ ζνδυςθ, θ υπόδθςθ και 

ο κλάδοσ αργυροχρυςοχοΐασ με τισ τεράςτιεσ διαςτάςεισ που ζχει πάρει θ λακραία ειςαγωγι 

πρϊτων υλϊν, πλουτίηουν εισ βάροσ των νόμιμων πολιτϊν δρϊντασ ανεξζλεγκτοι ςτθν αγορά 

και χωρίσ να εκδίδουν αποδείξεισ ι να πλθρϊνουν ειςφορζσ ςτα αςφαλιςτικά ταμεία.39 

    Χυμπεραςματικά, από τα παραπάνω και από ζρευνεσ που ζχουν διεξαχκεί,39   

προκφπτει ότι ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ παραοικονομίασ μπορεί να ανζλκει ετθςίωσ από 5 ζωσ 

10 δισ ευρϊ, με το κράτοσ να χάνει ζνα τεράςτιο μζροσ από τα ζςοδά του και τουσ νόμιμουσ 

εργαηόμενουσ- καταςτθματάρχεσ να οδθγοφνται όλο και περιςςότερο ςτθν ανεργία, 

ευνοϊντασ τθν κυριαρχία και επικράτθςθ των λακρεμπόρων ακόμα και ςτουσ παραδοςιακοφσ 

κλάδουσ του λιανικοφ εμπορίου και βυκίηοντασ ακόμα πιο πολφ και ίςωσ ανεπανόρκωτα τθν 

οικονομία τθσ χϊρασ.   

4.5 ΟΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΤΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΡΙΗ ΣΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ 

    

    Τπωσ ιδθ αναφζρκθκε και παραπάνω, είναι πλζον ξεκάκαρο ότι οι μετανάςτεσ είναι 

εκείνοι οι οποίοι υφίςτανται πρϊτοι τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ, κυρίωσ ωσ εργαηόμενοι, που 

φεφγοντασ από τθν πατρίδα τουσ ζχουν ιδθ αντιμετωπίςει για πρϊτθ φορά τισ ςυνζπειεσ τθσ 

κοινωνικοοικονομικισ εξακλίωςθσ, ενϊ ςτθ χϊρα υποδοχισ αναγκάηονται ςε περιόδουσ 

οικονομικισ κρίςθσ να αντιμετωπίςουν και το φόβο τθσ ανεργίασ. Βζβαια, δεν είναι αυτόσ ο 

μόνοσ κίνδυνοσ. Υάντα ςε παρόμοιεσ περιπτϊςεισ διατρζχουν και τον κίνδυνο τθσ 

απονομιμοποίθςθσ ςε ςθμείο που δεν είναι ςπάνιο το φαινόμενο οι μετανάςτεσ να βρίςκονται 

                                                           
39 Θ διάρκρωςθ του εγχϊριου παραεμπορίου. Το άρθρο δημοςιεφεται ςτο τεφχοσ 386 (Ιοφλιοσ-
Αφγουςτοσ 2009) του περιδικοφ «ςελφ ςζρβισ» (Εκδόςεισ Comcenter) 
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χωρίσ χαρτιά υπό τθν απειλι τθσ απζλαςθσ, υποβακμίηοντασ ζτςι για άλλθ μια φορά τθ ηωι 

τουσ και ζτοιμοι να ξαναηιςουν ςτο περικϊριο τθσ νζασ κοινωνίασ ςτθν οποία κα βρεκοφν.40 

   Άλλωςτε ςιμερα, περιςςότερο από ποτζ, βλζπει κανείσ, παρακολουκϊντασ τθν 

κακθμερινότθτα, ότι θ ειςροι προςφφγων και μεταναςτϊν αυξάνεται ραγδαία με το ξζςπαςμα 

ενόσ πολζμου ι με το ξζςπαςμα μιασ οικονομικισ κρίςθσ και τθν επιδείνωςθ των ςυνκθκϊν 

διαβίωςθσ εκεί. Ζτςι, το φαινόμενο αποτελεί για τα πολλοφσ ανκρϊπουσ, που αναγκάηονται να 

ηουν ςε όρια εξακλίωςθσ, τθ μοναδικι λφςθ ϊςτε να διαφυλάξουν τθν αξιοπρζπειά τουσ και 

να καταφζρουν να ηιςουν, ζςτω και μακριά από τθν πατρίδα τουσ, ςε καλφτερεσ ςυνκικεσ 

ηωισ. 

    Σι κάκε είδουσ οικονομικζσ κρίςεισ, όπωσ θ πετρελαϊκι, είχαν και εξακολουκοφν να 

ζχουν ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτο κζμα τθσ επιβίωςθσ ςε πολλζσ περιοχζσ του κόςμου, 

απειλϊντασ άμεςα χϊρεσ τθσ Αφρικισ, τθσ Αςίασ και τθσ Οατινικισ Αμερικισ. Σι εξεγζρςεισ 

που γίνονται και λόγω τθσ αφξθςθσ των πρϊτων υλϊν και άλλων βαςικϊν αγακϊν προκαλοφν 

τθν απελπιςία ολόκλθρων πλθκυςμϊν που μζςα ςτθν απόγνωςι τουσ φεφγουν από τον τόπο 

καταγωγισ τουσ ςε αναηιτθςθ καλφτερθσ τφχθσ, βοθκϊντασ πολλζσ φορζσ τουσ κερδοςκόπουσ 

να ςυμβάλλουν ςτθν πιο γριγορθ εξάπλωςθ μιασ διατροφικισ κρίςθσ με παγκόςμιεσ 

διαςτάςεισ.41 

 Ωςτόςο, όλθ αυτι τθν κατάςταςθ δεν τθν ζχει προκαλζςει μόνο θ πετρελαϊκι και 

διατροφικι κρίςθ και θ ςυμβολι των κερδοςκόπων ςτθν καταρράκωςθ τθσ ανκρϊπινθσ 

αξιοπρζπειασ, αλλά και θ εξελιςςόμενθ πιςτωτικι κρίςθ των αναπτυγμζνων και 

αναπτυςςόμενων χωρϊν, οδθγϊντασ το οικονομικό ςφςτθμα τθσ αγοράσ ςε δοκιμαςία. 

                                                           
40 ΑΓΣΦΑΧΨΑΞΘΧ, Γ. (2004) ‘ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΛ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΧ ΧΨΘΡΡ ΕΟΟΑΔΑ, ΓΕΡΛΞΘ & ΨΣΥΛΞΘ 
ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ’  http://www.istologos.gr/2008-06-23-10-18-00/2008-06-19-08-44-13/109--a- 

 

41  ΞΩΦΛΣΥΣΩΟΣΧ, Γ. , ΨΧΛΑΡΨΣΩ, Β. (2009) ‘ Θ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΞΦΛΧΘ ΞΑΛ ΣΛ ΕΥΛΥΨΩΧΕΛΧ ΨΘΧ ΧΨΘΡ ΩΓΕΛΑ 

ΞΑΛ ΨΘΡ ΛΑΨΦΛΞΘ ΥΕΦΛΚΑΟΨΘ’http://www.mednet.gr/archives/2010-5/pdf/834.pdf 

http://www.istologos.gr/2008-06-23-10-18-00/2008-06-19-08-44-13/109--a-
http://www.mednet.gr/archives/2010-5/pdf/834.pdf
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   Ψο κόςτοσ των πολζμων και τθσ γενικότερθσ τάςθσ των ιςχυρϊν χωρϊν να ζχουν 

υπερκζρδοσ, κάνει τισ οικονομικά ανίςχυρεσ και υπανάπτυκτεσ χϊρεσ του πλανιτθ και τουσ 

πολίτεσ αυτϊν ευάλωτουσ και απροςτάτευτουσ, ενϊ ταυτόχρονα ενιςχφονται χϊρεσ όπωσ θ 

Ξίνα που αποκτοφν πλζον ςθμαντικι κζςθ ςτθν παγκόςμια αγορά μζςα από τον ιςχυρό 

κινζηικο καπιταλιςμό.42 

 

    Ψα τελευταία όμωσ χρόνια θ κφρια επίπτωςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ διαφαίνεται από 

το γεγονόσ ότι οι πιο αδφναμεσ οικονομικά χϊρεσ ζχουν χάςει κάκε μορφισ κοινωνικι ςυνοχι, 

αφινοντασ πίςω πολλά ανκρϊπινα κφματα, που μεταναςτεφουν αφοφ δε μποροφν να 

ικανοποιιςουν πια ςτθ χϊρα τουσ οφτε τισ βαςικζσ κακθμερινζσ τουσ ανάγκεσ.43 

 

 Σι μετανάςτεσ λοιπόν αυτϊν των χωρϊν φεφγοντασ από τθ χϊρα καταγωγισ τουσ, 

βρίςκουν καταφφγιο ςε εφρωςτεσ χϊρεσ, ςτισ οποίεσ χρθςιμεφουν ωσ φκθνό εργατικό 

δυναμικό. Δεν είναι όμωσ λίγεσ οι φορζσ εκείνεσ που αντιμετωπίηουν ςτα κράτθ υποδοχισ τθν 

αδικία, τθ δυςπιςτία των γθγενϊν, τθν ζλλειψθ βεβαιότθτασ, τθν ξενοφοβία και φαινόμενα 

ρατςιςτικισ προκατάλθψθσ, με αποκορφφωμα, αφοφ ζχουν γίνει κφματα υπερεκμετάλλευςθσ, 

όταν πια εξαςκενίςει θ εργατικι τουσ δφναμθ να απελαφνονται ι να αναγκάηονται να ηουν ςτο 

περικϊριο τθσ κοινωνίασ και κάτω από το κακεςτϊσ του τρόμου και τθσ διαρκοφσ 

απαγόρευςθσ. 

                                                           
42 http://www.inegsee.gr/ekdoseis-periodika/tetradia-tou-ine/nees-proskliseis-gia-ti-metanasteusi-krisi-
kai-metrisi-tis-antagonistikotitas.htm  

 

43SUVIN, D. (2009) ‘Θ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΥΘ ΧΘΠΕΦΑ: ΑΥΑΦΨΧΑΛΡΨ Θ ΥΣΟΛΨΛΞΘ 
ΧΩΓΞΑΨΣΛΞΘΧΘ; 
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1068&Itemid=29 

  

http://www.inegsee.gr/ekdoseis-periodika/tetradia-tou-ine/nees-proskliseis-gia-ti-metanasteusi-krisi-kai-metrisi-tis-antagonistikotitas.htm
http://www.inegsee.gr/ekdoseis-periodika/tetradia-tou-ine/nees-proskliseis-gia-ti-metanasteusi-krisi-kai-metrisi-tis-antagonistikotitas.htm
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1068&Itemid=29
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4.6 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΤ ΣΗ 
ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ 

 

    Τπωσ προκφπτει από τθν παραπάνω ανάλυςθ, θ μετανάςτευςθ διεκνϊσ αποτελεί 

πλζον ςιμερα ζνα μείηον κζμα παγκόςμιου ενδιαφζροντοσ. Λδιαίτερα τα τελευταία χρόνια δεν 

μπορεί κανείσ να παραβλζψει το γεγονόσ τθσ όλο και αυξανόμενθσ κινθτικότθτασ των 

μεταναςτϊν και τθν κατεφκυνςι τουσ ςε χϊρεσ με αναδυόμενθ οικονομία. 

