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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Θ γεωγραφικι μετακίνθςθ με ςτόχο τθν μόνιμθ ι τθν προςωρινι εγκατάςταςθ ςε νζο χϊρο 

αποτελεί μια «φυςικι - φυςιολογικι» διαδικαςία όλων των ηϊντων οργανιςμϊν 

(άνκρωποι, ηϊα, πουλιά, ιχκφεσ). Θ διαδικαςία αυτι ορίηεται ςυνικωσ ωσ αποδθμία1 ι 

μετανάςτευςθ 2  και θ βαςικότερθ αιτία για αυτιν τθν μετακίνθςθ είναι ςυνικωσ θ 

αναηιτθςθ καλφτερων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. Θ μετανάςτευςθ ωςτόςο, δεν κα πρζπει να 

ταυτίηεται με τθν μετακίνθςθ. Χθμαντικό ςτοιχείο ποφ τθ περιορίηει ωσ υποκατθγορία τθσ 

δεφτερθσ, είναι θ εγκατάςταςθ ςε ζνα νζο χϊρο και όχι θ επίςκεψι του.  

Ωςτόςο, για το ανκρϊπινο γζνοσ θ εγκατάςταςθ ςτθ «νζα» γθ γινόταν άλλοτε ειρθνικά και 

άλλοτε βίαια. Πεγάλοι πολιτιςμοί, όπωσ τθσ Πεςοποταμίασ, τθσ Ακινασ και του αραβικοφ 

κόςμου, ςτθρίχκθκαν ςτθ μετανάςτευςθ. Ακόμα, θ δθμιουργία των αρχαίων αποικιϊν, 

αλλά και ςφγχρονων χωρϊν, όπωσ τθσ ςθμερινισ Αυςτραλίασ, Θ.Υ.Α. και του Ξαναδά, 

βαςίςτθκαν επίςθσ ςτθ μετανάςτευςθ. 3  Ξατά καιροφσ και ανά τουσ αιϊνεσ, οι 

μεταναςτευτικζσ ροζσ ενϊ πάντα υπιρχαν, δεν εμφάνιηαν όμωσ τα ίδια χαρακτθριςτικά. Θ 

εξζλιξθ των κοινωνικϊν-πολιτικϊν δομϊν επθρζαςε μεταξφ άλλων και το φαινόμενο τθσ 

μετακίνθςθσ. Θ δθμιουργία «ςυνόρων» αλλά και θ δθμιουργία τθσ αγοράσ εργαςίασ 

αλλάηουν ουςιαςτικά το χαρακτιρα τθσ μετανάςτευςθσ. Ψόςο τα αίτια, όςο και οι 

ςυνζπειεσ από τθν φπαρξθ μεταναςτευτικϊν ροϊν, διαφοροποιοφνται.  

Χτθ νεοτερικι εποχι θ βαςικι αιτία μετανάςτευςθσ γίνεται θ αναηιτθςθ εργαςίασ, ωσ 

ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο τθσ καπιταλιςτικισ οικονομικισ οργάνωςθσ. Θ Βιομθχανικι 

Επανάςταςθ κα δθμιουργιςει τισ ςυνκικεσ για τθ νζα αυτι μεταναςτευτικι μορφι και ςε 

ςυνδυαςμό με τθν εξζλιξθ των μζςων μεταφοράσ, διαμορφϊνουν το πρϊτο ςθμαντικό 

ρεφμα μετανάςτευςθσ όςον αφορά το μζγεκοσ αλλά και τουσ πολλαπλοφσ τόπουσ 

προζλευςθσ των ανκρϊπων που μετακινικθκαν. Από το 1820 μζχρι το 1915 μετακινικθκαν 

περίπου 60 εκατομμφρια άτομα, με βαςικοφσ προοριςμοφσ τισ Θ.Υ.Α. και Αυςτραλία.4 Θ 

μεταναςτευτικι αυτι ροι δικαίωσ προςδιορίηεται πλζον από τα επίκετα «μαηικι» και 

«διεκνισ».  

Τμωσ, θ ροι αυτι δεν ςυνεχίςτθκε ομαλά ςτθ ςυνζχεια. Σι δφο Υαγκόςμιοι Υόλεμοι, οι 

δθμοςιοοικονομικζσ πολιτικζσ προςτατευτιςμοφ και οι οικονομικζσ κρίςεισ τθσ δεκαετίασ 

του 1970 τθν περιόριςαν ςθμαντικά, για να επανεμφανιςτεί ζνα νζο κφμα, ανάλογθσ 

δυναμικότθτασ, ςτισ τελευταίεσ δεκαετίεσ του 20ου αιϊνα.  
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Ψο δεφτερο αυτό κφμα, αν και από άποψθ μεγζκουσ εμφανίηεται αρκετά πιο περιοριςμζνο, 

θ επανάςταςθ ςτθν τεχνολογία των επικοινωνιϊν και μεταφορϊν, το διευκόλυναν να 

αναπτφξει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτθριςτικά. Επιπρόςκετα, μεταναςτευτικζσ ροζσ 

μαηικισ κλίμακασ κάνουν για πρϊτθ φορά τθν εμφάνιςι τουσ από πρόςφυγεσ, αιτοφντεσ 

άςυλο, κακϊσ και από όςουσ αιτοφνται οικογενειακι επανζνωςθ, ενϊ αναπτφςςονται νζεσ 

ςυμπλθρωματικζσ μορφζσ μετανάςτευςθσ. Ψα ηθτιματα αυτά αναπτφςςονται διεξοδικά ςτο 

πρϊτο κεφάλαιο τθσ παροφςθσ εργαςίασ.  

Σι εξελίξεισ αυτζσ, φζρνουν ςτθν επικαιρότθτα μια ςειρά ηθτθμάτων που άπτονται 

ιδιαίτερθσ προςοχισ, και που αποτελοφν το βαςικό περιεχόμενο του δεφτερου κεφαλαίου. 

Σικονομία, πολιτιςμόσ, εκνικι ταυτότθτα και κοινωνικι ςυνοχι, είναι μερικζσ από τισ νζεσ 

πτυχζσ που αφοροφν τθν μετανάςτευςθ. Σι δυςοίωνεσ δθμογραφικζσ εξελίξεισ για τισ 

περιςςότερεσ χϊρεσ του δυτικοφ κόςμου, και θ αναηιτθςθ φκθνοφ εργατικοφ δυναμικοφ, 

αποτελοφν ιςχυρά κίνθτρα αποδοχισ των μεταναςτϊν από τισ χϊρεσ αυτζσ. Από τθν άλλθ 

πλευρά, θ επιβάρυνςθ κρατικϊν προχπολογιςμϊν με επιπλζον δαπάνεσ για τθν 

ενςωμάτωςι τουσ, οι μιςκολογικζσ πιζςεισ που δζχεται θ αγορά εργαςίασ, και κυρίωσ ο 

ανταγωνιςμόσ με τουσ γθγενείσ χαμθλόμιςκουσ, αποτελοφν εςτίεσ ζνταςθσ και 

αναταραχϊν.  

Επιπρόςκετα, αν και ςτο πρϊτο «διεκνζσ» κφμα θ μονοςιμαντθ ενςωμάτωςθ αποτελοφςε 

τθν μόνθ επιλογι για τουσ μετανάςτεσ, ςτθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ αρχίηει να 

προβάλλεται το αίτθμα τθσ αναγνϊριςθσ τθσ δικισ τουσ παρουςίασ.5 Ψθν τάςθ αυτι 

ακολοφκθςαν μια ςειρά χωρϊν υιοκετϊντασ τθν πολυπολιτιςμικι προςζγγιςθ, που ςτόχευε 

ςτθν αναγνϊριςθ των ξεχωριςτϊν ομάδων.  

Υαράλλθλα, τθ δεκαετία του 1990 ςε αντιςτοιχία με τθν ζννοια τθσ εκνικισ αςφάλειασ, που 

αναφζρεται πάνω από όλα, ςτθν κυριαρχία, εμφανίηεται θ ζννοια τθσ «κοινωνικισ 

αςφάλειασ» θ οποία αναφζρεται πάνω από όλα ςτθν ζννοια τθσ ταυτότθτασ, και ορίηεται 

ωσ θ ικανότθτα ενόσ λαοφ να διατθρεί τθν κουλτοφρα, τουσ κεςμοφσ και τον τρόπο ηωισ 

του.6 Για αρκετοφσ, το ρόλο του πολζμου για τθν εκνικι αςφάλεια ζχει αναλάβει θ 

μετανάςτευςθ ωσ θ μεγαλφτερθ απειλι για τθν κοινωνικι αςφάλεια.  

Ψο ηιτθμα επομζνωσ, που προκφπτει με τισ μεταναςτευτικζσ ροζσ του 21ου αιϊνα δεν είναι 

τελικά αν μπορεί να εξαλειφκεί ι να περιοριςτεί θ μετανάςτευςθ ωσ κοινωνικό φαινόμενο. 

Σι μεταναςτευτικζσ ροζσ αποτελοφςαν και αποτελοφν μια πραγματικότθτα, παρά τισ 

εξαγγελλόμενεσ πολιτικζσ οριςμζνων χωρϊν περί «μθδενικισ μετανάςτευςθσ». Θ αποδοχι 
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τθσ ωσ αναγκαίου «κακοφ ι καλοφ» δίνει τθ ςκυτάλθ ςτθ ςυηιτθςθ περί των πολιτικϊν 

ζνταξθσ. Αφομοίωςθ vs πολυπολιτιςμόσ αποτελεί ςιμερα τθ μεγάλθ πρόκλθςθ τθσ 

μεταναςτευτικισ πολιτικισ. Ή μιπωσ υπάρχει και τρίτοσ δρόμοσ; Θ απάντθςθ δεν είναι 

εφκολθ και μονοςιμαντθ. Είναι ςαν να κινοφμαςτε ςε ζνα ςυνεχζσ που ςτο ζνα άκρο 

βρίςκεται θ λογικι τθσ αφομοίωςθσ με κίνδυνο εκνικιςτικζσ και ρατςιςτικζσ εξάρςεισ, και 

ςτο άλλο άκρο τοποκετείται θ λογικι τθσ αναγνϊριςθσ, με ανοικτό το ενδεχόμενο τθσ 

αποδόμθςθσ τθσ κοινωνίασ. 

Χτθν προςπάκεια αυτι οφείλει να επικεντρωκεί και θ χϊρα μασ και μάλιςτα άμεςα. Θ 

αναςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ εμπειρίασ, μπορεί να ςυντελζςει ςθμαντικά ςτθν άντλθςθ 

χριςιμων ςυμπεραςμάτων, κάτι που επιχειρείται ςτο τρίτο κεφάλαιο. Χϊρεσ με μακρά 

παράδοςθ ςε κζματα μεταναςτευτικισ πολιτικισ αποτελοφν οι Θ.Υ.Α., ο Ξαναδάσ, το 

Θνωμζνο Βαςίλειο, Γερμανία και Γαλλία. Σι τρομοκρατικζσ επικζςεισ ςτο Θνωμζνο 

Βαςίλειο, από μζλθ τθσ μουςουλμανικισ κοινότθτασ που διαβιοφςαν ςτο ίδιο το Θ.Β.7 

κακϊσ και τα επειςόδια ςτα γαλλικά προάςτια, από μετανάςτεσ δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ, 

προκάλεςαν ζντονεσ ςυηθτιςεισ. Θ ανάπτυξθ παράλλθλων κοινωνιϊν, οι αδυναμίεσ του 

κοινωνικοφ κράτουσ κακϊσ και θ αναπαραγωγι τθσ κοινωνικισ μειονεξίασ των 

μεταναςτευτικϊν οικογενειϊν8, ιταν μια πραγματικότθτα που δεν μποροφςε πλζον να 

αγνοθκεί.  