    Σι πρόςφυγεσ ςτισ μζρεσ μασ άλλωςτε χρθςιμεφουν ωσ εργατικό δυναμικό που 

αναηθτά μεγαλφτερθ αςφάλεια και καλφτερο βιοτικό επίπεδο ςτισ χϊρεσ υποδοχισ, 

ςυμβάλλοντασ όμωσ και οι ίδιοι ςτθν εξζλιξθ αυτϊν των χωρϊν. Βζβαια, αν θ ςυμβολι τουσ 

αυτι είναι κάκε φορά κετικι ι αρνθτικι, εξαρτάται πάντα από τθν ίδια τθ χϊρα υποδοχισ και 

από τθ μετζπειτα αξιοποίθςι τουσ από αυτιν. 

                                   Χτθν Ελλάδα, όπωσ και ςε άλλεσ χϊρεσ ειςροισ μεταναςτϊν, το φαινόμενο ςυμβάλλει 

ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και ςτθν αφξθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ. Πποροφμε όμωσ να 

ιςχυριςτοφμε ότι αυτι θ πολυπολιτιςμικότθτα και θ πολυμορφία αποτελοφν ενδείξεισ 

πολιτιςτικοφ πλοφτου ι αντίκετα ότι ςυντελοφν καταλυτικά ςτθν απϊλεια τθσ εκνικισ 

ταυτότθτασ των γθγενϊν πολιτϊν και ςτο αίςκθμα απϊλειασ τθσ διαφορετικότθτάσ τουσ από 

τουσ άλλουσ; 

                                   Είναι αδιαμφιςβιτθτο το γεγονόσ ότι οι μετανάςτεσ ςε πολλζσ χϊρεσ ζχουν εργαςτεί 

ςε ςθμείο να αυξάνουν τα κζρδθ όχι μόνο των επιχειριςεων που τουσ προςλαμβάνουν, ςε 

μεγάλο βακμό παράνομα, αλλά και ολόκλθρθσ τθσ χϊρασ υποδοχισ. 

                                   Βζβαια, όπωσ είναι πολλαπλά τα αίτια που οδθγοφν ολόκλθρουσ πλθκυςμοφσ ςτθ 

μετανάςτευςθ, το ίδιο πολλαπλά και αμφιλεγόμενα είναι και τα αποτελζςματα ενόσ τζτοιου 

φαινομζνου. Σι επιπτϊςεισ μπορεί να είναι κετικζσ, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μεταναςτευτικι 

ροι υψθλά ειδικευμζνων μεταναςτϊν, που ςε αυτι τθν περίπτωςθ τουσ χάνει θ χϊρα 

προζλευςθσ και τουσ κερδίηει θ χϊρα προοριςμοφ, προσ όφελοσ τθσ οποίασ εργάηονται και 
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προςφζρουν τισ γνϊςεισ τουσ, αυξάνοντασ τθν παραγωγι και υιοκετϊντασ νζεσ μεκόδουσ ςε 

αυτιν, πιο ςφγχρονεσ και περιςςότερο επικερδείσ. Ωπό αυτι τθν οπτικι οι μετανάςτεσ 

ςυμβάλλουν κετικά ςε αυτό τον τομζα, όμωσ ταυτόχρονα αυξάνουν τα ποςοςτά ανεργίασ των 

ντόπιων εργαηόμενων, των οποίων οι αποδοχζσ είναι μεγαλφτερεσ από εκείνεσ των 

μεταναςτϊν, πράγμα το οποίο τουσ οδθγεί ςτθν απϊλεια των κζςεων εργαςίασ τουσ, προσ 

όφελοσ των ειςερχόμενων ςτθ χϊρα. Αυτι λοιπόν θ κατάςταςθ αρκετζσ φορζσ γίνεται αιτία να 

ξεςποφν φαινόμενα ρατςιςμοφ και ξενοφοβίασ, κάνοντασ τουσ γθγενείσ εχκρικοφσ απζναντι 

ςτουσ ξζνουσ. Ζτςι, αρχίηουν να διαφαίνονται οι αρνθτικζσ κυρίωσ πλευρζσ τθσ 

μετανάςτευςθσ, χωρίσ όμωσ αυτό να είναι ςε όλεσ τισ χϊρεσ και ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ 

απόλυτο, από τθ ςτιγμι που θ αξία τθσ μετανάςτευςθσ δεν μπορεί να μετρθκεί αποκλειςτικά 

και μόνο από τθν οικονομικι τθσ πλευρά. 

                                   Θ μετανάςτευςθ είναι μια κατάςταςθ πια που ςυνδζεται με τθν εκνικι και παγκόςμια 

οικονομικι ανάπτυξθ, με τθν κοινωνικι εξζλιξθ και ευθμερία, κακϊσ και με ηθτιματα όπωσ 

εκείνα των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθσ εκνικισ ταυτότθτασ. Χε 

όλουσ αυτοφσ τουσ τομείσ, όπωσ μποροφν να επωφελθκοφν και οι δφο πλευρζσ, εξίςου 

μποροφν να βιϊςουν και αμοιβαίεσ απϊλειεσ, προκαλϊντασ ζνα τεράςτιο χάςμα και ςτισ δφο 

κοινωνίεσ. Ζτςι, το φαινόμενο μπορεί πζρα από τισ τεράςτιεσ ανκρϊπινεσ διαςτάςεισ που ζχει 

ιδθ, να πάρει και άλλεσ, πολιτικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ 

τθσ διεκνοφσ αςφάλειασ.  

                                   Αν δοφμε όμωσ ςτο ςφνολό τθσ τθ μετανάςτευςθ κα διαπιςτϊςουμε ότι πρϊτα ξεκινάει 

από το ανκρϊπινο επίπεδο, κατά το οποίο μεμονωμζνα άτομα αποφαςίηουν να φφγουν από 

τθ χϊρα τουσ για να μπορζςουν να προςφζρουν ςτον εαυτό τουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ 

αςφάλεια και περιςςότερεσ ευκαιρίεσ ομαλότερθσ και χωρίσ κακουχίεσ, διαβίωςθσ. Ζτςι, 

μεταβαίνουν από φτωχότερεσ ςε πλουςιότερεσ χϊρεσ, ϊςτε να μθ βιϊςουν φαινόμενα όπωσ 

κυρίωσ εκείνο τθσ φτϊχειασ, όμωσ κάποιεσ φορζσ το κόςτοσ που ζχουν οι ίδιοι να πλθρϊςουν 

για αυτι τουσ τθν κίνθςθ είναι πολφ μεγαλφτερο. Λδιαίτερα αυτό ςυμβαίνει, όταν ωσ ευπακείσ 

ομάδεσ παραπλανόνται και μπλζκονται ςε καταςτάςεισ ςωματεμπορίασ και λακρεμπορίου με 

αποτζλεςμα να γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευςθσ, αφινοντασ να καταπατϊνται τα 
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ανκρϊπινα δικαιϊματά τουσ. Για τουσ ίδιουσ τουσ μετανάςτεσ αλλά και για τισ κοινωνίεσ ςτισ 

οποίεσ κζλουν να ενταχκοφν είναι ζντονοσ ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ περιπτϊςεων ξενοφοβίασ, 

διακρίςεων και ρατςιςμοφ με τθν κοινι γνϊμθ να είναι αρνθτικι απζναντί τουσ και να 

βρίςκονται για άλλθ μια φορά ςτο περικϊριο τθσ κοινωνίασ.    

                                   Ζτςι, οι μετανάςτεσ καταλιγουν να είναι και πάλι βάροσ για τισ κοινωνίεσ και παρά τθν 

πραγματικότθτα, πολλζσ φορζσ οφτε οι κυβερνιςεισ και οι φορείσ που τουσ ειςάγουν ςτισ 

χϊρεσ υποδοχισ δεν αιςκάνονται τθν παραμικρι υποχρζωςθ να προςτατεφςουν τα 

δικαιϊματά τουσ. 

                                   Ωςτόςο, κανείσ ποτζ δεν λαμβάνει υπόψθ του ότι υπάρχουν και μετανάςτεσ που 

πλθρϊνουν φόρουσ και αποφζρουν αρκετά κζρδθ ςτισ χϊρεσ που τουσ φιλοξενοφν, επειδι 

κυρίωσ υπεριςχφουν θ ανθςυχία των ντόπιων και θ αποςτακεροποίθςθ τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ. 

 

                              Χυμπεραςματικά, διαπιςτϊνουμε ότι, από όςα εξετάςκθκαν παραπάνω, είναι εφκολο 

για κάποιον να ςχθματίςει μονομερϊσ αρνθτικι ι κετικι άποψθ για το ηιτθμα, αν δεν 

εξετάςει ςτο ςφνολό του το φαινόμενο από πολιτιςτικι, πολιτικι, κοινωνικι και οικονομικι 

άποψθ, ϊςτε να διαμορφϊςει μια ςυνολικι εικόνα του φαινομζνου. Ωςτόςο, το κφριο 

ηθτοφμενο κάκε κοινωνίασ, από τθ ςτιγμι που το φαινόμενο υπάρχει ιδθ αδιαμφιςβιτθτα 

ςτθν κακθμερινότθτά τθσ, είναι το πϊσ κα το αξιοποιιςει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο, ϊςτε 

να μπορζςει με τθ ςωςτι λιψθ αποφάςεων και τθν κατάλλθλθ χάραξθ πολιτικισ να 

μεγιςτοποιιςει τα οφζλθ και να εκμθδενίςει το κόςτοσ. Είναι απαραίτθτο κάκε κοινωνία και 

ιδιαίτερα θ ελλθνικι που βιϊνει, ςε μεγαλφτερο βακμό από άλλεσ το φαινόμενο, να βρει 

τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των προκλιςεων με όςο το δυνατόν λιγότερεσ απϊλειεσ και με 

ταυτόχρονθ μεγιςτοποίθςθ του οφζλουσ. 
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     Πε ςωςτι λοιπόν διαχείριςθ τθσ κατάςταςθσ μποροφν να δθμιουργθκοφν 

γζφυρεσ επικοινωνίασ μεταξφ των χωρϊν προζλευςθσ και υποδοχισ και να επωφελθκοφν 

ακόμα και μζςα από αμοιβαίεσ ςυμφωνίεσ και οι δφο χϊρεσ. 
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5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ 

 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

    Θ μετανάςτευςθ πάντοτε αποτζλεςε για μια χϊρα ζνα αξιοςθμείωτο φαινόμενο, που 

επθρζαςε τθν ανάπτυξι τθσ άλλοτε κετικά και άλλοτε αρνθτικά. Ενϊ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

ςυνζβαλε ςτθ δθμογραφικι αλλοίωςθ τθσ ςφνκεςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, ςε άλλεσ 

ςυνζβαλε ςτθν ανάπτυξθ κάποιων χωρϊν προςφζροντάσ τουσ πολφτιμα εργατικά χζρια 

κυρίωσ ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ, τθσ οικοδομισ, τθσ καλλιζργειασ τθσ γθσ και αλλοφ. 

    Υζρα όμωσ από τθν οικονομικι τθσ πλευρά, θ μετανάςτευςθ ςυνδζεται και με 

ςθμαντικά κοινωνικά προβλιματα που γίνονται όλο και πιο εμφανι ςτο μακροχρόνιο 

ορίηοντα. Υροβλιματα που αντιμετωπίηουν και οι ίδιοι οι μετανάςτεσ και οι γθγενείσ 

πλθκυςμοί κατά τθν εγκατάςταςθ των αλλοδαπϊν, προβλιματα κοινωνικισ και πολιτιςτικισ 

προςαρμογισ, εκπαίδευςθσ των παιδιϊν τουσ και ςυνφπαρξισ τουσ με τα παιδιά των ντόπιων, 

αλλά κυρίωσ προβλιματα διατιρθςθσ τθσ πολιτιςτικισ τουσ ταυτότθτασ. 

   Ιδθ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ90 διαφαίνονταν ξεκάκαρα μεγάλα ποςοςτά 

ξενοφοβίασ των Ελλινων απζναντι ςτουσ μετανάςτεσ, κάνοντασ εξαρχισ ςαφζσ ότι θ 

μετανάςτευςθ δεν κα είχε και τθ κετικότερθ εξζλιξθ ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Αντίκετα, 

ςυνζβαλε ςτθν όξυνςθ κάποιων προβλθμάτων όχι μόνο οικονομικισ αλλά και κοινωνικισ 

φφςεωσ.44 

   Ζτςι, ζνα αρκετά μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ άρχιςε από πολφ νωρίσ να υιοκετεί 

ξενοφοβικι ςτάςθ απζναντι ςτουσ μετανάςτεσ προβάλλοντασ ωσ πρϊτο επιχείρθμα ότι θ 

ειςροι αυτϊν ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομικι ευθμερία των Ελλινων. Ζνα άλλο 

επιχείρθμα των γθγενϊν κατά των αλλοδαπϊν είναι θ αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ, πράγμα 

                                                           
44   ΠΛΧΑΧ, Ψ. (2007) ‘ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘ ΥΣΛΞΛΟΣΠΣΦΦΛΑ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ ΕΥΛΥΨΩΧΕΛΧ’ http://e-

rooster.gr/01/2007/408 

http://e-rooster.gr/01/2007/408
http://e-rooster.gr/01/2007/408
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που κακιςτά όλο και πιο αναγκαία τθ διαμόρφωςθ μιασ τζτοιασ πολιτικισ κεϊρθςθσ που να 

μπορεί να αντιμετωπίςει τόςο τισ οικονομικζσ όςο και τισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ πτυχζσ του 

ηθτιματοσ.45 

 

    Βζβαια κα ιταν αμζλεια να αγνοιςουμε το γεγονόσ ότι θ μετανάςτευςθ ιδθ ζχει παίξει 

κακοριςτικό ρόλο γενικότερα ςτθν αφξθςθ του ευρωπαϊκοφ πλθκυςμοφ και ειδικότερα του 

ελλθνικοφ. Υαρόλο που με τουσ μετανάςτεσ μποροφμε ςε κάποιο βακμό να αντιμετωπίςουμε 

τισ κοινωνικοοικονομικζσ επιπτϊςεισ που ζχει θ γιρανςθ του ντόπιου πλθκυςμοφ, εντοφτοισ 

παρουςιάηονται άλλα φαινόμενα όπωσ εκείνο τθσ ανεργίασ που κάνει τουσ γθγενείσ να είναι 

επιφυλακτικοί, αν όχι ξενοφοβικοί, απζναντι ςτουσ ξζνουσ, ςτουσ οποίουσ ρίχνουν όλθ τθν 

ευκφνθ τθσ κατάςταςθσ. 

   Ζτςι ςιμερα ςτθ χϊρα μασ εμφανίηονται ζντονα φαινόμενα ανταγωνιςμοφ μεταξφ 

γθγενϊν και αλλοδαπϊν κοινωνικϊν ομάδων που ζχουν ςαν ςτόχο κυρίωσ οι δεφτεροι τθ 

διεκδίκθςθ όχι μόνο εξουςίασ και οικονομικϊν πόρων, αλλά και κοινωνικισ υπόςταςθσ, με 

αποτζλεςμα να υιοκετοφν εχκρικζσ ςυμπεριφορζσ που καταλιγουν πολλζσ φορζσ ςε  

ςυγκροφςεισ μεταξφ του ντόπιου και του ξζνου πλθκυςμοφ.45  

Χε μια τζτοια κατάςταςθ είναι από τθ φφςθ τθσ αδφνατθ θ διαδικαςία τθσ κοινωνικισ 

ταφτιςθσ, κατά τθν οποία μια κοινωνικι ομάδα κα μποροφςε τουλάχιςτον τα κετικά 

χαρακτθριςτικά τθσ να τα περάςει ςτα μζλθ των άλλων κοινωνικϊν - εκνοτικϊν ομάδων, κι 

αυτό επειδι ςτθν ευρφτερθ κοινωνία τα μζλθ κάποιασ από τισ ομάδεσ κα αιςκάνονται 

ανϊτερα από εκείνα των υπολοίπων εκνοτικϊν ομάδων.46 

                                                           
45ΠΥΕΡΣΧ, Ψ. ‘ Θ ΧΘΠΑΧΛΑ ΨΘΧ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘΧ’ 
http://www.apodimos.com/arthra/05/May/H_SHMASIA_THS_METANASTEYSHS/index.htm 

 

46 http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1047/1/dimopoulou.pdf 

http://www.apodimos.com/arthra/05/May/H_SHMASIA_THS_METANASTEYSHS/index.htm
http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1047/1/dimopoulou.pdf
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 Από όλα αυτά ςυμπεραίνουμε πωσ ςε μια τζτοια κατάςταςθ είναι από δφςκολο ζωσ 

αδφνατο να υπάρξει μεταξφ των διαφορετικϊν εκνοτιτων πολιτιςμικι ομοιογζνεια, κάτι που 

κα μποροφςε να διαςφαλίςει τθν επιβίωςθ κάποιων κοινωνικϊν ταυτοτιτων, από τθ ςτιγμι 

που οι ομάδεσ φζρονται ανταγωνιςτικά θ μια ςτθν άλλθ. Ζτςι, αυτόσ ο ανταγωνιςμόσ 

ςυνεχίηεται όχι μόνο ςε ατομικό αλλά και ςε ςυλλογικό επίπεδο, οδθγϊντασ ςε γενικότερο 

εκνοτικό αποκλειςμό, που ζχει ςαν επακόλουκο τθν εμφάνιςθ φαινομζνων όπωσ εκείνου τθσ 

ξενοφοβίασ και του ρατςιςμοφ.47 

 

    Χιμερα ςτθ χϊρα μασ παρατθροφνται αυτά τα φαινόμενα κυρίωσ ςε κοινωνικο - 

επαγγελματικζσ κατθγορίεσ του γθγενοφσ πλθκυςμοφ, που κεωροφν αν όχι ωσ υπεφκυνουσ, 

τουλάχιςτον ωσ απειλι τουσ μετανάςτεσ που καταλαμβάνουν πολλζσ κζςεισ εργαςίασ και 

οδθγοφν τον ντόπιο πλθκυςμό ςτθν ανεργία. Πε αυτό τον τρόπο εντείνεται ο ανταγωνιςμόσ 

τόςο ςε ατομικό όςο και ςε ςυλλογικό επίπεδο, οξφνοντασ τον αποκλειςμό των ξζνων ομάδων 

από τθν κοινωνία των γθγενϊν.48 

 

    Επομζνωσ, διαπιςτϊνουμε ότι οι κφριοι παράγοντεσ τθσ ξενοφοβίασ είναι 

κοινωνικοπολιτιςμικοί  και αποτελοφν ςε μεγάλο βακμό ςυνζπεια των διαφόρων 

                                                                                                                                                                                           
 

47 ΔΘΠΣΥΣΩΟΣΩ, Β.(2010) ‘ ΣΛ ΥΦΣΣΥΨΛΞΕΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΡΧΩΠΑΨΩΧΘΧ ΔΛΑΦΣΦΕΨΛΞΩΡ 
ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΩΡ ΣΠΑΔΩΡ ΧΨΘΡ ΠΘΨΦΣΥΣΟΛΨΛΞΘ ΥΕΦΛΣΧΘ ΨΘΧ ΑΚΘΡΑΧ, ΑΦΣΠΣΛΩΧΘ Ι 
ΥΣΟΩΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣΨΘΨΑ; 
http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1047/1/dimopoulou.pdf 

 

48 Grenier G., “L’apport economique de l’immigration: situation au Quebec et dans le 
monde”, Rapport presente au Ministere des relations avec les citoyens et de 
l’immigration du Quebec, Direction de la veille et de l’intelligence economique –Immigration 
economique, 2003 
 

http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1047/1/dimopoulou.pdf
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γεωγραφικϊν, πολιτικϊν, κοινωνικϊν, ιςτορικϊν και πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν του κάκε 

κράτουσ.49 

 

    Βζβαια οι εκάςτοτε κυβερνιςεισ υιοκετοφν κάκε φορά μια κάποια πολιτικι 

κοινωνικισ και εργαςιακισ ενςωμάτωςθσ των μεταναςτϊν που ςυνικωσ δεν ζχει τα 

αναμενόμενα αποτελζςματα, αφοφ είτε δεν είναι ολοκλθρωμζνθ είτε δεν εφαρμόηεται μζχρι 

τζλουσ. Άλλωςτε, για να πραγματοποιθκεί μια πλιρθσ ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν ςε μια 

πολυπολιτιςμικι κοινωνία, αυτό προχποκζτει οι γθγενείσ να δεχκοφν ακόμα και μια 

ενδεχόμενθ προςαρμογι των ιδθ υφιςτάμενων κεςμϊν τθσ χϊρασ τουσ και να υιοκετιςουν 

μια πιο ανοιχτι ςτάςθ και ανοχι απζναντι ςτθ διαφορετικότθτα των μεταναςτϊν. 