Επιπλζον, θ Ελλάδα ωσ κράτοσ – μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αλλά και ωσ υπζρμαχθ του 

διεκνοφσ δικαίου δεν μπορεί να αγνοιςει τισ ςυμβατικζσ τθσ δεςμεφςεισ. Ψόςο θ διεκνισ 

κοινότθτα και κυρίωσ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αναλαμβάνουν όλο και περιςςότερο ενεργό 

ρόλο ςτθ ρφκμιςθ τθσ μεταναςτευτικισ ροισ, και αυτό εξετάηεται διεξοδικά ςτο τζταρτο 

κεφάλαιο. Ψο 1997, με τθν τροποποιθτικι ςυνκικθ του Άμςτερνταμ, θ μετανάςτευςθ 

κεμελιϊκθκε ωσ κοινοτικι ςυντρζχουςα αρμοδιότθτα9. Δφο χρόνια αργότερα, ακολοφκθςε 

το Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο του Ψάμπερε τθσ Φιλανδίασ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτθν 

Επιτροπι να προχωριςει ςτο ςχεδιαςμό οδθγιϊν με 5ετι ορίηοντα, για τα κράτθ-μζλθ, με 

ςτόχο τθν εναρμόνιςι τουσ με τθν ευρωπαϊκι μεταναςτευτικι πολιτικι. Ακολοφκθςε το 

2004 το επονομαηόμενο «πρόγραμμα τθσ Χάγθσ» επίςθσ 5ετοφσ διάρκειασ, με ανάλογεσ 

κατευκφνςεισ. Υαράλλθλα, υπογράφθκαν και ςυνκικεσ ςχετικά με τα ηθτιματα αςφλου και 

προςφφγων, όπωσ θ Χυνκικθ του Δουβλίνου 10   θ οποία αντικαταςτάκθκε από τον 

κανονιςμό Δουβλίνο ΛΛ. Ωςτόςο τόςο θ μεταναςτευτικι πολιτικι τθσ Ε.Ε. όςο και τα κζματα 

που αφοροφν τα ηθτιματα αςφλου και ζνταξθσ, εγείρουν ςθμαντικά ηθτιματα όςον αφορά 
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τθν αποτελεςματικότθτά τουσ και τθν κατανομι των «βαρϊν» ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ, και 

κυρίωσ όςον αφορά τθν χϊρα μασ.  

Θ Ελλάδα αν και ζχει μακρά παράδοςθ ςτθν μετανάςτευςθ ωσ χϊρα προζλευςθσ 

μεταναςτϊν, δεν ζχει τθν ίδια ευχζρεια ωσ χϊρα υποδοχισ, αφοφ μόλισ τα τελευταία 20 

χρόνια αλλάηει «όχκθ». Χτο πζμπτο κεφάλαιο επιχειρείται θ παρουςίαςθ και ανάλυςθ του 

φαινομζνου όςον αφορά τθ χϊρα μασ, δίνοντασ βαρφτθτα τόςο ςτο ιςτορικό πλαίςιο 

εξζλιξισ του, όςο και ςτα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του. Χτισ αρχζσ τισ δεκαετίασ του 1990 

ςυντελείται θ πρϊτθ ειςροι μεταναςτϊν, προερχόμενθ κυρίωσ από τισ ςυνορεφουςεσ 

πρϊθν κομουνιςτικζσ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Θ μεταναςτευτικι αυτι ροι ιταν 

πολυπλθκισ και εξελίχκθκε ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, βρίςκοντασ τθν ελλθνικι 

πολιτεία και κοινωνία εντελϊσ απροετοίμαςτθ.  

Ψο γεγονόσ αυτό, εν μζρει, δικαιολογεί και τθν προβλθματικι ι κατά άλλουσ, αντιφατικι 

μεταναςτευτικι πολιτικι τθσ χϊρασ μασ, θ οποία παρουςιάηεται εκτενϊσ ςτο ζκτο 

κεφάλαιο. Θ ελλθνικι πολιτεία ζρχεται εκ των υςτζρων να διευκετιςει τα αναδυόμενα 

ηθτιματα, ενϊ οι εξελίξεισ φαίνεται να τθν προςπερνοφν και πάλι. Θ ςχεδόν ενιλικθ 

δεφτερθ γενιά μεταναςτϊν αναηθτεί ταυτότθτα και αναγνϊριςθ. Θ διευκζτθςθ του 

ηθτιματοσ τθσ ικαγζνειασ μόλισ ζνα χρόνο πριν για τουσ μετανάςτεσ τθσ δεφτερθσ γενιάσ αν 

και κρίνεται ωσ ςθμαντικι, δεν αρκεί για τθν πλιρθ ενςωμάτωςι τουσ. Υαράλλθλα, ςε 

εξζλιξθ βρίςκεται και ζνα δεφτερο κφμα μεταναςτευτικισ ειςροισ, αυτι τθ φορά από 

Αςιατικζσ και Αφρικανικζσ χϊρεσ (κυρίωσ Υακιςτάν, Ππαγκλαντζσ και Ριγθρία), το οποίο 

εμφανίηει και ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά.  

Ψισ εξελίξεισ αυτζσ κακϊσ και επιμζρουσ παράγοντεσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ 

αναλφονται ςτο ζβδομο κεφάλαιο. Θ δεφτερθ μεγάλθ ειςροι διογκϊνει ακόμθ περιςςότερο 

τον αρικμό των παράτυπων μεταναςτϊν. Θ κακθμερινι ειδθςεογραφία ολοζνα και 

περιςςότερο κατακλφηεται από «περιςτατικά» με μετανάςτεσ. Θ οικονομικι κρίςθ που 

βιϊνει θ χϊρα αλλά και θ πολιτικι ςτάςθ των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικά με τθ 

μετανάςτευςθ, εντείνουν τθν αναγκαιότθτα για τθν επιλογι που κα κάνει θ χϊρα μασ. Θ 

μουςουλμανικι μειονότθτα, οι γεωπολιτικζσ εξελίξεισ ςτθν περιοχι των Βαλκανίων αλλά 

και οι ςτρατθγικζσ φιλοδοξίεσ τθσ γείτονασ χϊρασ περί περιφερειακοφ θγεμονιςμοφ, 

αποτελοφν επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ για τθν υιοκζτθςθ οποιαδιποτε μεταναςτευτικισ 

πολιτικισ. Σι δράςεισ για τον περιοριςμό των μεταναςτευτικϊν ειςροϊν προσ τθ χϊρα μασ 

ι/και οι μαηικζσ νομιμοποιιςεισ αν και μπορεί να αξιολογοφνται ωσ άμεςθσ 

προτεραιότθτασ, δεν αγγίηουν τθν «καρδιά» του προβλιματοσ. Ψο ηιτθμα που υποβόςκει 
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τουσ περιςςότερουσ κινδφνουσ είναι θ παραμελθμζνθ και αντιφατικι πολιτικι 

ενςωμάτωςθσ. Θ ελλθνικι πολιτεία, πριν τθν χάραξθ οποιαδιποτε μεταναςτευτικισ 

πολιτικισ, κα πρζπει προθγουμζνωσ να επιλζξει το ςθμείο όπου κα «κλειδϊςει» πάνω ςτο 

ςυνεχζσ δίπολο αφομοίωςθ-αναγνϊριςθ  

 
                                                                 
1
 Αποδθμία: (θ) ουσ. *αρχ. αποδθμία < απόδθμοσ: από + διμοσ+. Ψεγόπουλοσ-Φυτράκθσ. (1999) 

Ελλθνικό Οεξικό. Ελευκεροτυπία.  
2
 Πετανάςτευςθ (θ) ουσ. *αρχ. μετανίςταμαι ι από το μετά + ναίω (=κατοικϊ). Ψεγόπουλοσ-

Φυτράκθσ. (1999) Ελλθνικό Οεξικό. Ελευκεροτυπία.  
3
 Ξοτηιάσ, Ρ. (2003). Υαγκοςμιοποίθςθ. Θ ιςτορικι κζςθ, το μζλλον και θ πολιτικι ςθμαςία. Ακινα: 

Ξαςτανιϊτθσ. Χειρά Αναςτοχαςμόσ.  
4
 Βλ. οπ.π. Ξοτηιάσ, Ρ. (2003) 

5
 Ξοτηιάσ, Ρ. (2008).Υολιτικό ςφςτθμα και ταυτότθτα. Υαγκοςμιοποίθςθ και θ περίπτωςθ του 

Θνωμζνου Βαςιλείου. Ακινα: Ξαςτανιϊτθσ. Χειρά Αναςτοχαςμόσ.  
6
Χάντινγκτον. Υ. Χάμιουελ. (2005). Υοιοι είμαςτε; Θ αμερικανικι ταυτότθτα ςτθν εποχι μασ. Α.Α. 

Οιβάνθ.  
7
 Βλ. οπ.π. Ξοτηιάσ, Ρ. (2008) 
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 Εμκε-Υουλοποφλου, Θ. (2007).  Θ Πεταναςτευτικι πρόκλθςθ. Υαπαηιςθσ. 

9‘Αρκρο 1§5: Θ Ε.Ε. ςτοχεφει ςτθν «τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των προςϊπων ςε ςυνδυαςμό με 

κατάλλθλα μζτρα όςον αφορά τουσ ελζγχουσ ςτα εξωτερικά ςφνορα, το άςυλο *και+ τθ 
μετανάςτευςθ» 
10

 Γνωςτζσ επίςθσ ωσ  Χυμφωνίεσ του Δουβλίνου ι Χφςτθμα του Δουβλίνου 
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 1 ΠΕΡΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ  

 

Θ παροφςα ενότθτα αναφζρεται ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ αλλά και ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ του 

μεταναςτευτικοφ φαινομζνου με ςτόχο να προςφζρει μια ςφαιρικι ανάλυςθ αλλά και να 

προϊδεάςει για τα βαςικά κζματα που κα παρουςιαςτοφν ςτθ ςυνζχεια.  

ΛΧΨΣΦΛΞΘ ΑΡΑΔΦΣΠΘ  

 

Θ γεωγραφικι μετακίνθςθ ςτο χϊρο είναι πανάρχαιο φαινόμενο. Υριν ζνα εκατομμφριο 

ζτθ, ο Erectus Homo μεταναςτεφει από τθν Αφρικι προσ τθν Ευραςία, ενϊ ο Homo sapiens 

εμφανίηεται 150.000 χρόνια πριν, να αποικίηει τθν Αφρικι, για να αρχίςει μετά από 80.000 

χρόνια να μετακινείται εκτόσ τθσ θπείρου, με προοριςμό τθν Αςία, Ευρϊπθ και Αυςτραλία. 

Διαδικαςία που διιρκεςε ακόμθ 40.000 χρόνια11. Σι πιο πρόςφατεσ μετακινιςεισ τθσ 

προϊςτορικισ εποχισ ζλαβαν χϊρα κατά τθ Ρεολικικι περίοδο και κατά τθν Λνδοευρωπαϊκι 

επζκταςθ. 