    Υρζπει όμωσ να παραδεχτοφμε ότι είναι αρκετά δφςκολο λαοί όπωσ ο ελλθνικόσ, με 

ζντονο το κρθςκευτικό ςυναίςκθμα και με ιδιόμορφα πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά να 

υιοκετιςουν ι απλά να αποδεχτοφν και να αφομοιϊςουν ςτθν κοινωνία τουσ άλλα άτομα με 

διαφορετικό υπόβακρο τόςο ςε πολιτιςμικό όςο και ςε κρθςκευτικό επίπεδο.50 

 

    Υιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν Ελλάδα θ ξενοφοβία και οι ρατςιςτικζσ τάςεισ των ντόπιων, 

εδϊ και δφο δεκαετίεσ τροφοδοτοφνται από τισ άςχθμεσ οικονομικζσ επιπτϊςεισ που ζχει θ 

                                                           
49

  ΔΘΠΣΥΣΩΟΣΩ, Β.(2010) ‘ ΣΛ ΥΦΣΣΥΨΛΞΕΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΡΧΩΠΑΨΩΧΘΧ ΔΛΑΦΣΦΕΨΛΞΩΡ 

ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΩΡ ΣΠΑΔΩΡ ΧΨΘΡ ΠΘΨΦΣΥΣΟΛΨΛΞΘ ΥΕΦΛΣΧΘ ΨΘΧ ΑΚΘΡΑΧ, ΑΦΣΠΣΛΩΧΘ Ι 

ΥΣΟΩΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣΨΘΨΑ; 

http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1047/1/dimopoulou.pdf 

50 ‘ΧΨΑΧΕΛΧ ΞΑΛ ΑΡΨΛΟΘΨΕΛΧ ΑΥΕΡΑΡΨΛ ΧΨΣΩΧ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΧ  ΕΥΛΧΞΣΥΘΧΘ ΨΘΧ ΔΛΕΚΡΣΩΧ ΞΑΛ ΕΓΧΩΦΛΑΧ 
ΚΕΩΦΘΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΕΠΥΕΛΦΛΞΘΧ ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑΧ’ http://www.civilitas.gr/books/books-mig/books-
gen/meleti3.pdf 

 

http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1047/1/dimopoulou.pdf
http://www.civilitas.gr/books/books-mig/books-gen/meleti3.pdf
http://www.civilitas.gr/books/books-mig/books-gen/meleti3.pdf
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μετανάςτευςθ ςτθ χϊρα κακϊσ και από τθν ιδθ ορατι ςε όλουσ αλλοίωςθ του πλθκυςμοφ, 

που άλλοι αποκαλοφν απϊλεια τθσ εκνικισ ταυτότθτασ και τθσ πολιτιςμικισ ομοιογζνειασ.51 

Σ πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ, που μζχρι τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ90 ιταν αμιγϊσ ελλθνικόσ, 

ζφερε τα δικά του γενεαλογικά ςυςτατικά που τον διζκριναν από εκείνα του «ξζνου», του 

«διαφορετικοφ». Αυτά όμωσ τα γλωςςικά, κρθςκευτικά και πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά 

αποδείχτθκε ότι δεν ιταν αδιαπζραςτα και ζτςι πολλοί μετανάςτεσ από τθ ςτιγμι που 

μπόρεςαν να μπουν ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα κεωρικθκαν ωσ ςοβαρι απειλι για τθν 

εκνοτικι ομοιογζνεια τθσ χϊρασ.  

Πε το πζραςμα των χρόνων, όλθ αυτι θ κατάςταςθ οδιγθςε ςε φυλετικζσ και 

πολιτιςτικζσ προκαταλιψεισ και αλλοιϊνοντασ τθ ςφνκεςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ απζφερε 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των ντόπιων και επθρζαςε τα ικθ και τα ζκιμά 

τουσ.52 

Χτισ μζρεσ μασ πλζον οι πιο πολλοί Ζλλθνεσ επιρρίπτουν ευκφνεσ για πολλά από τα 

δεινά τουσ, αλλά και για τθν αφξθςθ  τθσ εγκλθματικότθτασ ςτουσ μετανάςτεσ, ταυτίηοντάσ 

τουσ γενικότερα με εγκλθματίεσ και τουσ Ζλλθνεσ με κφματα ςε όλουσ τουσ τομείσ και δεν 

μποροφν ςε καμία περίπτωςθ να προςαρμοςτοφν ςτο πολυςφνκετο νζο κοινωνικό, πολιτικό 

και πολιτιςμικό περιβάλλον και ςτισ νζεσ απαιτιςεισ του.53 

                                                           
51 ΞΩΨΣΩΟΑΧ, Λ. (2011) ‘ΣΛ ΑΦΡΘΨΛΞΕΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΕΧ ΧΩΡΕΥΕΛΕΧ ΨΘΧ ΠΑΗΛΞΘΧ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘΧ’ 
http://citizengr.wordpress.com/2011/01/25/4946/ 

 

52  European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, “Majorities’s Attitudes 
Towards Minorities: Key findings from the Eurobarometer and the European SocialSurvey”, Summary 
 

53 Ινςτιτοφτο Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ και Ανιρώπινου Δυναμικοφ, Ζρευνα για τθν ανίχνευςθ των 
προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν ςτελζχθ του δθμοςίου ςτθν εξυπθρζτθςθ των μεταναςτϊν –
παλιννοςτοφντων– προςφφγων», 2003. 
 

http://citizengr.wordpress.com/2011/01/25/4946/
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5.2 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ 

 

  Χιμερα, το δθμογραφικό αποτελεί για τθν Ελλάδα ζνα από τα κυριότερα εκνικά 

κζματά τθσ, το οποίο μάλιςτα είναι και ο κφριοσ παράγοντασ για τθν επιβίωςθ του ζκνουσ.  

    Θ δθμογραφικι γιρανςθ τθσ χϊρασ ζχει οδθγιςει πολλοφσ μελετθτζσ ςτο 

ςυμπζραςμα, ότι το 2050 οι Ζλλθνεσ κα είναι λιγότεροι από 8 εκατομμφρια, πράγμα το οποίο 

ςθμαίνει ζντονθ ςυρρίκνωςθ του πλθκυςμοφ ςε ςθμείο που οι γεννιςεισ των παιδιϊν δεν κα 

αντιςτακμίηουν τα ποςοςτά αυτϊν που πεκαίνουν.54 

  Βζβαια, μια από τισ εξαιρετικά αρνθτικζσ επιπτϊςεισ του δθμογραφικοφ προβλιματοσ 

τθσ Ελλάδασ είναι και το αςφαλιςτικό, το οποίο επιδεινϊνεται, κυρίωσ, από τθ μετανάςτευςθ 

λαϊν από πολυπλθκείσ χϊρεσ ςτθ δικι μασ, όπου το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ όλο και 

περιςςότερο μειϊνεται, χωρίσ ωςτόςο οι θγεςίεσ του τόπου να δείχνουν να αντιλαμβάνονται 

τον κίνδυνο που ενζχει αυτό για τθν Ελλάδα. Ζτςι, το πρόβλθμα παραμζνει άλυτο και φαίνεται 

να παγιϊνεται ςτθν παροφςα κατάςταςθ. Πε αυτό τον τρόπο ιδθ υπολογίηεται ότι το 2025 θ 

χϊρα μασ κα ζχει 13,5 εκατομμφρια πλθκυςμό, εκ των οποίων οι Ζλλθνεσ κα είναι μόλισ τα 10 

εκατομμφρια και από αυτοφσ ζνα αρκετά αξιοςθμείωτο ποςοςτό κα βρίςκονται ςε θλικία άνω 

των 65 ετϊν.55 

 Αυτζσ οι δθμογραφικζσ τάςεισ ςτθν Ελλάδα είναι ολοφάνερο ότι όχι μόνο κα 

οδθγιςουν κάποια ςτιγμι ςτθ ραγδαία γιρανςθ του πλθκυςμοφ, αλλά παράλλθλα με τθν 

αφξθςθ των θλικιωμζνων κα μειϊνεται δραματικά κάκε χρόνο και ο αρικμόσ των παιδιϊν. Ψο 

πρόβλθμα αυτό γίνεται όλο και πιο απογοθτευτικό από τθ ςτιγμι που ςιμερα ακόμα, από τα 

                                                           
54ΦΑΦΣΩΨΘ, . ‘ΨΣ ΧΣΒΑΦΣ ΥΦΣΒΟΘΠΑ ΨΘΧ ΩΥΣΓΕΡΡΘΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΣΛ ΕΥΛΥΨΩΧΕΛΧ ΨΣΩ’ 
http://www.apodimos.com/arthra/07/Aug/TO_SOBARO_PROBLHMA_THS_YPOGENITIKOTHTAS_KAI_OI

_EPIPTOSEIS_TOY/index.htm 

55 45 ΦΑΦΣΩΨΘ, .  ‘Θ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΨΘΧ ΩΥΑΦΧΣΩΧΑΧ ΧΘΠΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘΧ’  
http://www.apodimos.com/arthra/07/Aug/TO_SOBARO_PROBLHMA_THS_YPOGENITIKOTHTAS_KAI_OI

_EPIPTOSEIS_TOY/index.htm 

http://www.apodimos.com/arthra/07/Aug/TO_SOBARO_PROBLHMA_THS_YPOGENITIKOTHTAS_KAI_OI_EPIPTOSEIS_TOY/index.htm
http://www.apodimos.com/arthra/07/Aug/TO_SOBARO_PROBLHMA_THS_YPOGENITIKOTHTAS_KAI_OI_EPIPTOSEIS_TOY/index.htm
http://www.apodimos.com/arthra/07/Aug/TO_SOBARO_PROBLHMA_THS_YPOGENITIKOTHTAS_KAI_OI_EPIPTOSEIS_TOY/index.htm
http://www.apodimos.com/arthra/07/Aug/TO_SOBARO_PROBLHMA_THS_YPOGENITIKOTHTAS_KAI_OI_EPIPTOSEIS_TOY/index.htm
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11 εκατομμφρια του πλθκυςμοφ, επίςθμα το 1 εκατομμφριο είναι μετανάςτεσ. Ζτςι, αυτι τθ 

ςτιγμι, κακϊσ θ χϊρα μασ είναι πρϊτθ ςε υπογεννθτικότθτα ςτθν Ευρϊπθ και δεφτερθ ςτον 

κόςμο, αυτό αποτελεί ζνα πρόβλθμα που δεν είναι πλζον μόνο οικονομικό αλλά κυρίωσ 

κοινωνικό, αφοφ επθρεάηει όλα τα επίπεδα ηωισ.56 

 

    Θ παροφςα πραγματικότθτα τθσ Ελλάδασ καταδεικνφει ότι θ μετανάςτευςθ και το 

δθμογραφικό ηιτθμα αποτελοφν δφο διαςτάςεισ άρρθκτα δεμζνεσ που ςυμβάλλουν ςε μια 

ςθμαντικι αλλαγι τθσ χϊρασ. Ενϊ δθλαδι από τθ μια πλευρά παρατθροφμε ζντονα το 

φαινόμενο τθσ γιρανςθσ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ, από τθν άλλθ βλζπουμε τθ ςυνεχι 

ανανζωςι του από τθ μεταναςτευτικι πλευρά. 