Πε το πζραςμα των αιϊνων, θ αναηιτθςθ «νζου» χϊρου αποκτοφςε όλο και περιςςότερο 

αποικιοκρατικό χαρακτιρα προκαλϊντασ μια «πολιτιςμικι» μετακίνθςθ, και «μεγάλοι 

πολιτιςμοί, όπωσ τθσ Πεςοποταμίασ, τθσ Ακινασ, του αραβικοφ κόςμου ςτθρίχκθκαν ςτθ 

μετανάςτευςθ.» (Ξοτηιάσ, 2003) 

Άμεςα ςυνδεδεμζνο με τθν οικονομικι ανάπτυξθ, το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ 

ςυνεχίηει τθν πορεία του ανά τουσ αιϊνεσ, άλλοτε εντονότερα και άλλοτε πιο ιπια. Πια 

από τισ ςθμαντικότερεσ ωςτόςο εξάρςεισ του, παρατθρείται κατά τθ περίοδο τθσ 

Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ. Θ οικονομικι μεγζκυνςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εξζλιξθ των 

μζςων μεταφοράσ, κα διαμορφϊςει το πρϊτο ςθμαντικό κφμα μετανάςτευςθσ ςτθν 

ιςτορία, όςον αφορά το μζγεκοσ αλλά και τουσ πολλαπλοφσ τόπουσ προζλευςθσ των 

ανκρϊπων (κυρίωσ από Ευρϊπθ) που μετακινικθκαν. Από το 1820 μζχρι το 1915 

μετακινικθκαν περίπου 60 εκατομμφρια άτομα με βαςικοφσ προοριςμοφσ τισ Θ.Υ.Α. και 

Αυςτραλία.12 Σι «νζεσ» αυτζσ χϊρεσ ιταν ικανζσ να απορροφιςουν τον αυξανόμενο 

πλθκυςμό τθσ Ευρϊπθσ, προςφζροντασ γθ και εργαςία,13 ενϊ «ςε διάφορεσ γλϊςςεσ, όπωσ 

τα αγγλικά και τα γαλλικά, χρθςιμοποιικθκαν… λζξεισ όπωσ κφματα (waves), ροζσ (flows), 

χείμαρροι (streams) και ανκρωποκάλαςςα (human tide) για να περιγράψουν τουσ 

νεοαφιχκζντεσ.» (Green, 2004) 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Homo_erectus
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Recent_African_origin_of_modern_humans
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Eurasia
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Αν, και το κφριο γνϊριςμα τθσ μεταναςτευτικισ αυτισ ροισ, εςτιάηεται ςτα εντυπωςιακά 

μεγζκθ μετακίνθςθσ, ωςτόςο, εμφανίηει και ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με 

τθν προβιομθχανικι εποχι. Τχι μόνο, οι διανυόμενεσ αποςτάςεισ είναι μεγαλφτερεσ, 

γεωγραφικά, αλλά επίςθσ μεγαλϊνει και θ «κοινωνικο-πολιτιςμικι απόςταςθ…, *εφόςον+ 

οι ςφγχρονοι μετανάςτεσ μετακινοφνται μεταξφ περιοχϊν που ζχουν διάφορεσ οικονομικζσ 

δομζσ ι τουλάχιςτον βρίςκονται ςε διάφορα επίπεδα κοινωνικο-οικονομικισ ανάπτυξθσ: … 

από το χωριό ςτθν πόλθ, από τθν γεωργικι ςτθ βιομθχανικι παραγωγι» (Πουςοφρου, 

1991). 

Θ ζνταςθ του φαινομζνου μετριάηεται μετά το 1914, κυρίωσ λόγω τθσ μεταναςτευτικισ 

πολιτικισ των Θ.Υ.Α. για προάςπιςθ του αγγλοςαξονικοφ χαρακτιρα τθσ (εφαρμογι 

ποςοςτϊςεων), για να ςταματιςει με τθν οικονομικι κρίςθ του 1929.14 Πεταπολεμικά, το 

φαινόμενο ανακτά τθ δυναμικι του, εκφράηοντασ όμωσ αυτι τθ φορά τον «οικονομικό και 

πολιτικό αναβραςμό, ςτον οποίο βρίςκεται ο κόςμοσ. Αποτζλεςμα του πολιτικοφ 

αναβραςμοφ, είναι τα κφματα των προςφφγων, *ενϊ+ αποτζλεςμα του οικονομικοφ 

αναβραςμοφ, είναι θ ζνταςθ και θ διαφοροποίθςθ των ρευμάτων οικονομικισ 

μετανάςτευςθσ» (Πουςοφρου, 1991). 

Χιμερα, το φαινόμενο εξακολουκεί να διατθρεί τθ δυναμικι του, διατθρϊντασ άλλεσ φορζσ 

οριςμζνα από τα χαρακτθριςτικά των προθγοφμενων μετακινιςεων, ι/και ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ εμπλουτίηεται ι διαφοροποιείται εντελϊσ. Ειδικά, για τθ ςφγχρονθ 

μετανάςτευςθ κα γίνει εκτενισ αναφορά ςτο τελευταίο μζροσ του κεφαλαίου.  

ΣΦΛΧΠΣΧ ΨΘΧ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘΧ.  

Αν και όπωσ προαναφζρκθκε, θ μετανάςτευςθ είναι ζνα πανάρχαιο φαινόμενο, ωςτόςο δεν 

ζχουμε ζνα διεκνϊσ αποδεκτό οριςμό τθσ, οφτε και καμιά ςυνεπι νομικι περιγραφι του 

φαινομζνου, αποδεκτι από το ςφνολο των κρατϊν. Θ μεγαλφτερθ δυςκολία ζγκειται ςτο 

γεγονόσ, ότι ωσ φαινόμενο θ μετανάςτευςθ, «επθρεάηεται από ποικίλουσ ιδεολογικο-

πολιτικοφσ και κοινωνικοφσ παράγοντεσ κακϊσ και κεωρθτικζσ προχποκζςεισ.» (Χλζτςοσ, 

και ςυν., 2005). Ωςτόςο, οι κλαςικοί οριςμοί που ςυνικωσ ςυναντάμε ςτθ βιβλιογραφία 

αναφζρονται ςτθ μετανάςτευςθ ωσ: 

 «Ξάκε γεωγραφικι μετακίνθςθ μεγάλου αρικμοφ ατόμων, ςφμφωνα με το γάλλο 

δθμογράφο Α. Sauvy 

 Φυςικι μετάβαςθ ενόσ ατόμου ι μιασ ομάδασ από μια κοινωνία ςε άλλθ, κατά τον 

κοινωνιολόγο Eisenstand 
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 Πεταφορά ανκρϊπινου κι εργατικοφ δυναμικοφ από μια περιοχι ςε κάποια άλλθ, 

κατά τουσ Castles & Kosack, 

 Πετακίνθςθ του ςυντελεςτι παραγωγισ εργαςίασ από τθν περιοχι αναχϊρθςθσ 

ςτθν περιοχι άφιξθσ, για τον οικονομολόγο Böhning 

 Χφνολο των μετακινιςεων που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αλλαγι του τόπου διαμονισ 

από τον τόπο καταγωγισ ι τόπο αναχϊρθςθσ ςτον τόπο προοριςμοφ ι άφιξθσ, 

ςφμφωνα με το Δθμογραφικό Οεξικό, που εκδόκθκε από τθ Διεκνι Ζνωςθ για τθν 

Επιςτθμονικι Πελζτθ του Υλθκυςμοφ.» (Εκμζ-Υουλοποφλου, 1986) 

Θ παρουςίαςθ των παραπάνω οριςμϊν καταδεικνφει ότι θ γεωγραφικι μετακίνθςθ 

αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να ςυντελεςτεί θ μετανάςτευςθ. Ωςτόςο, με τθ 

χριςθ και μόνο τθσ ζννοιασ τθσ γεωγραφικισ κινθτικότθτασ για τον προςδιοριςμό του 

μεταναςτευτικοφ φαινομζνου, ελλοχεφει ο κίνδυνοσ να ταυτιςτοφν οι δφο αυτζσ ζννοιεσ. 

Διότι, δεν είναι μετανάςτθσ όποιοσ μετακινείται ςτο χϊρο, ακόμθ και αν αλλάηει τόπο 

κατοικίασ, (π.χ. περίπτωςθ των ρομά) οφτε πάντα είναι μετανάςτθσ όποιοσ προςφζρει 

εργαςία ςτον νζο τόπο διαμονισ. Για παράδειγμα θ βίαιθ μεταφορά των Αφρικανϊν ςτισ 

αμερικανικζσ φυτείεσ δεν χαρακτθρίηεται ωσ μεταναςτευτικι ροι.  

Χφμφωνα πάλι, με τον «Διεκνι Σργανιςμό Πετανάςτευςθσ, θ μετανάςτευςθ ορίηεται ωσ θ 

διαδικαςία τθσ μετακίνθςθσ, είτε διαπερνϊντασ διεκνι ςφνορα είτε μζςα ςτθν επικράτεια 

ενόσ κράτουσ, και αφορά πρόςφυγεσ, εκτοπιςμζνα άτομα (displaced persons), ξεριηωμζνα 

άτομα (uprooted persons) και οικονομικοφσ μετανάςτεσ (economic migrants)» (Λ.ΠΕ.ΥΣ., 

2008). Θ δυςκολία που αναφφεται από αυτιν τθν εννοιολογικι προςζγγιςθ είναι ότι θ 

μετανάςτευςθ περιπλζκεται με τισ ζννοιεσ πρόςφυγασ, εκτοπιςμζνο/ ξεριηωμζνο άτομο, 

κακϊσ και οικονομικό μετανάςτθ. Ενϊ ζχουν κοινι αφετθρία τθν γεωγραφικι μετακίνθςθ, 

δεν φζρουν τισ ίδιεσ νομικζσ ι εννοιολογικζσ ιδιότθτεσ.  

Χθμαντικι παράμετροσ για τθν αποςαφινιςθ τθσ ζννοιασ τθσ μετανάςτευςθσ, είναι θ 

αντιπαραβολι τθσ με τθν ζννοια τθσ γεωγραφικισ μετακίνθςθσ. Διότι, ναι μεν θ 

μετανάςτευςθ ςυνεπάγεται τθ γεωγραφικι μετακίνθςθ, δεν ιςχφει και το αντίςτροφο. Αυτό 

ςυμβαίνει, επειδι, θ μετακίνθςθ ςτο χϊρο, ωσ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, μπορεί να ζχει 

τισ εξισ μορφζσ: α) θμεριςια παλίνδρομθ μετακίνθςθ, β) μετοικεςία (κινθτικότθτα 

κατοικίασ), γ)περιιγθςθ και τζλοσ δ) τθν μετανάςτευςθ. (Ψςαοφςθσ, 1991) 

Εν τζλει, υπάρχει ζνα κφριο γνϊριςμα για τον ςαφι προςδιοριςμό τθσ ζννοιασ τθσ 

μετανάςτευςθσ, τζτοιο ϊςτε να μθν επιτρζπει οποιαδιποτε ταφτιςθ με άλλα είδθ 
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γεωγραφικισ κινθτικότθτασ, και ταυτόχρονα να διαφυλάττει το διαχρονικό χαρακτιρα τθσ; 

Για τουσ Χλζτςο κ.α., θ απάντθςθ είναι ότι αυτό που ορίηεται ςαν μετανάςτευςθ εξαρτάται 

κάκε φορά από κοινωνικοοικονομικζσ και πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ.15 Για τον Ψςαοφςθ, το 

μεταναςτευτικό φαινόμενο προςδιορίηεται κατά αρχιν από τα εκάςτοτε κριτιρια 

διάκριςθσ, ενϊ το για πϊσ κα χαρακτθριςτεί «μια μεταναςτευτικι κίνθςθ είναι κζμα 

πραγματικό, που κα κρικεί με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

κίνθςθσ» (Ψςαοφςθσ, 1991) 

Ψο γεγονόσ είναι, ότι θ οργάνωςθ των ανκρϊπων ςε κοινότθτεσ επζφερε αλλαγζσ ςτισ 

κοινωνικο-πολιτικζσ δομζσ, με αποτζλεςμα το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ να αποκτά 

όλο και περιςςότερο μια κοινωνικι διάςταςθ για να φτάςει ςιμερα να εξελιχκεί ςε μια 

πολυςφνκετθ διαδικαςία. Ψόςο τα αίτια, και κυρίωσ οι ςυνζπειεσ του μεταναςτευτικοφ 

φαινομζνου, ζχουν διαφοροποιθκεί ςθμαντικά από τθν γζνεςι του, «διότι είναι 

διαφορετικι θ μετανάςτευςθ ςε ζνα δομικά ςχετικά ακάλυπτο χϊρο και διαφορετικι ςε 

ζνα χϊρο που υπάρχουν ιδθ δομζσ κοινωνικισ ζνταξθσ» (Ξοτηιάσ, 2003). 

Θ πολιτικι χαρτογράφθςθ του κόςμου και θ δθμιουργία αγορϊν εργαςίασ, αποτελοφν το 

ςθμείο καμπισ για τθν ουςιϊδθ αλλαγι του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου. Θ εποχι τθσ 

πρωταρχικισ εγκατάςταςθσ και αποικιακισ δραςτθριότθτασ παραχωροφν τθ κζςθ τουσ ςτθ 

νεωτερικι εποχι. «Θ ςφγχρονθ νεωτερικι μετανάςτευςθ είναι ςυνάρτθςθ τθσ κοινωνικο-

οικονομικισ ανάπτυξθσ που θ εκβιομθχάνιςθ ςυνεπάγεται και ταυτίηεται με τθν μεταβολι 

του τόπου εγκατάςταςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ» (Πουςοφρου, 1991). Επομζνωσ, θ 

αναηιτθςθ μιςκωτισ εργαςίασ αναδφεται ωσ θ βαςικι αιτία τθσ μετανάςτευςθσ εξ αιτίασ 

τθσ καπιταλιςτικισ οικονομικισ οργάνωςθσ. Επομζνωσ ςιμερα, «μιλϊντασ για 

μετανάςτευςθ εννοοφμε τθν οικονομικι μετανάςτευςθ, διαχωρίηοντάσ τθν ζτςι από τισ 

άλλεσ μορφζσ μετανάςτευςθσ που μπορεί να πάρει και που είναι θ προςφυγικι και θ 

ανταλλαγι πλθκυςμοφ». (Χλζτςοσ και ςυν., 2005,) 

Χυνοψίηοντασ επομζνωσ, τα περί οριςμοφ τθσ μετανάςτευςθσ, τα χαρακτθριςτικά που 

προςδιορίηουν τθν μετανάςτευςθ τθσ νεωτερικισ εποχισ είναι: 16  

 Θ βιομθχανικι – καπιταλιςτικι οργάνωςθ παραγωγισ 

 Ψα αμιγϊσ οικονομικά αίτια – αναηιτθςθ εργαςίασ 

 Σ εκοφςιοσ χαρακτιρασ τθσ  

 Ξαι τζλοσ, θ ζνταξθ των μετακινουμζνων ςτο ςυγκεκριμζνο τρόπο ηωισ των 

βιομθχανικά αναπτυγμζνων χωρϊν.  
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ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΨΑΛΡΣΠΘΧΘΧ  ΞΑΛ ΕΛΔΘ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘΧ.  

 

Θ πολυςφνκετθ προςζγγιςθ του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου οδθγεί αναπόφευκτα ςτθν 

ανάγκθ κατθγοριοποίθςισ του. Ωςτόςο, τόςο τα κριτιρια, όςο και οι κατθγορίεσ που 

ςυναντάμε ςτθν βιβλιογραφία, παρουςιάηουν ςθμαντικζσ εναλλαγζσ, γεγονόσ που 

δυςκολεφει τθν παράκεςθ όλων, και για αυτό κα επιχειρθκεί μια επιλεκτικι παρουςίαςι 

τουσ, με βάςθ κυρίωσ, τθν μεγαλφτερθ ςυχνότθτα που εμφανίηουν οι κατθγορίεσ ςτθν 

βιβλιογραφία.  

Σι πιο ςυνικεισ διακρίςεισ επομζνωσ που επιςθμαίνονται είναι οι εξισ: 

 Πια κλαςικι διάκριςθ τθσ νεωτερικισ μετανάςτευςθσ προκφπτει από τθν 

δθμιουργία του ζκνουσ-κράτουσ, και επιτρζπει τον διαχωριςμό τθσ ςε 

εςωτερικι, αν γίνεται εντόσ επικράτειασ και εξωτερικι ι διεκνισ αν γίνεται 

εκτόσ.17  

 Χυνικθσ διάκριςθ αποτελεί και θ περίπτωςθ τθσ εκοφςιασ ι αυτόβουλθσ 

(voluntary) μετανάςτευςθσ και προκφπτει από τθν θκελθμζνθ επιλογι του 

ατόμου να μετακινθκεί. Χτθν αντίκετθ περίπτωςθ, γίνεται λόγοσ για 

αναγκαςτικι (forced) μετανάςτευςθ. Ψα άτομα που εμπίπτουν ςτθν 

δεφτερθ κατθγορία αποκαλοφνται πρόςφυγεσ ι προςδιορίηονται από το 

επίκετο εκτοπιςμζνοσ.18  

Θ αναγκαςτικι μετανάςτευςθ αναπτφχκθκε περιςςότερο με τθ δθμιουργία 

του ζκνουσ-κράτουσ, ςτθριηόμενθ κυρίωσ ςτθ λογικι τθσ εκνικισ 

ομογζνειασ. Ωσ εκ τοφτου, θ «προκατάλθψθ εναντίον εκνικϊν, 

κρθςκευτικϊν και μάλιςτα ιδεολογικϊν μειονοτιτων,… *ζφερε ςτο 

προςκινιο τθν ζννοια του πρόςφυγα και…+ οδιγθςε τθν Ευρϊπθ του 20ου 

αιϊνα ςτθν πρακτικι τθσ ανταλλαγισ πλθκυςμϊν.» (Πουςοφρου, 1991).  

 Πε κριτιριο το χρόνο παραμονισ, οι βαςικζσ κατθγορίεσ αφοροφν τθν 

μόνιμθ και προςωρινι μετανάςτευςθ.  

Θ προςωρινι μετανάςτευςθ διακρίνεται περαιτζρω, ςε μετανάςτευςθ 

μακράσ και μικρισ διάρκειασ, με ςθμείο αναφοράσ ςυνικωσ το ζνα ζτοσ.19 

Πια ακόμθ κατθγορία που εμπίπτει ςτο κριτιριο του χρόνου παραμονισ, 

είναι θ περίπτωςθ τθσ κυκλικισ μετανάςτευςθσ,20 όπωσ ορίηεται από τθν 

‘Εμκε-Υουλοποφλου και αφορά τθν «επαναλαμβανόμενθ διακίνθςθ ενόσ 
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εργαηόμενου ι μιασ οικογζνειασ μεταξφ χϊρα υποδοχισ και χϊρα 

προζλευςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του» (Ζμκε-Υουλοποφλου, 2007). 

Ενϊ, παλιότερα, το «μακρινό» ταξίδι ςτθν ξενιτιά γινόταν μια φορά ςτθ ηωι 

του ανκρϊπου, ςιμερα, ολοζνα και περιςςότερο παρατθρείται το 

φαινόμενο τθσ επαναλαμβανόμενθσ μεταναςτευτικισ ροισ ανάμεςα ςε 

χϊρα υποδοχισ και χϊρα προζλευςθσ, κυρίωσ όταν πρόκειται για όμορεσ 

περιοχζσ.  

Επιπρόςκετα, τα τελευταία χρόνια ζχει κάνει και τθν εμφάνιςι τθσ μια 

ακόμθ περίπτωςθ επαναλαμβανόμενθσ μετακίνθςθσ, που ςυνικωσ ζχει τθ 

μορφι τθσ διαδοχικισ μετανάςτευςθσ από μια χϊρα ςε μιαν άλλθ. Αυτό 

είναι ζνα φαινόμενο που διευκολφνεται τόςο από τθν μείωςθ του κόςτουσ 

μετακίνθςθσ, όςο και τθν εξζλιξθ του ρυκμιςτικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου.  

Χυγκρίνοντασ αυτζσ τισ δφο περιπτϊςεισ, θ ομοιότθτα εντοπίηεται ςτθν 

επαναλαμβανόμενθ μετακίνθςθ, ενϊ διαφοροποιοφνται ωσ προσ τουσ 

προοριςμοφσ, αφοφ ςτθν περίπτωςθ τθσ κυκλικισ μετακίνθςθσ θ ροι 

πραγματοποιείται μόνο ανάμεςα ςε χϊρα υποδοχισ και προζλευςθσ, ενϊ 

ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ ζχουμε εναλλαγι ςτισ χϊρεσ προοριςμοφ.  

Σι περιπτϊςεισ αυτζσ κα μποροφςαν να αποτελζςουν μια νζα κατθγορία, 

αν, αντί του χρόνου παραμονισ, χρθςιμοποιοφςαμε ωσ κριτιριο 

ταξινόμθςθσ τθ ςυχνότθτα μετακίνθςθσ. Πε αυτό τον τρόπο κα διακρίναμε 

τθν μεταναςτευτικι ροι ςε άπαξ και διαδοχικι μετανάςτευςθ, εντάςςοντασ 

τθ κυκλικι ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ ωσ ειδικι κατθγορία.  

Εκτόσ από τισ διάφορεσ κατθγορίεσ τθσ μετανάςτευςθσ, ζχει αναπτυχκεί και μια ταξινόμθςθ 

για τα άτομα που μετακινοφνται. Τπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, θ επικράτθςθ του 

κρατικοφ μοντζλου οργάνωςθσ αλλά και πολιτικοοικονομικζσ εξελίξεισ, (κατάρρευςθ του 

ανατολικοφ μπλοκ, οικονομικι ανιςότθτα Βορρά-Ρότου, πολιτικζσ και εμφφλιεσ διαμάχεσ) 

ανζδειξαν ειδικζσ περιπτϊςεισ μετακινοφμενων ατόμων ι «νζεσ ςυμπλθρωματικζσ μορφζσ» 

(Ξοτηιάσ, 2003). Αν και οι περιπτϊςεισ αυτζσ, δεν εμπίπτουν όλεσ ςτθν περίπτωςθ του 

νεωτερικοφ οικονομικοφ μετανάςτθ, αξίηει να αναφερκοφν κυρίωσ για εννοιολογικι 

αποςαφινιςθ.  
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Ξυριότερθ ίςωσ αναδυόμενθ ομάδα είναι αυτι των παράνομων/παράτυπων μεταναςτϊν ι 

λακρομεταναςτϊν. i  Υρόκειται για τα άτομα εκείνα, που ςτθ προςπάκειά τουσ να 

εξαςφαλίςουν «καλφτερεσ» ςυνκικεσ διαβίωςθσ, δεν «διςτάηουν» να μετακινοφνται, 

εργάηονται ι να διαμζνουν χωρίσ να ζχουν τα κατάλλθλα διοικθτικά ζγγραφα.21. 