    Τπωσ όμωσ ζχει ςιμερα θ γενικότερθ κατάςταςθ ςτθ χϊρα μασ, κρίνεται απαραίτθτθ 

μια τζτοια πολιτικι παρζμβαςθ, ϊςτε θ μετανάςτευςθ να αποτελζςει πραγματικι ευκαιρία 

για το δθμογραφικό και όχι να ςυμβάλλει εξαιτίασ τθσ αδιαφορίασ τθσ Ελλθνικισ Υολιτείασ 

ςτθν απϊλεια τθσ εκνικισ μασ ταυτότθτασ, των δθμοκρατικϊν και ανκρωπιςτικϊν αξιϊν μασ 

και τθσ εκνικισ μασ κυριαρχίασ, διαςφαλίηοντασ ζτςι μόνο τα ατομικά και κοινωνικά 

δικαιϊματα των μεταναςτϊν. 

    

 Χφμφωνα, άλλωςτε, με κάποιεσ υπθρεςίεσ του ΣΘΕ που αςχολοφνται με τισ δθμογραφικζσ 

εξελίξεισ παγκοςμίωσ, διαπιςτϊνεται ότι ζνα παρόμοιο φαινόμενο κα παρατθρθκεί πζρα από 

τθ χϊρα μασ τόςο ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ, όςο και ςτισ ΘΥΑ μζςα ςτα επόμενα 10- 20 χρόνια, 

                                                           
56

  ΠΥΕΡΣΩ, Ξ.Η επίδραςη τησ Μαζικθσ Μετανάςτευςησ ςτην Τπογεννητικότητα . 

http://www.apodimos.com/arthra/AUGOUSTOS_2003/NA_LIFTHOYN_METRA_GIA_THN_YPOGGENIT

IKOTHTA_STHN_ELLADA/index.htm 

http://www.apodimos.com/arthra/AUGOUSTOS_2003/NA_LIFTHOYN_METRA_GIA_THN_YPOGGENITIKOTHTA_STHN_ELLADA/index.htm
http://www.apodimos.com/arthra/AUGOUSTOS_2003/NA_LIFTHOYN_METRA_GIA_THN_YPOGGENITIKOTHTA_STHN_ELLADA/index.htm
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γεγονόσ το οποίο κα ζχει τεράςτιεσ δθμογραφικζσ ςυνζπειεσ που κα επθρεάςουν και τθν 

οικονομικι πορεία των διαφόρων χωρϊν υποδοχισ.57 

  Ζτςι, ο γάλλοσ κακθγθτισ Ανρί Ρτικζν 56 προβλζπει ότι κάκε μορφισ μετανάςτευςθ, 

νόμιμθ και παράνομθ, κα γνωρίςει ακόμα μεγαλφτερθ ζξαρςθ από ό, τι ςιμερα, προκαλϊντασ 

μεγαλφτερα προβλιματα ςτισ κοινωνίεσ, επιςθμαίνοντασ φαινόμενα όπωσ αυτά τθσ 

εγκλθματικότθτασ, τθσ βίασ, τθσ γκετοποίθςθσ κοινωνικϊν ομάδων με αρχθγοφσ αλλοδαποφσ 

και τθσ ραγδαίασ εξάπλωςθσ μεταδοτικϊν αςκενειϊν όπωσ είναι το AIDS. Ωςτόςο, θ Ελλάδα 

του ςιμερα δεν είναι ςε καμιά περίπτωςθ ζτοιμθ να υποδεχκεί και να ενςωματϊςει πλιρωσ 

ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ τθσ μετανάςτεσ με πολυπολιτιςμικό και διαφορετικό χαρακτιρα από 

εκείνο των πολιτϊν τθσ.56  

Γι’ αυτό βλζπει τθ μετανάςτευςθ ςαν απειλι και όχι ςαν μια ταυτόχρονθ οικονομικι 

ανάπτυξθ. Αυτόσ είναι και ο κφριοσ λόγοσ που το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ με τισ 

δθμογραφικζσ του επιπτϊςεισ κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί με ιδιαίτερθ κοινωνικι και 

δθμοκρατικι ευαιςκθςία και όχι να αποτελζςει ζνα καταςτροφικό πρόβλθμα χωρίσ λφςθ.    

 

 

 

 
                                                           
57 ΥΑΥΑΡΔΦΣΥΣΩΟΣΧ, Α. (2008) ‘ ΣΨΑΡ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ ΚΑ ΞΑΨΣΛΞΣΩΡ ΨΦΛΑ ΕΞΑΨΣΠΠΩΦΛΑ 

ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΧ’ 

http://www.rieas.gr/research-areas/greek-studies-gr/705-2009-05-28-07-53-46.html 

 

 

 

http://www.rieas.gr/research-areas/greek-studies-gr/705-2009-05-28-07-53-46.html
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5.3 ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΙΜΟ  

 

    Ζνα ακόμθ κζμα του οποίου τθν φπαρξθ δεν πρζπει να παραβλζψουμε να 

αναφζρουμε είναι εκείνο τθσ παρουςίασ φαινομζνων όπωσ τθσ ξενοφοβίασ και του ρατςιςμοφ, 

που παρατθροφνται ζντονα ςτθ χϊρα μασ κυρίωσ τα τελευταία χρόνια. 58 

 Λδιαίτερα μετά τθν ανάπτυξι τθσ, θ Ελλάδα μετατράπθκε από χϊρα εξαγωγισ ςε χϊρα 

ειςαγωγισ μεταναςτϊν, ςτθν οποία ειςρζουν κακθμερινά εκατοντάδεσ άνκρωποι από άλλεσ 

φτωχότερεσ χϊρεσ. Ζτςι, θ χϊρα μασ ςιμερα παρουςιάηει μια νζα, άγνωςτθ μζχρι πρόςφατα 

ςτουσ ντόπιουσ πραγματικότθτα, εκείνθ μιασ κοινωνίασ που αποτελείται από άτομα με 

πολυπολιτιςμικι, πολυγλωςςικι, πολυεκνικι και πολυκρθςκευτικι προζλευςθ και καταγωγι. 

    Σ γθγενισ όμωσ πλθκυςμόσ, παρά τθν επικράτθςθ και τθν κυριαρχία ςε μεγάλο 

βακμό τθσ πολυφωνικισ δθμοκρατίασ, των ελευκεριϊν και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, δεν 

φαίνεται να είναι ςε κζςθ να αποδεχκεί και ίςωσ να υιοκετιςει τισ ςτάςεισ και τισ πεποικιςεισ 

όλων αυτϊν των διαφορετικϊν ατόμων.59 

 Αρκετά ςυχνά λοιπόν, παρατθροφνται κινιςεισ και αντιδράςεισ ενάντια ςτουσ ξζνουσ που 

κεωροφνται υπαίτιοι για πολλά δεινά των ντόπιων πολιτϊν, όπωσ για τθν εγκλθματικότθτα και 

τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ. 

   Ζτςι, πολλοί Ζλλθνεσ αντιμετωπίηουν με ξενοφοβία, μιςαλλοδοξία και απαξιωτικά 

τουσ μετανάςτεσ που προζρχονται από γειτονικζσ ι από εμπόλεμεσ χϊρεσ, ενϊ δείχνουν 

μεγαλφτερθ ςυμπάκεια ςτουσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ, ακόμα και αν αυτοί ζρχονται ςτθ χϊρα για 

μόνιμθ εγκατάςταςθ.60 

                                                           
58 ΥΣΟΩΠΕΡΘΧ,Κ.(2007)’Χτα όρια τθσ ξενοφοβίασ και του ρατςιςμοφ’ 

http://eothinon.pblogs.gr/2007/03/57853.html 

59 ‘ΕΡΣΦΣΒΛΑ ΞΑΛ ΦΑΨΧΛΧΠΣΧ’(2006) http://www.europolis.gr/content/view/104/59/ 

60 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣ ΦΕΧΨΛΒΑΟ «ΑΩΟΑΛΑ 2010»http://avlaiafest.blogspot.com/2010/09/blog-post_29.html  

http://eothinon.pblogs.gr/2007/03/57853.html
http://www.europolis.gr/content/view/104/59/
http://avlaiafest.blogspot.com/2010/09/blog-post_29.html
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 Άλλωςτε, ενδεικτικι τθσ ςτάςθσ του ντόπιου πλθκυςμοφ είναι θ απαίτθςι του για 

λιψθ επαρκϊν μζτρων ϊςτε να ελζγχονται τα ςφνορα με τρόπο που να μθν ειςζρχονται ςτθ 

χϊρα αλλοδαποί χωρίσ νόμιμα χαρτιά (λακρομετανάςτεσ). Θ ίδια ρατςιςτικι και ξενοφοβικι 

τάςθ που υπάρχει για τουσ ενιλικεσ μετανάςτεσ είναι ζντονθ και για τα παιδιά τουσ, που ζνα 

75% των ερωτθκζντων Ελλινων ηιτθςαν μεν να φοιτοφν ςτα ίδια ςχολεία, αλλά ςε 

διαφορετικζσ τάξεισ από τα ελλθνόπουλα.61 

  

    Ωςτόςο, αυτι θ ςτάςθ ξενοφοβίασ, που ςιμερα αποτελεί πλζον μάςτιγα για τθ χϊρα 

μασ, είναι ορατι και ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι ακόμα και ςτθν αναφορά των μζςων μαηικισ 

ενθμζρωςθσ ςε αυτοφσ. Τλα αυτά ζχουν ςαν αποτζλεςμα, αντί να ενςωματϊνουμε τουσ 

μετανάςτεσ ςτθν κοινωνία μασ, να τουσ αποτρζπουμε από το να αποκτιςουν ελλθνικι 

νοοτροπία και παιδεία και να τουσ οδθγοφμε πολλζσ φορζσ, ίςωσ όχι άδικα, ςτο να μασ 

φζρονται εχκρικά, με φκόνο και καχυποψία για τισ προκζςεισ μασ απζναντί τουσ.  