Πια ακόμθ γνωςτι διάκριςθ είναι αυτι μεταξφ μετανάςτθ και πρόςφυγα. Υζρα από τον 

οικιοκελι ι μθ χαρακτιρα τθσ απόφαςθσ μετακίνθςθσ, οι δφο ζννοιεσ διαφζρουν και ωσ 

προσ το κεςμικό κακεςτϊσ που τισ διζπει. Χτθ Χφμβαςθ του Σ.Θ.Ε για τουσ Υρόςφυγεσ 

(1951) κατοχυρϊνεται θ δυνατότθτα αίτθςθσ αςφλου κακϊσ και θ αρχι τθσ μθ απζλαςθσ ςε 

χϊρα που κεωροφν ότι κα διωχκοφν.ii 

Χυγγενισ με τθν ζννοια του μετανάςτθ, είναι και ο όροσ αλλοδαπόσ όπου με τθν 

δθμιουργία των εκνικϊν ςυνόρων προςδιορίηεται πλζον ωσ ο πολίτθσ (υπικοοσ) άλλθσ 

χϊρασ και αντιπαραβάλλεται με τθν ζννοια του θμεδαποφ, ωσ του ατόμου εκείνου που 

φζρει τθν ιδιότθτα του πολίτθ, δθλαδι είναι φορζασ των εγχϊριων πολιτικϊν 

δικαιωμάτων.22  Αν και ο όροσ αλλοδαπόσ και μετανάςτθσ, αναφζρονται ςυχνά ςτθν 

κακθμερινότθτα για να περιγράψουν τον «ξζνο» ωςτόςο δεν ταυτίηονται πάντα. «Ζνα 

άτομο μπορεί να είναι μετανάςτθσ αλλά να μθν είναι αλλοδαπόσ (π.χ. παλιννοςτοφντεσ), ι 

να είναι αλλοδαπόσ χωρίσ να είναι μετανάςτθσ (π.χ. παιδιά των μεταναςτϊν που ζχουν 

γεννθκεί ςτθν χϊρα υποδοχισ χωρίσ να ζχουν αποκτιςει τθν αντίςτοιχθ ικαγζνεια)». (Ζμκε-

Υουλοποφλου, 2007) 

Επιπρόςκετα οι ζννοιεσ αλλοεκνισ, αλλογενισ ι αλλόφυλοσ αντιπαραβάλλονται με τισ 

ζννοιεσ ομοεκνισ, ομογενισ ι ομόφυλοσ και αναφζρονται ςτα άτομα που κατάγονται από 

διαφορετικό ζκνοσ, γζνοσ ι φυλι από τθ χϊρα υποδοχισ.23  

                                                                 

i
 Θ κ. Ψριανταφυλλίδου ‘Αννα ςτθ μελζτθ τθσ (2005) για τθν Ελλθνικι Πεταναςτευτικι Υολιτικι: Προβλήματα και 

Κατεσθύνσεις. ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΛΔΡΤΜΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΚΑΛ ΕΞΩΣΕΡΛΚΘ ΠΟΛΛΣΛΚΘ (ΕΛΛΑΜΕΠ) υιοκετεί τον όρο «παράτυποι» και όχι 
«παράνομοι» μετανάςτεσ , προκειμζνου να τονίςει «ότι θ μόνθ παρανομία που διζπραξαν οι τελευταίοι είναι το ότι 
παραβιάηουν τθν νομοκεςία περί μετανάςτευςθσ μθ ζχοντασ τα κατάλλθλα χαρτιά για τθν είςοδο και παραμονι τουσ ςτθ 
χϊρα. Σι άνκρωποι αυτοί δεν εμπλζκονται ςε άλλεσ παράνομεσ πράξεισ και είναι γι’ αυτό, πιςτεφουμε, χριςιμο και κεμιτό να 
χρθςιμοποιείται γενικά ο όροσ παράτυποι ςε αντιςτοιχία με τουσ αγγλικοφσ όρουσ undocumented ι irregular και όχι 
παράνομοι.»   

ii
 H Χφμβαςθ του Σ.Θ.Ε για τουσ Υρόςφυγεσ (1951) κακϊσ και το ιδρυτικό κείμενο τθσ Ω.Α. ορίηει τουσ πρόςφυγεσ ωσ 

ανκρϊπουσ "που ζχουν τραπεί ςε φυγι από τθ χϊρα τουσ λόγω δικαιολογθμζνου φόβου δίωξθσ για λόγουσ φυλετικοφσ, 
κρθςκευτικοφσ, εκνικισ καταγωγισ, πολιτικϊν πεποικιςεων ι ςυμμετοχισ ςε ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα, οι οποίοι δεν 
μποροφν ι δεν επικυμοφν να επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα τουσ". Υεριφερειακά κείμενα όπωσ θ Χφμβαςθ του Σργανιςμοφ 
Αφρικανικισ Ενότθτασ για τουσ Υρόςφυγεσ (1969) και θ Διακιρυξθ τθσ Ξαρταχζνα ςτθ Οατινικι Αμερικι (1984) διεφρυναν 
αυτόν τον οριςμό ϊςτε να καλφπτει και ανκρϊπουσ που ζχουν τραπεί ςε φυγι λόγω πολζμου ι ζνοπλθσ ςφρραξθσ. (Ϊπατθ 
Αρμοςτεία του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ) 
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Ψζλοσ, διακρίνουμε ςε μετανάςτεσ «πρϊτθσ γενιάσ» και ορίηονται οι μετανάςτεσ που ζχουν 

γεννθκεί ςτο εξωτερικό και ςε μετανάςτεσ «δεφτερθσ γενιάσ» που είναι οι απόγονοι των 

μεταναςτϊν τθσ πρϊτθσ γενιάσ ι τα παιδιά που μεταναςτεφουν με τουσ γονείσ τουσ ςε 

μικρι θλικία,24 κ.ο.κ. Ψο αξιοςθμείωτο είναι ότι ανάλογα με τθ γενιά παρατθροφνται και 

διαφορετικοί «βακμοί ενςωμάτωςθσ» ςτθν θμεδαπι. «Θ πρϊτθ γενιά μεταναςτϊν 

χαρακτθρίηεται *από+ μερικι θ μθδενικι ενςωμάτωςθ…, θ δεφτερθ ενςωματϊνεται χωρίσ 

δυςκολίεσ ςτθν θμεδαπι κοινωνικοποκονομικι ηωι και θ τρίτθ  "επιςτρζφει ςτισ ρίηεσ τθσ" 

δθλαδι ςε αναηιτθςθ χαρακτθριςτικϊν τθσ χϊρα καταγωγισ τθσ πρϊτθσ γενιάσ.» (Ζμκε-

Υουλοποφλου, 2007) 

Θ παρουςίαςθ τθσ τυπολογίασ ολοκλθρϊνεται, με τθν αναφορά ςτθν κατθγοριοποίθςθ των 

κρατϊν όςο αναφορά τθ ςχζςθ τουσ με το μεταναςτευτικό φαινόμενο. Διακρίνουμε 

επομζνωσ, ςε χϊρεσ/κράτθ προζλευςθσ και ςε χϊρεσ/κράτθ υποδοχισ, ανάλογα με το αν 

παρατθρείται ςε αυτά μεταναςτευτικι εκροι (αναχϊρθςθ) ι ειςροι (άφιξθ) αντίςτοιχα. 

Εναλλακτικά, χρθςιμοποιοφνται οι όροι αλλοδαπι για να δθλωκεί μια άλλθ χϊρα ςτο 

εξωτερικό και θμεδαπι όταν θ αναφορά γίνεται για το εςωτερικό.  

ΚΕΩΦΘΨΛΞΕΧ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΕΛΧ ΨΣΩ ΦΑΛΡΣΠΕΡΣΩ  

 

Θ κεωρθτικι προςζγγιςθ του φαινομζνου τθσ μετανάςτευςθσ, εξαιτίασ τθσ 

πολυπλοκότθτάσ τθσ, ςυγκεντρϊνει το ενδιαφζρον από διάφορουσ επιςτθμονικοφσ 

κλάδουσ, χωρίσ όμωσ να υπάρχει ζνα κακολικό ερμθνευτικό και αναλυτικό μοντζλο. 

Ωςτόςο, επειδι θ ανάλυςθ είναι άμεςα ςυνυφαςμζνθ τόςο με αίτια, όςο και με τισ 

επιπτϊςεισ του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου, είναι επόμενο θ πρωτοκακεδρία των 

οικονομικϊν παραγόντων να δϊςει το προβάδιςμα ςτθν οικονομικι προςζγγιςθ, για να 

εμπλουτιςτεί μεταγενζςτερα και από μοντζλα που εξετάηουν τισ κοινωνιολογικζσ, 

πολιτιςμικζσ, ψυχολογικζσ ι/και δθμογραφικζσ πτυχζσ του κζματοσ.25 

Από τα υπάρχοντα κεωρθτικά μοντζλα αυτά που ςυγκεντρϊνουν περιςςότερο ενδιαφζρον, 

χωρίσ βζβαια να υποτιμάται θ ςυνειςφορά των υπολοίπων, είναι θ νεοκλαςικι προςζγγιςθ 

και θ κεωρία των νζων οικονομικϊν τθσ μετανάςτευςθσ που εξθγοφν κυρίωσ τουσ λόγουσ 

ζναρξθσ των μεταναςτευτικϊν ροϊν, ενϊ οι κεωρίεσ που εςτιάηουν ςε κοινωνικά δίκτυα, 

οργανϊςεισ και κεςμοφσ, εξθγοφν τθν ενδυνάμωςθ του φαινομζνου, παρά το γεγονόσ ότι 

τα αρχικά αίτια μπορεί να μθν υφίςτανται πια.26 Αναλυτικότερα:  
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Θ Ρεοκλαςικι Υροςζγγιςθ (neoclassical theory) κεωρεί ότι θ μεταναςτευτικι ροι 

προκαλείται λόγω ανιςορροπίασ ςτθν αγορά εργαςίασ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, 

υποςτθρίηεται ότι ο νόμοσ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ κα λειτουργιςει και επομζνωσ 

τα άτομα προκειμζνου να βελτιϊςουν τθν οικονομικι τουσ κατάςταςθ κα μετακινθκοφν 

εκεί που κα μπορζςουν να εξαςφαλίςουν τθ βελτίωςθ τουσ βιοτικοφ τουσ επιπζδου.27 Θ 

βαςικι κριτικι που αςκείται ςυνικωσ είναι ότι βαςίηεται ςε μθ ρεαλιςτικζσ παραδοχζσ και 

οι οποίεσ απαιτοφν προχπόκεςθ τθσ τζλειασ γνϊςθσ των λειτουργιϊν και διαδικαςιϊν τθσ 

αγοράσ εργαςίασ, παραβλζποντασ όμωσ «τον παράγοντα ότι είναι ςχεδόν αδφνατο για 

κάποιον να ζχει επαρκείσ γνϊςεισ για τισ κοινωνικοπολιτικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ 

άλλων περιοχϊν.» (Χλζτςοσ και ςυν., 2005) 

Ψα νζα οικονομικά τθσ μετανάςτευςθσ αντικακιςτοφν  το άτομο με το νοικοκυριό, ωσ τθ 

βαςικι μονάδα ανάλυςθσ. Για τθ κεωρία αυτι οι οικογζνειεσ αναπτφςςουν εςωτερικά ζναν 

καταμεριςμό εργαςίασ με ςκοπό τθν οικονομικι ανάπτυξθ/διαχείριςθ κινδφνων. Χτα 

πλαίςια αυτισ τθσ ςτρατθγικισ λαμβάνεται και θ απόφαςθ εάν ζνα μζλοσ (ι και 

περιςςότερα) ςταλοφν ωσ μετανάςτεσ, αν αυτό κρίνεται επωφελζσ. Ξαταλυτικόσ 

παράγοντασ επομζνωσ για τθν απόφαςθ τθσ μετακίνθςθσ, ςφμφωνα πάντα με τθ εν λόγω 

κεωρία, δεν είναι τόςο οι ειςοδθματικζσ διαφορζσ, αλλά κυρίωσ θ ςχετικι 

οικονομικοκοινωνικι κατάςταςθ του νοικοκυριοφ.28 

Λδιαίτερο ενδιαφζρον ςυγκεντρϊνει και θ κεωρία των δικτφων (network theory). Ξεντρικό 

ρόλο για τθ κεωρία αυτι ζχουν τα μεταναςτευτικά δίκτυα «που ςυνδζουν μετανάςτεσ, 

πρϊθν μετανάςτεσ και μθ μετανάςτεσ ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ και προοριςμοφ μζςα από 

ςχζςεισ ςυγγζνειασ, φιλίασ και κοινοφ τόπου καταγωγισ» (Ψριανταφφλλου & Παροφκθσ, 

2010). Θ μεταναςτευτικι ροι, ςφμφωνα πάντα τουσ υποςτθρικτζσ τθσ εν λόγω κεωρίασ, 

οφείλεται όχι τόςο ςτισ μιςκολογικζσ διαφορζσ, αλλά ςτο μζγεκοσ και ςτθν ικανότθτα των 

δικτφων να εξαςφαλίςουν αςφαλι μετακίνθςθ και παράλλθλα να μεγιςτοποιιςουν τα 

οφζλθ από τθ μετακίνθςθ.29 

Ψζλοσ, αξίηει να αναφερκεί και θ κεςμικι κεωρία (institutional theory), που εςτιάηει τθν 

ανάλυςι τθσ ςτθν φπαρξθ ιδιωτικϊν κεςμϊν και οργανϊςεων, με ςτόχο τθν παροχι 

υπθρεςιϊν προσ όςουσ επικυμοφν να μεταναςτεφςουν. Ωςτόςο, οι όλο και λιγότερεσ 

νόμιμεσ κζςεισ εργαςίασ που προορίηονται για τουσ μετανάςτεσ, οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ 

παράνομων κυκλωμάτων που «διευκολφνουν» τθ μεταναςτευτικι ροι, ενϊ από τθν άλλθ 

πλευρά ζχουμε τθν ανάπτυξθ ανκρωπιςτικϊν οργανϊςεων με ςκοπό  τθν παροχι βοικειασ 

ςτα άτομα αυτά. Θ εδραίωςι τουσ ςτο χρόνο λειτουργεί ενιςχυτικά, κακιςτϊντασ πλζον 
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αδφνατο τον ζλεγχό τουσ από οποιαδιποτε κρατικι δικαιοδοςία, αφοφ οι περιςςότερεσ 

δραςτθριοποιοφνται ςε διεκνζσ επίπεδο. Για τθ κεςμικι κεωρία θ φπαρξθ των 

οργανϊςεων/κεςμϊν είναι αυτι που ανατροφοδοτεί τισ μεταναςτευτικζσ ροζσ, άςχετα από 

τουσ παράγοντεσ που αρχικά τισ προκάλεςαν.30 

 

Θ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΕΥΣΧΘ ΨΘΧ ΥΑΓΞΣΧΠΛΣΥΣΛΘΧΘΧ: ΓΕΡΛΞΑ 

ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΞΑΛ ΨΑΧΕΛΧ.  

 

Ψο κεφάλαιο αυτό αναφζρεται ςτθ μετανάςτευςθ του ςιμερα όχι μόνο επειδι μασ 

ενδιαφζρει θ εξζλιξι του, αλλά κυρίωσ γιατί περιςςότερο από κάκε άλλθ φορά θ 

μετανάςτευςθ φαίνεται να ζχει αναπτφξει μια τζτοια δυναμικι, που κζτει ςτο επίκεντρο 

του ενδιαφζροντοσ ςειρά ςθμαντικϊν ηθτθμάτων. Χτόχοσ τθσ παροφςθσ ενότθτασ είναι να 

καταγραφοφν, κυρίωσ τα ςφγχρονα χαρακτθριςτικά που ςυγκεντρϊνει το μεταναςτευτικό 

φαινόμενο, προκειμζνου να ςτοιχειοκετεί μια ςαφι εικόνα για το τι κα μασ απαςχολιςει 

ςτθ ςυνζχεια. Αυτό που αξίηει να αναφερκεί είναι ότι θ «μετανάςτευςθ… δεν ζχει γνωρίςει 

άλματα ςε ςχζςθ με τον 19ο αιϊνα» (Ξοτηιάσ, 2003). Ζχει όμωσ, μεταλλαχτεί ςθμαντικά ωσ 

προσ τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ.  

Ξατ’ αρχάσ, ζχει αποκτιςει κακολικό /διεκνζσ χαρακτιρα, αφοφ «όλεσ ςχεδόν οι χϊρεσ του 

κόςμου υπιρξαν χϊρεσ υποδοχισ και χϊρεσ προζλευςθσ κάποιων μεταναςτϊν…» (Ζμκε-

Υουλοποφλου, 2007). Επιπρόςκετα, όλο και περιςςότερο θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτα 

μεταναςτευτικά ρεφματα γίνεται εντονότερθ, γεγονόσ που δικαιολογεί τθ χριςθ του όρου 

«κθλυκοποίθςθ τθσ μετανάςτευςθσ».31 

Χθμαντικι διαφοροποίθςθ επίςθσ, διαπιςτϊνεται και ωσ προσ τισ επιδιϊξεισ του ςφγχρονου 

μετανάςτθ. Ενϊ, για το νεωτερικό μετανάςτθ ςτθν εποχι τθσ διεκνοποίθςθσ, θ ταυτόχρονθ 

αλλαγι κοινωνικοφ και γεωγραφικοφ χϊρου, ςιμαινε τισ περιςςότερεσ φορζσ ζναν δρόμο 

χωρίσ επιςτροφι, ςιμερα δεν ςυμβαίνει αυτό. Ζτςι, ενϊ ςτθν πρόκλθςθ αυτι 

ανταποκρινόταν, επιδιϊκοντασ να προςαρμοςτεί ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, και «θ κφρια τάςθ 

ςυμπεριλάμβανε τθ διεκδίκθςθ τθσ ενςωμάτωςθ ςτθ νζα κοινωνία· τθν προςπάκεια 

αναγνϊριςθσ ιςότθτασ και κοινισ αντίλθψθσ, επιδιϊξεων· τθν ζνταξθ ςτο ίδιο υπάρχον 

ςφςτθμα και τθν αφομοίωςθ απϋ αυτό με τθν αναγνϊριςθ ζςτω, κάποιων ιδιαιτεροτιτων 

εμπλουτιςμοφ του ςυςτιματοσ» (Ξοτηιάσ, 2008) ςιμερα, αναηθτά τθν αναγνϊριςθ τθσ 

ιδιαιτερότθτάσ του.  
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Υζρα όμωσ από τα «νζα» γενικά χαρακτθριςτικά το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ 

αναπτφςςει και «τοπικζσ» ιδιαιτερότθτεσ. Ψα κράτθ τθσ Β. Ευρϊπθσ με τισ πολιτικζσ του 

«φιλοξενοφμενου εργάτθ» (Gastarbeiter, όροσ ςτα γερμανικά) και τθ μετακίνθςθ ςτθ 

μθτρόπολθ από τισ πρϊθν αποικίεσ, που ακολοφκθςαν τισ «κλαςικζσ» αγγλόφωνεσ 

κοινωνίεσ υποδοχισ (κυρίωσ Θ.Υ.Α, Ξαναδάσ, και Αυςτραλία), δίνουν πλζον τθ «ςκυτάλθ» 

ςτισ χϊρεσ τθσ Ρ. Ευρϊπθσ, που μζςα ςε λίγα χρόνια, από χϊρεσ προζλευςθσ, 

μετατρζπονται ςε χϊρεσ υποδοχισ νζων μεταναςτευτικϊν προτφπων.32 

Σι γεωπολιτικζσ μεταβολζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ90 ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ βάηουν ςε 

εκκίνθςθ ζνα νζο μεταναςτευτικό ρεφμα, το οποίο αυτι τθ φορά χαρακτθρίηεται για τισ 

«νζεσ μορφζσ ευζλικτθσ εργαςίασ, *για+ το *επιςφαλζσ+ νομικό κακεςτϊσ των (ςυχνά χωρίσ 

χαρτιά) μεταναςτϊν…, *ενϊ,+ ο χρόνοσ διαμονισ των μεταναςτϊν διακρίνεται από μεγάλεσ 

διαφοροποιιςεισ…» (Ψριανταφφλλου & Παροφκθσ, 2010). Θ γεωγραφικι και πολιτιςμικι 

εγγφτθτα, θ ελλιπισ μεταναςτευτικι πολιτικι, θ ανεπτυγμζνθ παραοικονομία αλλά και οι 

μθ επίςθμεσ μορφζσ εργαςίασ, που χαρακτθρίηουν όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ρ. Ευρϊπθσ 

αποτζλεςαν τουσ βαςικότερουσ παράγοντεσ που «προςζλκυςαν» αυτά τα νζα 

μεταναςτευτικά ρεφματα.33  

 

ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΑ  

 

Από τα παραπάνω, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι το μεταναςτευτικό φαινόμενο, όχι 

μόνο διατθρεί τθν δυναμικι του, αλλά ανάλογα με το περιβάλλον ςτο οποίο εκδθλϊνεται, 

αποκτά και ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. Θ διαπίςτωςθ αυτι χρίηει ιδιαίτερθσ προςοχισ, διότι 

μασ επιτρζπει να ιςχυριςτοφμε ότι: πρϊτον, οι περί μθδενικισ μετανάςτευςθσ ςτόχοι είναι 

εξωπραγματικοί και άρα μια τζτοια πρόταςθ τίκεται εκτόσ ςυηιτθςθσ. Χυνεπϊσ, αυτό που 

απομζνει, είναι θ διαμόρφωςθ πολιτικϊν για τθ διαχείριςθ του φαινομζνου, κυρίωσ από τισ 

χϊρεσ που είναι δζκτεσ των μεταναςτευτικϊν ροϊν. Δεφτερον, θ διαμόρφωςθ μιασ 

μεταναςτευτικισ πολιτικισ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ τθσ τα ιδιαίτερα «τοπικά», αλλά και 

«ςφγχρονα» χαρακτθριςτικά του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου, ςε ςυνδυαςμό πάντα με τισ 

δυνατότθτεσ και με τισ ιδιομορφίεσ που ζχει θ κάκε χϊρα υποδοχισ. Χτθν εποχι επομζνωσ 

τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, θ διαμόρφωςθ μεταναςτευτικισ πολιτικισ, από τθν μεριά πλευρά 

ςυνεπάγεται ι προχποκζτει τθν ανάπτυξθ εκνικϊν πολιτικϊν από κάκε χϊρα, αφοφ με τον 

ζναν ι τον άλλον τρόπο επθρεάηονται από αυτό, ενϊ από τθν άλλθ ‘ςυν-προχποκζτει’ τθν 
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ανάπτυξθ δράςεων ςε υπερεκνικό επίπεδο εφόςον παγκοςμίου κλίμακασ «προβλιματα» 

απαιτοφν και παγκόςμιεσ λφςεισ.  

Ψα επόμενα κεφάλαια αςχολοφνται με τα ηθτιματα αυτά. Υιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν αμζςωσ 

επόμενθ ενότθτα, αποτυπϊνονται βαςικά κζματα που αφοροφν τα διάφορα πρότυπα 

μεταναςτευτικισ πολιτικισ, ςτθ ςυνζχεια  παρουςιάηονται οι πρακτικζσ που ζχουν 

αναπτφξει διάφορεσ χϊρεσ και κυρίωσ αυτζσ  που εμφανίηουν τθ μεγαλφτερθ εμπειρία 

ςτουσ μετανάςτεσ. Ψζλοσ, ςε ξεχωριςτι ενότθτα παρουςιάηονται οι δράςεισ που ζχουν 

πραγματοποιθκεί από υπερεκνικοφσ οργανιςμοφσ.  