 

5.4 ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ 

 

   Χτον 21ο πλζον αιϊνα είναι κάτι πζρα από ορατό ότι θ χϊρα μασ ζχει υποςτεί μια 

μεγάλθ αλλαγι. Ξακθμερινά δζχεται ζνα πρωτοφανζσ μεταναςτευτικό κφμα που ειςζρχεται 

νόμιμα ι παράνομα, πράγμα το οποίο ζχει ιδθ ςυντελζςει ςτθν αλλοίωςθ τθσ φυςιογνωμίασ 

τθσ.62 

                                                           
61

   ΥΣΟΩΠΕΡΘΧ,Κ.(2007)’Χτα όρια τθσ ξενοφοβίασ και του ρατςιςμοφ’ 

http://eothinon.pblogs.gr/2007/03/57853.html 

62
 Χτάμκοσ Γ. ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΧ, ΥΣΟΩΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΕΡΣΦΣΒΛΑ 

http://entefktirio.blogspot.com/2011/01/blog-post_27.html 

http://eothinon.pblogs.gr/2007/03/57853.html
http://entefktirio.blogspot.com/2011/01/blog-post_27.html
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Θ χϊρα ζχει μετατραπεί ςε μια πολυεκνικι, πολυπολιτιςμικι κοινωνία, χωρίσ ομοιογζνεια και 

ενιαίο πολιτιςμό. Θ Ελλάδα ζχει αποκτιςει ιδίωσ τα τελευταία χρόνια μια 

πολυπολιτιςμικότθτα  και μια πολυχρωμία που τθν ζκαναν να χάςει το ‘‘ιδανικό’’ του ενόσ 

ζκνουσ, του ενόσ κράτουσ και τθσ μιασ κρθςκείασ. Αφομοίωςε ςτα εδάφθ τθσ άλλεσ 

μειονότθτεσ και εκνότθτεσ, πράγμα το οποίο κατιργθςε το ιδεϊδεσ του μονοεκνικοφ κράτουσ 

των Βαλκανίων. 63 

 Επομζνωσ είναι αδφνατο να μθ λάβουμε υπόψθ μασ τισ πολιτιςμικζσ και κοινωνικζσ 

επιπτϊςεισ τθσ μετανάςτευςθσ, θ οποία από τθ μια πλευρά, αυξάνοντασ τθν πολιτιςμικι 

ποικιλομορφία ςτθ ηωι μασ, ζχει χτίςει διαπολιτιςμικζσ γζφυρεσ, ενϊ από τθν άλλθ 

εξακολουκεί να επθρεάηει άλλοτε κετικά και άλλοτε αρνθτικά τουσ τομείσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και τθσ βιομθχανίασ. 

Ενϊ λοιπόν μετά το Δεφτερο Υαγκόςμιο Υόλεμο θ Ελλάδα ιταν ζνα από τα κράτθ με 

αυξθμζνο το αίςκθμα εκνικισ ομοιογζνειασ, ςε ςθμείο να κατοικείται από 98,5% Ζλλθνεσ και 

να είναι ςε κζςθ να ιςχυρίηεται ότι δεν υπιρχαν μειονότθτεσ, από το 1990 και ζπειτα μεγάλα 

ποςοςτά μεταναςτϊν άρχιςαν να ειςρζουν ςτθ χϊρα μετατρζποντάσ τθν ςε χϊρα οικονομικϊν 

μεταναςτϊν.  

    Σι ξζνοι άρχιςαν να ηουν με τουσ ντόπιουσ μεταβάλλοντασ τθ μορφι και τθ ςφνκεςθ 

ολόκλθρθσ τθσ κοινωνίασ. Χυνζβαλαν ζτςι ςτθ δθμιουργία μιασ νζασ πολυπολιτιςμικισ χϊρασ, 

ςτθν οποία πια οι μετανάςτεσ ιταν παρόντεσ, ςχεδόν, ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ελλθνικισ 

πραγματικότθτασ.   
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    Υολλοί Ζλλθνεσ ςιμερα, αν και ηουν με τουσ ξζνουσ, ςτρζφονται κατά τθσ 

πολυπολιτιςμικότθτασ αναηθτϊντασ τθν παλιά τουσ ταυτότθτα και αναπολϊντασ το παρελκόν 

τουσ.64 

Ζτςι, θ πολυπολιτιςμικότθτα, παρόλο που οδιγθςε ςτθ ςυγγραφι ποικίλλων 

λογοτεχνικϊν ζργων και ςτθ δθμιουργία τζχνθσ κακϊσ και ςε πολλζσ καινοτομίεσ 

βελτιϊνοντασ αρκετά τον τρόπο ηωισ μασ, όχι μόνο απζτυχε να δθμιουργιςει μια αρμονικι 

και ενιαία κοινωνία, αλλά κατόρκωςε να τονίςει τισ διαφορζσ μεταξφ των διαφόρων 

εκνοτιτων προκαλϊντασ τθ διαίρεςθ των κοινωνιϊν.63 

Λδιαίτερα ςτθν Ελλάδα, οι γθγενείσ αντιμετωπίηουν ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ με εχκρότθτα τθ 

διαφορετικότθτα που κεωροφν ότι τουσ κρυμματίηει τθ δυνατότθτα για κοινζσ αξίεσ με τουσ 

υπόλοιπουσ ςυμπολίτεσ τουσ. Ζτςι, θ αποδοχι τθσ πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ δθμιοφργθςε 

πολλά πρακτικά προβλιματα και είχε ςοβαρζσ ςυνζπειεσ και ςτουσ ξζνουσ αλλά και ςε 

ολόκλθρθ τθν κοινωνία.65 

 Ωπάρχει πλζον πρόβλθμα ανοχισ απζναντι ςτισ εκνοτικζσ, κρθςκευτικζσ και 

πολιτιςμικζσ διαφορετικότθτεσ, ενϊ ταυτόχρονα οι γθγενείσ δεν ξζρουν πϊσ να ενεργιςουν 

από τθ ςτιγμι που χάκθκε θ πολιτιςμικι τουσ κυρίωσ ενότθτα.66 

 Ζτςι, θ πολυπολιτιςμικότθτα, θ οποία από κρθςκευτικισ πλευράσ μπορεί ςτισ μζρεσ μασ 

πλζον να εκλθφκεί και ωσ πολυκρθςκευτικότθτα, που φαίνεται ςτθν Ελλάδα ιδιαίτερα ςτο 

χϊρο του ςχολείου, οδιγθςε από τθ μια ςτθν φπαρξθ μιασ ανοιχτισ, ελεφκερθσ κοινωνίασ, 

αυτισ τθσ ανεκτικότθτασ και από τθν άλλθ ςε ανταγωνιςτικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ πολίτεσ, 
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κακϊσ και ςε εκνοτικζσ ςυγκροφςεισ, οι οποίεσ τουσ αποτρζπουν από το να αποδεχκοφν τα 

μζλθ των μειονοτιτων ωσ «πολίτεσ ίςθσ αξίασ».67 

5.5 ΕΘΝΟΣΙΚΕ ΤΓΚΡΟΤΕΙ 

    Αν παρατθριςουμε τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ κα διαπιςτϊςουμε ότι αντιμετωπίηουν 

ζντονεσ εκνοτικζσ ςυγκροφςεισ, οι οποίεσ εξθγοφνται εφκολα από τθν τάςθ των ανκρϊπων 

προσ τθν εκνοτικι ομοιογζνεια. Είναι παραπάνω από βζβαιο, ότι ιδιαίτερα ςτισ μζρεσ μασ τα 

άτομα μιασ οποιαςδιποτε εκνοτικισ ομάδασ κα δείξουν ζντονα τθν επιδοκιμαςία και τθν 

προτίμθςι τουσ προσ τα μζλθ εκείνα τθσ ομάδασ με τα οποία φζρουν τα ίδια χαρακτθριςτικά, 

παρά προσ τουσ ξζνουσ, οι οποίοι ςυχνά εμφανίηονται και ωσ ανταγωνιςτζσ τουσ.68 

Χφμφωνα μάλιςτα με τον κακθγθτι Huntington, «οι άνκρωποι ταυτίηονται με εκείνουσ που 

τουσ μοιάηουν περιςςότερο και με εκείνουσ με τουσ οποίουσ μοιράηονται μια αναγνωριςμζνθ 

κοινι εκνότθτα, κρθςκεία, παραδόςεισ και το μφκο μιασ κοινισ καταγωγισ και τθσ κοινισ 

Λςτορίασ».69 
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 Αυτό το φαινόμενο των εκνοτικϊν ςυγκροφςεων, λοιπόν, ζχει γίνει ορατό κυρίωσ τισ 

τελευταίεσ δεκαετίεσ με τθν εμφάνιςθ τθσ μετανάςτευςθσ. Λδιαίτερα ςιμερα, ςτθ χϊρα μασ, 

βλζπουμε να ςυντελοφνται ςθμαντικζσ εκνοτικζσ διαιρζςεισ που οδθγοφν ςε ςυγκροφςεισ 

εκνοτικϊν ςυμφερόντων, οι οποίεσ ςε μεγάλα ποςοςτά εξθγοφνται και από το βακμό 

εκνοτικισ ανομοιογζνειασ.67  

 Υιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν Ελλάδα το φαινόμενο τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ 

(λακρομετανάςτευςθσ) τθν ζχει καταςτιςει, με το ρυκμό που ςυντελείται, πρϊτθ χϊρα- μζλοσ 

τθσ ΕΕ με μουςουλμανικι πλειοψθφία. Πια τζτοια κατάςταςθ, παράλλθλα με τθν ευκολία που 

διακζτουν οι ελλθνικζσ κυβερνιςεισ για νομιμοποίθςθ ι χοριγθςθ ικαγζνειασ ςτουσ 

παράνομουσ μετανάςτεσ, είναι εφλογο να οδθγιςει είτε ςε ιςλαμοποίθςθ τθσ Ελλάδασ, είτε ςε 

εκνοτικζσ ςυγκροφςεισ μεταξφ των ντόπιων, οι οποίοι διακατζχονται από τον φόβο, φόβοσ που 

γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευςθσ από φορείσ ακραίων εκνικιςτικϊν πεποικιςεων, ότι ςε 

λίγα χρόνια κα αποτελοφν πια μειοψθφία και των ελλθνοποιθμζνων μουςουλμάνων, που κα 