                                                                 
11 http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/Human_migration 
12 Βλ. ό. π.  Ξοτηιάσ, Ρ. (2003) 
13 Πουςοφρου, Ο. Π. (1991). Μετανάςτευςθ και Μεταναςτευτικι Πολιτικι ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ. Ακινα: Gutenberg 
14 Ψςαοφςθσ, Δ. (1991). Κοινωνικι Δθμογραφία. Ακινα: Gutenberg. 
15 Χλζτςοσ, Π., Ξόλλιασ, Χ., Χυρακοφλθσ, Ξ., Υαλαιολόγου, Χ., Καλαςςοχϊρθ, Χ., Ππουρδουβάλθ, Β., et al. (2005). Οι 
οικονομικζσ διαςτάςεισ τθσ μετανάςτευςθσ. Οι επιπτϊςεισ ςτον αγροτικό τομζα. Ακινα: Λνςτιτοφτο Πεταναςτευτικισ 
Υολιτικισ (ΛΠΕΥΣ). 
16.Βλ. ο.π. Πουςοφρου (1991) 
17 Βλ.ό.π.Πουςοφρου, (1991) επίςθσ και Ψςαοφςθσ (1991) 
18 Ζμκε-Υουλοποφλου, Ιρα; Ελλθνικι Εταιρεία Δθμογραφικϊν Πελετϊν. (2007). Θ μεταναςτευτικι πρόκλθςθ. Ακινα: 
Εκδόςεισ Υαπαηιςθ. 
19Βλ. ο.π.  Ζμκε-Υουλοποφλου, Ιρα Ελλθνικι Εταιρεία Δθμογραφικϊν Πελετϊν (2007), και βλ.ό.π. Ψςαοφςθσ, Δ. (1991).  
20 Βλ. ό. π. Ζμκε-Υουλοποφλου, Ιρα; Ελλθνικι Εταιρεία Δθμογραφικϊν Πελετϊν (2007) 
21 Βλ. ό. π. Ζμκε-Υουλοποφλου, Ελλθνικι Εταιρεία Δθμογραφικϊν Πελετϊν (2007) 
22 Βλ. ό. π. Πουςοφρου, 1991. 
23 Βλ. ό. π. Ζμκε-Υουλοποφλου, Ιρα; Ελλθνικι Εταιρεία Δθμογραφικϊν Πελετϊν (2007) 
24 Ψριανταφφλλου, Ά., & Παροφκθσ, Κ. (Eds.). (2010). Θ μετανάςτευςθ ςτθν Ελλάδα του 21ου αιϊνα. Ακινα: Εκδόςεισ Ξριτικι. 
25Βλ. ό. π., Πουςοφρου, (1991) 
26 Βλ. ό. π. Ψριανταφφλλου & Παροφκθσ, (2010) 
27 Βλ. ό. π., Πουςοφρου, (1991) 
28 Βλ. ό. π. Ψριανταφφλλου & Παροφκθσ, (2010) 
29 Βλ. ό. π. Ψριανταφφλλου & Παροφκθσ, (2010) 
30 Βλ. ό. π. Ψριανταφφλλου & Παροφκθσ, (2010) 

31 Βλ. ό. π. Ζμκε-Υουλοποφλου, Ιρα; Ελλθνικι Εταιρεία Δθμογραφικϊν Πελετϊν (2007) 
32 Βλ. ό. π. Ζμκε-Υουλοποφλου, Ιρα; Ελλθνικι Εταιρεία Δθμογραφικϊν Πελετϊν (2007) 
33 Βλ. ό. π. Ζμκε-Υουλοποφλου, Ιρα; Ελλθνικι Εταιρεία Δθμογραφικϊν Πελετϊν (2007) 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/Human_migration
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 2 ΠΕΡI ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚH ΠΟΛΙΣΙΚH.  

 

Ψο φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ μοιραία προκαλεί και τθν «αντίδραςθ» των κρατϊν που 

διαμορφϊνουν πολιτικζσ για τθ διευκζτθςι του. Ανάλογα τϊρα, αν ανικουν ςτθν ομάδα 

των χωρϊν υποδοχισ ι προζλευςθσ, χρθςιμοποιοφν και διαφορετικά «εργαλεία». 

Δεδομζνου ότι, θ χϊρα μασ τα τελευταία χρόνια άλλαξε «μεταναςτευτικό ςτρατόπεδο» και 

από χϊρα προζλευςθσ μετατράπθκε ςε χϊρα προοριςμοφ, θ ανάλυςθ κα επικεντρωκεί 

ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ.  

 

ΣΦΛΧΠΣΧ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ  

 

Σι πρϊτεσ πολιτικζσ που εφαρμόςτθκαν για τθ ρφκμιςθ του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου, 

αφοροφςαν κυρίωσ, μζτρα και πρακτικζσ που ςτόχευαν  ςτθν ρφκμιςθ και ςτον ζλεγχο των 

ςυνόρων μιασ χϊρασ όςον αφορά τισ μεταναςτευτικζσ ροζσ, τθν καταπολζμθςθ τθσ 

παράνομθσ μετανάςτευςθσ, τθν ρφκμιςθ των αγορϊν εργαςίασ, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ 

διαμονισ και απόδοςθσ κοινωνικϊν παροχϊν. Ζτςι θ «μεταναςτευτικι πολιτικι» 

ταυτίςτθκε  περιςςότερο με τον ποιοτικό και ποςοτικό ζλεγχο των μεταναςτευτικϊν 

ειςροϊν αποκτϊντασ κατϋ επζκταςθ ζνα «αςτυνομικό», «αμυντικό» και «καταςταλτικό» 

χαρακτιρα.34 

Σι μεταναςτευτικζσ ροζσ όμωσ δθμιοφργθςαν ςτθν ςυνζχεια ζνα μεταναςτευτικό απόκεμα 

ςτο εςωτερικό των χωρϊν, το οποίο και αυτό με τθ ςειρά του, χρειάςτθκε ακολουκία 

ρυκμιςτικϊν παρεμβάςεων, εφόςον «θ παρουςία *του+ διεφρυνε τουσ παράγοντεσ που 

ςυμμετείχαν ςτθ ςυγκρότθςθ και αναςυγκρότθςθ τθσ κοινωνίασ» (Ξοντιάδθσ & 

Υαπακεοδϊρου, 2007). Θ διευκζτθςθ των όρων ςυμμετοχισ του εν λόγω αποκζματοσ ςτθν 

κοινωνία υποδοχισ, με το πζραςμα του χρόνου απζκτθςε ιδιαίτερθ βαρφτθτα. Θ 

μετανάςτευςθ ςτθν εποχι τθσ «παγκοςμιοποίθςθσ» και θ επίλυςθ προβλθμάτων που 

ςυνεπάγεται θ εγκατάςταςθ των μεταναςτϊν, μετατοπίηουν το «κζντρο βάρουσ» τθσ 

παραδοςιακισ μεταναςτευτικισ πολιτικισ, από τθ διαχείριςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν, 

ςτισ κοινωνικζσ διαςτάςεισ τθσ εγκατάςταςθσ, οι οποίεσ μετεξελίςςονται ολοζνα και 

περιςςότερο «ςε πρόβλθμα… εςωτερικισ κοινωνικισ ςυνοχισ,… πολιτιςμοφ και 

ςυςτιματοσ αξιϊν,… εκνικισ ταυτότθτασ και αςφάλειασ» (Ξοτηιάσ, 2008). Ψαυτόχρονα, οι 
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επιπτϊςεισ αυτζσ είναι αποτζλεςμα όχι μόνο του φαινομζνου αυτοφ κακϋ αυτοφ, αλλά ςυν-

διαμορφϊνονται και από τισ πολιτικζσ επιλογζσ που εφαρμόηει θ κάκε χϊρα για τθ ρφκμιςθ 

του φαινομζνου. 

Χιμερα επομζνωσ, θ μεταναςτευτικι πολιτικι ορίηεται πιο ςφνκετα. Χφμφωνα με τθν 

προςζγγιςθ τθσ Schnapper (ςτο Ππάγκαβοσ & Υαπαδοποφλου, 2003) «θ μεταναςτευτικι 

πολιτικι ορίηεται ωσ το ςφνολο των μζτρων και των υιοκετθμζνων κοινωνικϊν πρακτικϊν – 

ςφμφωνα με δφο αναγκαίουσ και ςυμπλθρωματικοφσ άξονεσ – οι οποίοι: α) Φυκμίηουν και 

ελζγχουν τθν είςοδο, τθ διαμονι και τθν απαςχόλθςθ των μθ πολιτϊν μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

κοινωνίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μζτρων για ενκάρρυνςθ για επιςτροφι ι 

προςωρινι διαμονι και για τθν καταπολζμθςθ τθσ λακρομετανάςτευςθσ, *και πρόκειται 

για τθν «κακαρι» μεταναςτευτικι πολιτικι+ β) Αντιμετωπίηουν τουσ ιδθ εγκατεςτθμζνουσ 

μεταναςτευτικοφσ πλθκυςμοφσ ςε εκνικό ζδαφοσ. Πε άλλα λόγια, ο δεφτεροσ άξονασ 

αποτελεί τον άξονα τθσ κακαρισ κοινωνικισ πολιτικισ που διακρίνεται ςτισ επιμζρουσ 

εκνικζσ πολιτικζσ ζνταξθσ και ενςωμάτωςθσ των μεταναςτϊν, είτε αυτζσ αφοροφν τθν 

εκπαιδευτικι πολιτικι, είτε τθ ςτεγαςτικι πολιτικι, είτε τισ πολιτικζσ τθσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ, υγείασ και πρόνοιασ, είτε τισ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ που εφαρμόηονται ςτουσ 

νόμιμουσ πλθκυςμοφσ οι οποίοι δεν διακζτουν τθν εκνικότθτα τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι 

εγκατεςτθμζνοι.»  

Υαρόμοια προςζγγιςθ, ακολουκείται και από τον Ξόντθ (Ξόντθσ, 2009) ο οποίοσ διακρίνει 

ςε «εξωτερικι μεταναςτευτικι πολιτικι», εννοϊντασ με αυτι τθν ποςοτικι και ποιοτικι 

ρφκμιςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν, και ςε «εςωτερικι μεταναςτευτικι πολιτικι», που 

αφορά τθν «ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν ςτον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό βίο τθσ 

χϊρασ».  

Μςωσ τελικά, να ιταν ςκόπιμο, αντί του όρου «μεταναςτευτικι πολιτικι», ο οποίοσ 

αναφζρεται ταυτόχρονα για να περιγράψει και το «ςφνολο» και το «επιμζρουσ», να γίνει 

χριςθ του όρου «μεταναςτευτικι ςτρατθγικι». Χτθν περίπτωςθ αυτι, ςυνδυάηοντασ τα 

παραπάνω, θ μεταναςτευτικι ςτρατθγικι κα αφοροφςε το ςφνολο των «μζτρων» και 

«πρακτικϊν» που εφαρμόηονται για τθ ρφκμιςθ του φαινομζνου εν γζνει, ενϊ κα 

εξειδικεφεται ςτισ δφο επιμζρουσ πολιτικζσ/άξονεσ: τθ «μεταναςτευτικι πολιτικι» 

ςφμφωνα με τθν «ςτενι» ζννοια του όρου και τθν  «πολιτικι ζνταξθσ ι ενςωμάτωςθσ», 

αυτι δθλαδι που προςδιορίηεται ωσ θ «εςωτερικι» διάςταςθ ι ωσ θ κοινωνικι πολιτικι 

τθσ μετανάςτευςθσ. Θ προςζγγιςθ αυτι τονίηει τθν αλλθλο-ςφνδεςθ και διάδραςθ ανάμεςα 

ςε αυτζσ ςτισ επιμζρουσ πολιτικζσ, οι οποίεσ αν δεν διαμορφϊςουν ζνα «κοινό» ςτόχο 
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/ςκοπό, υπάρχει κίνδυνοσ αλλθλο-εξουδετζρωςθσ των αποτελεςμάτων τουσ. Χτθ ςυνζχεια 

παρουςιάηονται τα επιμζρουσ μοντζλα πολιτικϊν με βάςθ το παραπάνω διαχωριςμό.   

 

ΠΣΡΨΕΟΑ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ  

 

Διάφορα μοντζλα μεταναςτευτικισ πολιτικισ ζχουν τεκεί κατά καιροφσ ςε εφαρμογι από 

τα κράτθ υποδοχισ. «Ωπάρχει ωςτόςο μια ιςχυρι αλλά ατελισ ςχζςθ μεταξφ τθσ ιςτορικισ 

εμπειρίασ τθσ μετανάςτευςθσ μιασ χϊρασ και των ειδϊν πολιτικισ που αναπτφςςει προσ 

τουσ μετανάςτεσ (Castles και Miller 2003 ςτο Χαλιάπα, 2009). Τπωσ κα αναλυκεί 

εκτενζςτερα ςτο επόμενο κεφάλαιο, διαφορετικι προςζγγιςθ παρουςιάηουν οι λεγόμενεσ 

«παραδοςιακζσ» χϊρεσ μετανάςτευςθσ ςε ςχζςθ με τισ χϊρεσ που ιρκαν αντιμζτωπεσ με 

το φαινόμενο πρόςφατα.  