αποτελοφν πλειοψθφία.70 

  Από τθν ιδθ υπάρχουςα εμπειρία διαπιςτϊνουμε κακθμερινά ότι είναι αδφνατον να 

ενταχκοφν πλιρωσ οι μουςουλμανικοί πλθκυςμοί ςτισ δυτικζσ κοινωνίεσ. Ωπάρχει διάχυτοσ ο 

φόβοσ ςταδιακισ «ιςλαμοποίθςθσ» των δυτικϊν κρατϊν, όπωσ τθσ Ελλάδασ, γεγονόσ το οποίο 

ζχει προκαλζςει ςυχνά κζμα ςυηθτιςεων και εκνοτικϊν ςυγκροφςεων μεταξφ των γθγενϊν 

πλθκυςμϊν και των μουςουλμάνων που διαμζνουν ςτθ χϊρα.70  

5.6 ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 Σ 21οσ αιϊνασ ιδθ είναι αρκετά πλοφςιοσ από τθν άποψθ νζων ιδεολογιϊν και 

ςυμπεριφορϊν κυρίωσ όςον αφορά ςτθν κοινωνία τθσ χϊρασ μασ. Από τθν αρχι τθσ Λςτορίασ 

μζχρι ςιμερα τα διάφορα μεταναςτευτικά ρεφματα ζχουν επθρεάςει τθ φυςιογνωμία των 

λαϊν επιδρϊντασ πάνω ςτον τρόπο ηωισ και ςτθ γλϊςςα τουσ. Ψο μεταναςτευτικό κφμα ζχει 
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αγγίξει όλεσ τισ γωνιζσ τθσ γθσ, ακόμα και τισ πιο απομακρυςμζνεσ, λφνοντασ κάποια 

υπάρχοντα προβλιματα, αλλά ταυτόχρονα δθμιουργϊντασ άλλα νζα, πιο περίπλοκα και 

δυςεπίλυτα ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Από τθν ζλευςθ των μεταναςτϊν δεν αλλάηουν μόνο οι 

ίδιοι, υιοκετϊντασ ςτο χαρακτιρα ςτοιχεία των κοινωνιϊν που τουσ υποδζχονται, αλλά 

επθρεάηουν και αυτζσ τισ κοινωνίεσ, προςπακϊντασ να προςαρμοςτοφν και να τισ 

προςαρμόςουν ςτα νζα δεδομζνα. Ξάποιοι αυτι τθν κατάςταςθ τθ κεωροφν ωσ απϊλεια του 

εκνικοφ ςτοιχείου και, γενικότερα, του εκνικοφ χαρακτιρα, ενϊ κάποιοι άλλοι ωσ άνοιγμα ςε 

νζο τρόπο ςκζψθσ και αποδοχι του καινοφριου, του διαφορετικοφ.71 

  Ωςτόςο, ιδιαίτερα ςτθν Ελλάδα οι νεοειςερχόμενοι, κεωρείται από πολλοφσ, ότι 

‘’νοκεφουν’’ τθν ελλθνικότθτά μασ, το χαρακτιρα και τον τρόπο ςκζψθσ μασ, ςυμβάλλοντασ ςε 

μια νζα κατάςταςθ, ςε μια ‘’αμερικανοποίθςθ’’, ‘’ευρωποίθςθ’’ ι γενικότερα ςε μια αποδοχι 

ο,τιδιποτε ξζνου, που ςθμαίνει για πολλοφσ και ταυτόχρονθ απόρριψθ του εκνικοφ. Θ νζα 

προςαρμογι λοιπόν βιϊνεται ωσ απϊλεια του εκνικοφ προςϊπου, τθσ εκνικισ ταυτότθτασ και 

τθσ φυςιογνωμίασ μασ υιοκετϊντασ το διαφορετικό.72 

Για άλλουσ πάλι αυτό δεν ιςχφει από τθ ςτιγμι που οι ταυτότθτεσ των ανκρϊπων 

ςυνεχϊσ αλλάηουν μαηί με τουσ ίδιουσ. Ελάχιςτοι είναι εκείνοι που βλζπουν κετικά αυτι τθν 

αλλαγι.73 

   Ξυρίωσ, άτομα που βίωςαν πρϊτα αυτι τθν κατάςταςθ ιταν δάςκαλοι και κακθγθτζσ 

που ξαφνικά άρχιςαν να διδάςκουν μζςα ςε πολφγλωςςεσ και πολυπολιτιςμικζσ τάξεισ. Δεν 

είχαν πλζον να αντιμετωπίςουν τουσ μακθτζσ των τοπικϊν κοινωνιϊν, αλλά παιδιά ξζνα ςτθ 

χϊρα, γεμάτα φόβο και χωρίσ τθ δυνατότθτα και τθ γνϊςθ να αντιμετωπίςουν το άγνωςτο.  
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 Unicef (2001). Διακρίςεισ – Φατςιςμόσ – ενοφοβία ςτο Ελλθνικό Εκπαιδευτικό Χφςτθμα. Unicef 
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  Αυτοί λοιπόν οι εκπαιδευτικοί με τθν εμπειρία τουσ, τθ δυνατότθτα προςαρμογισ 

τουσ ςε νζεσ καταςτάςεισ και τθ βακφτερθ γνϊςθ τθσ ψυχολογίασ των παιδιϊν κακϊσ και τθσ 

ευαιςκθςίασ τουσ είναι οι πρϊτοι που μποροφν να εντάξουν ςτθν κοινωνία αυτό το νζο 

πλθκυςμό, προςπακϊντασ να βοθκιςουν τουσ μετανάςτεσ τουσ ίδιουσ αλλά και τα παιδιά 

τουσ να λφςουν με ορκολογικότερο τρόπο και μζςα από το διάλογο τα δφςκολα προβλιματα 

που παρουςιάηονται μπροςτά τουσ.74 

 Βζβαια, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι θ μόνθ ομάδα που ζχει αυτι τθ δυνατότθτα. Ψα 

τελευταία είκοςι χρόνια που είναι αιςκθτό το μεταναςτευτικό ρεφμα ςτθ χϊρα μασ, 

ανκρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και παιδαγωγοί ςε ςυνεργαςία με 

ψυχολόγουσ ζχουν μελετιςει ςε βάκοσ το φαινόμενο και ζχουν βρει κάποιουσ τρόπουσ 

επίλυςθσ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν κυρίωσ τα παιδιά των μεταναςτϊν.75 

 Ψο μεταναςτευτικό όμωσ ηιτθμα, γενικότερα, δεν είναι μόνο κακικον των παραπάνω 

ομάδων. Χρειάηεται ςυντονιςμζνθ προςπάκεια επίλυςθσ μζςα από το διάλογο, τθν παιδεία 

και τθ ςυμβολι και άλλων κοινωνικϊν, οικονομικϊν και πολιτικϊν φορζων παράλλθλθ με τθ 

χάραξθ τθσ κατάλλθλθσ πολιτικισ, ϊςτε οι γθγενείσ να μθν καταλθφκοφν από το αίςκθμα τθσ 

ξενοφοβίασ και τθσ απϊλειασ τθσ εκνικισ τουσ ταυτότθτασ και οι μετανάςτεσ να αιςκανκοφν 

ότι μποροφν να γίνουν χριςιμα μζλθ των νζων κοινωνιϊν και να ςυμβάλλουν κετικά ςτθ 

διαμόρφωςι τουσ. 
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 Πετανάςτευςθ, ιδιότθτα του πολίτθ και εκπαίδευςθ http://historein-

historein.blogspot.com/2010/02/blog-post.html 

75
 ΟΛΑΞΣΧ Α., ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ ΞΑΛ  ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ, 
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6. ΣΕΛΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΕΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

    Από τθν παροφςα μελζτθ διαπιςτϊςαμε ότι από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα οι 

ανκρϊπινεσ μετακινιςεισ ιταν πάντα εξαιρετικισ ςθμαςίασ. Ξάκε φορά, όμωσ, ςυνδζονταν 

και με διαφορετικά φαινόμενα, όπωσ ςτισ μζρεσ μασ ςυνδζονται πλζον με τθν οικονομικι 

κρίςθ και με το φαινόμενο του υπερπλθκυςμοφ, που ζχει ςτεριςει τθ δυνατότθτα εφρεςθσ 

εργαςίασ ςε ζνα αξιοςθμείωτο κομμάτι του πλθκυςμοφ τθσ γθσ, ιδιαίτερα ςε πολυπλθκείσ 

χϊρεσ. 

    Λδιαίτερα ςτον αιϊνα που διανφουμε, θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ κακϊσ και οι 

ραγδαίεσ κλιματικζσ αλλαγζσ προβλζπεται να οδθγιςουν ςε εξαιρετικι αφξθςθ αυτζσ τισ 

μετακινιςεισ, γεγονόσ το οποίο κακιςτά όλο και πιο επιτακτικι τθν ανάγκθ εφρεςθσ κάποιων 

εφικτϊν λφςεων, κακϊσ και τθ χάραξθ κατάλλθλων διεκνϊν ςτρατθγικϊν, ϊςτε να γίνει 

αποτελεςματικι και ςωςτι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. 

    Ψο φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ δεν είναι μόνο εκνικό μασ ηιτθμα ι ευρωπαϊκό, 

αλλά παγκόςμιο. Θ Ελλάδα όμωσ, λόγω ανοιχτϊν ςυνόρων πλιττεται ςε πολφ μεγαλφτερο 

βακμό από τθ μετανάςτευςθ από οποιαδιποτε άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ και ςφμφωνα με εκτιμιςεισ 

και μελζτεσ του ΣΘΕ ο πλθκυςμόσ τθσ το 2015 κα ζχει φκάςει τα 14,2 εκατομμφρια,  με 3,5 

εκατομμφρια μετανάςτεσ που κα προζρχονται από χϊρεσ που δεν είναι ςιμερα μζλθ τθσ ΕΕ.76 

 

    

                                                           
76 ΥΑΥΑΔΣΥΣΩΟΣΩ Α., ΣΨΑΡ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ ΚΑ ΞΑΨΣΛΞΣΩΡ ΨΦΛΑ ΕΞΑΨΣΠΠΩΦΛΑ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΧ, 

http://www.rieas.gr/research-areas/greek-studies-gr/705-2009-05-28-07-53-46.html  
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 Από όςα είδαμε παραπάνω ςτθ μελζτθ και ςτισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ, είναι γεγονόσ ότι από 

κάποιο ςθμείο και ζπειτα και ωσ ζνα βακμό οι μετανάςτεσ ςυνειςζφεραν ωσ προσ το να 

αναπτυχκεί θ οικονομία τθσ χϊρασ μασ, αλλά ςίγουρα υπιρξαν και πολλζσ αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ κυρίωσ ςτθν πτϊςθ του βιοτικοφ επιπζδου του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ. 

    Χτθ χϊρα μασ δεν υπάρχει μια ενιαία εκνικι πολιτικι ϊςτε να διαχειριςτοφμε το 

φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ και, ζτςι, δεν είναι εφκολο να λυκεί το πρόβλθμα, το οποίο 

οξφνεται όλο και περιςςότερο.   

    Θ φτϊχεια, θ πολιτικι καταπίεςθ, θ δίωξθ μειονοτιτων, οι πόλεμοι ςε ςυνδυαςμό με 

τθ ςφγχρονθ τρομοκρατία ενζτειναν   το μεταναςτευτικό ρεφμα ςε όλθ τθ Δυτικι Ευρϊπθ, 

αγγίηοντασ και τθν Ελλάδα και αυξάνοντασ τθν ανθςυχία ςτθ διεκνι κοινότθτα. Χτθ χϊρα μασ 

ςιμερα θ πλειοψθφία των 40-50.000 Υακιςτανϊν που βρίςκονται εδϊ είναι μετανάςτεσ 

πρϊτθσ γενιάσ που κοπιάηουν κακθμερινά να επιβιϊςουν, προςπακϊντασ παράλλθλα να 

βγάλουν μια κετικι εικόνα του ιςλαμικοφ κόςμου προσ τα ζξω.77 

Θ Ελλάδα, όμωσ, αποτελεί μια δυτικι χϊρα που, όπωσ και αρκετζσ άλλεσ, δεν φαίνεται 

να επικυμεί να εντάξει πλιρωσ ζνα ποςοςτό των μεταναςτϊν, παραχωρϊντασ τουσ 

υπθκοότθτα ι να δεχκεί τα παιδιά τουσ χωρίσ να τουσ δθμιουργιςει προοπτικζσ για το μζλλον. 

    Αν και πολλοί μετανάςτεσ είναι φιλιςυχοι και ςκλθρά εργαηόμενοι άνκρωποι, δεν 

παφει να δθμιουργοφνται ςυχνά, ιδίωσ ςτθν Ελλάδα, αρκετά προβλιματα και κζματα προσ 

ςυηιτθςθ ωσ προσ τθν καταςκευι ειδικϊν ςχολείων ι και χϊρων προςευχισ(τζμενοσ) των 

μεταναςτϊν. Χίγουρα, δεν πρζπει να υποτιμθκεί θ επιρροι που δεχόμαςτε κακθμερινά από τθ 

ςυναναςτροφι μασ με τουσ μετανάςτεσ κακϊσ και να εφθςυχάηουμε με τθ ςθμερινι κακι 

διεκνι εικόνα μασ, μετατρζποντασ τθν Ελλάδα ςε εφκολθ χϊρα υποδοχισ μεταναςτευτικϊν 

ρευμάτων. 

                                                           
77 ΞΑΦΑΡΨΑΦΘΧ Χ., «Θ ΧΩΠΒΣΟΘ ΨΩΡ ΠΕΨΑΡΑΧΨΩΡ ΧΨΘ ΠΘ ΕΦΘΠΩΧΘ ΨΘΧ ΩΥΑΛΚΦΣΩ : Θ ΥΕΦΛΥΨΩΧΘ 
ΠΛΑΧ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ» 
http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/949/1/kafantaris.pdf 
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    Ιδθ, ζχουν προτακεί κάποιεσ λφςεισ εξαςφάλιςθσ τθσ δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ, 

ϊςτε μελλοντικά να μθν προκλθκοφν προβλιματα. Υρολθπτικά ζχει προτακεί να 

καταςκευαςτοφν επίςθμοι χϊροι κρθςκευτικισ λατρείασ για τουσ μουςουλμάνουσ 

μετανάςτεσ, ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα ελζγχου των ριηοςπαςτικϊν κρθςκευτικϊν 

λειτουργϊν. Εφλογο και ςυνετό επίςθσ κα ιταν να μποροφν οι ελλθνικζσ αρχζσ να 

ςυνεργάηονται με τισ θγεςίεσ των μεταναςτευτικϊν κοινοτιτων, κακϊσ και να προςλθφκοφν 

μετανάςτεσ από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία και αργότερα από τθν ΕΩΥ, ςτα πλαίςια τθσ 

ευρφτερθσ ςυνεργαςίασ των κρατϊν και τθσ αμοιβαίασ προςφοράσ υπθρεςιϊν. 

    Από τα παραπάνω το καλφτερο κα ιταν να δθμιουργθκεί ζνα ενιαίο ςφςτθμα 

πλθροφοριϊν και καλάςςιασ επιτιρθςθσ. Βζβαια, για να καταφζρουμε να προςτατεφςουμε τα 

εξωτερικά μασ ςφνορα χρειάηεται να ηθτιςουμε τθ βοικεια τθσ ΕΕ κυρίωσ όςον αφορά τθν 

παρουςία τθσ ςτο Αιγαίο και όχι μόνον ςτο πλαίςιο του FRONTEX .78 

 Δεν υπάρχει όμωσ επαρκζσ κεςμικό πλαίςιο για το κζμα τθσ μετανάςτευςθσ και για να 

μπορζςουμε να αντιμετωπίςουμε τα προβλιματα αρμοδιοτιτων και ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

ςυναρμόδιων φορζων  προτείνεται να δθμιουργθκεί ζνα νζο όργανο, που να αςχολείται τόςο 

με κζματα εκνικισ αςφάλειασ και χειριςμοφ κρίςεων, όςο και με ηθτιματα προςταςίασ 

εξωτερικϊν ςυνόρων. 

   Χτθν πράξθ, γενικότερα, ςωςτό κα ιταν οι πολιτικζσ του κράτουσ να εντοπίςουν και 

να προςπακιςουν να προλάβουν, κυρίωσ, διακρίςεισ ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ τθσ 

κοινωνίασ, βάηοντασ ωσ προτεραιότθτά τουσ τθν καταπολζμθςθ τζτοιων φαινομζνων, πριν 

παγιωκοφν και αποτελζςουν μάςτιγα για τθν κοινωνία μασ. 

    Ψο μεταναςτευτικό είναι ζνα άκρωσ ςοβαρό ηιτθμα που χρειάηεται ςθμαντικζσ 

πολιτικζσ αποφάςεισ, ϊςτε να ςυγκροτθκεί μια ςωςτι κοινωνικι πολιτικι ανάμεςα ςτο 

κράτοσ, τθν αγορά και τουσ πολίτεσ. 

                                                           
78

 emn.ypes.gr/media/.../τελικη%20εκθεςη%20ελληνικα%20%208-2-10.doc 
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   Ψο ςθμαντικό, επομζνωσ, είναι να κατανοιςουμε και να λφςουμε κζματα όπωσ: γιατί 

οι επιχειρθματίεσ και οι ελίτ είναι αυτοί που παίρνουν τζτοιεσ αποφάςεισ; Γιατί θ οικονομία 

ζχει ανάγκθ από τζτοιου είδουσ κάλυψθ κζςεων εργαςίασ, τισ οποίεσ οι γθγενείσ αρνοφνται να 

καταλάβουν; Γιατί οι μετανάςτεσ δζχονται τζτοια ταπείνωςθ και ποιεσ είναι οι ςυνκικεσ που 

αντιμετωπίηουν ςτθ χϊρα τουσ, ϊςτε να αποδζχονται τζτοιεσ κζςεισ εργαςίασ που ςυχνά 

μειϊνουν τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια και ςτεροφν βαςικά ανκρϊπινα δικαιϊματα; Γιατί 

ζχουμε φκάςει ςε ςθμείο που όχι μόνο να αποςιωποφμε αλλά και να ‘’νομιμοποιοφμε’’ τθν 

παραοικονομία, αποφεφγοντασ οι γθγενείσ επιχειρθματίεσ να πλθρϊνουν τισ κοινωνικζσ 

ειςφορζσ και να τθροφν τα ωράρια εργαςίασ αναπτφςςοντασ ζνα μθ βιϊςιμο εργαςιακό 

περιβάλλον; 

    Είναι λφςθ να απορρίπτονται οι ντόπιοι εργαηόμενοι, οι οποίοι μάλιςτα ζχουν 

ειδίκευςθ ςε οριςμζνουσ κλάδουσ προσ οικονομικό όφελοσ κάποιων ςυγκεκριμζνων ομάδων 

και ζτςι να προκαλοφνται φαινόμενα ρατςιςμοφ, ξενοφοβίασ και εκνικιςμοφ; 

    Για τθ χϊρα μασ όμωσ ςιμερα προτιμότερο κα ιταν να αποχωριςουν ι να αυξθκοφν 

οι μετανάςτεσ; Ψόςο ςτθ μια όςο και ςτθν άλλθ περίπτωςθ είναι γεγονόσ ότι κα υπάρξουν και 

οι αντίςτοιχεσ ςυνζπειεσ. Αν αποχωριςουν οι μετανάςτεσ κα αυξθκοφν οι κζςεισ εργαςίασ για 

τουσ ντόπιουσ εργαηόμενουσ αλλά κα αυξθκεί αντίςτοιχα και το κόςτοσ παραγωγισ, πράγμα 

το οποίο κα είναι αρνθτικό για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Αν όμωσ αυξθκοφν, τότε κα μειωκεί 

το ειςόδθμα των ντόπιων οικογενειϊν, μειϊνοντασ ταυτόχρονα και τθ δυνατότθτά τουσ να 

καταναλϊνουν τα παραγόμενα αγακά. 

    Γενικότερα όμωσ ςωςτό κα ιταν να τονίςουμε ότι οι μετανάςτεσ δεν διεκδικοφν τισ 

κζςεισ των γθγενϊν εργαηομζνων από τθ ςτιγμι που εργάηονται ι προςλαμβάνονται ωσ 

ανειδίκευτο προςωπικό, ςυχνά ςε εργαςίεσ μθ κοινωνικά αποδεκτζσ από τουσ γθγενείσ 

εργαηομζνουσ, οπότε δεν διεκδικοφν και τουσ μιςκοφσ ενόσ εξειδικευμζνου εργαηόμενου, 

χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι το κράτοσ δεν πρζπει να χαράξει μια καλά οργανωμζνθ και 

ελεγχόμενθ μεταναςτευτικι πολιτικι που να προςτατεφει τόςο το ντόπιο εργατικό δυναμικό, 

όςο και να αξιοποιεί τουσ μετανάςτεσ με τζτοιο τρόπο που να βοθκοφν ςτθν άνοδο και ςτθν 
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ευθμερία τθσ οικονομίασ του τόπου, χωρίσ να προκαλοφνται προβλιματα και φαινόμενα 

ρατςιςμοφ, ξενοφοβίασ και αναςφάλειασ.  
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7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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