Βαςικόσ άξονασ κάκε μεταναςτευτικισ πολιτικισ, είναι το ςφνολο των 

κριτθρίων/προχποκζςεων που εφαρμόηει μια χϊρα, προκειμζνου να ελζγξει τθ 

μεταναςτευτικι ροι που δζχεται. Ψα κριτιρια αυτά, όμωσ δεν παραμζνουν αναλλοίωτα ςτο 

χρόνο. Ανάλογα τισ ςυνκικεσ κάκε εποχισ, ιεραρχοφνται διαφορετικά ι 

επαναπροςδιορίηονται ωσ προσ το επιδιωκόμενο ςκοπό. Σι Γερμανοί μετανάςτεσ ςτθ 

Γαλλία, για παράδειγμα, μετά το Βϋ Υαγκόςμιο Υόλεμο αντιμετωπιηόταν με περιςςότερο 

επιφφλαξθ.35 

Χυνικωσ, κεντρικό ρόλο διαδραματίηει θ αγορά εργαςίασ ςτθν χϊρα υποδοχισ. Υολιτικζσ 

που ευνοοφν, είτε υψθλά ειδικευμζνα ςτελζχθ, είτε ανειδίκευτα, αναπτφςςονται κατά 

καιροφσ, με ςτόχο τθν κάλυψθ των ελλείψεων του εργατικοφ τουσ δυναμικοφ.36 Θ εν λόγω 

προςζγγιςθ, ακολουκείται αυτι τθ ςτιγμι από πολλζσ χϊρεσ και κυρίωσ από τθν Ε.Ε.. Θ  

μεταναςτευτικι πολιτικι που εφαρμόηει ευνοεί τθν είςοδο μεταναςτϊν υψθλισ 

εξειδίκευςθσ. Υζρα των οικονομικϊν κριτθρίων, όμωσ ζχουν εφαρμοςτεί και κριτιρια που 

λαμβάνουν υπόψθ τουσ τθν εκνικότθτα, το φφλο ι τθ φυλι, ανάλογα πάλι με τισ 

μεταναςτευτικζσ προτεραιότθτεσ κάκε χϊρασ. Υεριοριςμοί μπορεί επίςθσ να 

διαμορφωκοφν και όςον αφορά το χρόνο παραμονισ. Σι πολιτικζσ του «φιλοξενοφμενου 

εργάτθ» ι λεγόμενθ κυκλικι μετανάςτευςθ επιτρζπουν τθν παραμονι ςτθ χϊρα για 

οριςμζνο διάςτθμα ι τθν περιοδικι διαμονι.  
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Επιπλζον, θ είςοδοσ μπορεί να επιτραπεί και για λόγουσ πζραν τουσ οικονομικοφσ. Χτθν 

κατθγορία αυτι εμπίπτουν οι πρόςφυγεσ και οι αιτοφντεσ άςυλο. Χυν τοισ άλλοισ, τα 

τελευταία χρόνια, όλο και περιςςότερο λαμβάνεται υπόψθ και θ ανκρϊπινθ διάςταςθ του 

φαινομζνου. Χτο πλαίςιο αυτό, επιτρζπεται θ είςοδοσ μεταναςτϊν για λόγουσ 

οικογενειακισ επανζνωςθσ, ανκρωπιςτικοφσ ι εξαιρετικοφσ.  

Θ πολιτικι τθσ «μθδενικισ μετανάςτευςθσ», αποτελεί μια ακραία περίπτωςθ ελζγχου, θ 

οποία ουςιαςτικά απαγορεφει τθν είςοδο μεταναςτϊν ςε μια χϊρα. Θ πολιτικι αυτι 

εφαρμόςτθκε από πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ κυρίωσ προσ τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ϋ80, 

αλλά ςτθν πράξθ το μόνο που επιτεφχκθκε ιταν θ διόγκωςθ τθσ παράνομθσ 

μετανάςτευςθσ. Τςο εξακολουκεί να υφίςταται άνιςθ ανάπτυξθ ανά τα κράτθ, θ λφςθ των 

κλειςμζνων ςυνόρων δεν κα ανακόψει ποτζ τα εκατομμφρια των ανκρϊπων που αναηθτοφν 

καλφτερεσ ςυνκικεσ ηωισ. 

 

ΠΣΡΨΕΟΑ ΕΡΨΑΘΧ  

 

Αντιςτοίχωσ, ανάλογα πάλι με τισ ιςτορικζσ, δθμογραφικζσ, πολιτικζσ και κοινωνικζσ 

ιδιαιτερότθτεσ, θ κάκε χϊρα ζχει αναπτφξει τισ δικζσ τθσ πολιτικζσ προςαρμογισ για το 

μεταναςτευτικό τθσ πλθκυςμό. Για το λόγο αυτό, τα μοντζλα ενςωμάτωςθσ ζχουν ςυνδεκεί 

με τθν αποικιακι ιςτορία, τθν ανάδυςθ του ζκνουσ-κράτουσ αλλά και με τισ πολιτικζσ 

αποκλειςμοφ ι ζνταξθσ ςτθ βάςθ τθσ ικαγζνειασ (Rodriguez-Garcia, 2010). Υαρά όμωσ τισ 

ζντονεσ διαφοροποιιςεισ που μπορεί να παρατθρθκοφν από χϊρα ςε χϊρα, οι πολιτικζσ 

που κατά καιροφσ ζχουν εφαρμοςτεί μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε διάφορεσ κατθγορίεσ. 

Θ Soysal (ςτο Rodriguez-Garcia, 2010) ταξινομεί τισ χϊρεσ λαμβάνοντασ υπόψθ το πολιτικό 

ςφςτθμα τθσ κάκε μιασ. Πε αυτι τθ λογικι διαμορφϊνεται το κορπορατιςτικό μοντζλο 

ζνταξθσ, ςτο οποίο οι μετανάςτεσ αντιμετωπίηονται ωσ μια ακόμθ ομάδα ςυμφερόντων ςτο 

εςωτερικό μιασ κοινωνίασ, το ατομικιςτικό, που απορρίπτει τθν ιδζα ότι οι πολιτικζσ 

ενςωμάτωςθσ ςτοχεφουν ςε ομάδεσ αλλά ςε άτομα, κυρίωσ μζςω τθσ ζνταξισ τουσ ςτθν 

αγορά εργαςίασ. Ψζλοσ, το κρατιςτικό μοντζλο, το οποίο επίςθσ αντιμετωπίηει το μετανάςτθ 

ωσ μονάδα αλλά ςτθν περίπτωςθ αυτι υπάρχει μια περιςςότερο εκνο-κρατικι προςζγγιςθ 

ςτθ διαδικαςία τθσ ζνταξθσ ςε ςχζςθ με το κακαρά ατομικιςτικό.  

Θ πιο διαδεδομζνθ και γνϊριμθ ταξινόμθςθ όμωσ είναι αυτι που διακρίνει τα μοντζλα 

πολιτικϊν ενςωμάτωςθσ ςε  (Castles, 2002):  
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 Αφομοιωτικό μοντζλο ι ρεπουμπλικανικό 

 Ποντζλο Διαφορικοφ αποκλειςμοφ  

 Υλουραλιςτικό ι πολυπολιτιςμικό μοντζλο, 

Θ ανάπτυξι τουσ, κεμελιϊκθκε με βάςθ τα γενικά χαρακτθριςτικά του μεταναςτευτικοφ 

φαινομζνου, όπωσ αυτό εξελίςςεται από τθν εποχι τθσ διεκνοποίθςθσ μζχρι ςιμερα. 

Αρχικά, με δεδομζνο ότι οι αποςτάςεισ ιταν μακρινζσ, αναμενόταν για τουσ 

νεοειςερχόμενουσ μετανάςτεσ, ότι θ παραμονι τουσ κα ιταν μόνιμθ και οι όποιοι δεςμοί 

με τθν πατρίδα τουσ κα ιταν δφςκολο να διατθρθκοφν. Θ ενςωμάτωςθ ςιμαινε ότι αυτοί 

και οι απόγονοί τουσ, τελικά κα αποκτοφςαν μια καινοφργια ταυτότθτα μζςω τθσ 

αφομοίωςθσ.37 

Σο αφομοιωτικό μοντζλο ςε γενικζσ γραμμζσ βαςίηεται ςτθν ιδζα ότι τα μζλθ τθσ κοινωνίασ 

πρζπει να ενςτερνίηονται κοινοφσ κανόνεσ και αξίεσ. τθν κλαςικι του εκδοχι, βλζπει τθν 

αφομοίωςθ των μεταναςτϊν/εκνοτικϊν ομάδων από τθν πλειοψθφία, μετά από μια 

"ευκεία" ςφγκλιςθ, κατά τθν οποία με τθν πάροδο του χρόνου κα εμφανίηονται όλο και 

περιςςότερεσ ομοιότθτεσ ςε κανόνεσ, αξίεσ, ςυμπεριφορζσ και χαρακτθριςτικά.  

Ψο μοντζλο αυτό αναλφκθκε και παρουςιάςτθκε για πρϊτθ φορά ςτισ αρχζσ του εικοςτοφ 

αιϊνα, από τουσ κοινωνιολόγουσ τθσ Χχολι του Χικάγου.iii Υαρουςιάηοντασ τθν αφομοίωςθ 

ωσ «μια διαδικαςία αλλθλοδιείςδυςθσ και ςυγχϊνευςθσ ςτθν οποία πρόςωπα και ομάδεσ 

αποκτοφν τισ αναμνιςεισ, τα ςυναιςκιματα και τισ ςτάςεισ των άλλων προςϊπων και 

ομάδων, και κακϊσ μοιράηονται τθ δικι τουσ εμπειρία και ιςτορία, ενςωματϊνονται μαηί 

τουσ ςε μια κοινι πολιτιςμικι ηωι» οι Robert Park και E.W. Burgess, ζδωςαν ζναν αρχικό 

οριςμό για τθ διαδικαςία τθσ αφομοίωςθσ (Βεντοφρα, 2011).  

Σ Park υποςτιριηε ότι θ διαδικαςία αυτι ιταν αναπόφευκτθ για τισ ςφγχρονεσ αςτικζσ 

δθμοκρατίεσ. Θ ιςότθτα ζναντι του νόμου, αλλά και ο ορκολογιςμόσ τθσ αγοράσ που δεν 

                                                                 
iii
 Σο ικάγο μζςα ςε 75 χρόνια από 350 άτομα το 1833, αρικμοφςε πάνω από δφο εκατομμφρια. Αιτία 

για τθν πλθκυςμιακι αυτι ζκρθξθ ιταν θ άφιξθ ενόσ τεράςτιου μεταναςτευτικοφ πλθκυςμοφ, κυρίωσ 

με αγροτικό υπόβακρο. Ο νζοσ πλθκυςμόσ προερχόταν ωσ επί τον πλείςτον από διάφορεσ χϊρεσ τθσ 

Ευρϊπθσ, αλλά και από το εςωτερικό των Θ.Π.Α. Οι δυςκολίεσ προςαρμογισ των διάφορων 

εκνοτικϊν μειονοτιτων αλλά και των αγροτικισ προζλευςθσ μεταναςτϊν ςτθν αμερικανικι αςτικι 

κοινωνία ιταν ιδιαίτερα εμφανείσ. το νεοϊδρυκζν Πανεπιςτιμιο του ικάγου (1890) οι 

κοινωνιολόγοι ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόκλθςθ να κατανοιςουν τισ δυςκολίεσ του μεταναςτευτικοφ 

πλθκυςμοφ ςτο νζο αυτό περιβάλλον.*Για περιςςότερα βλζπε: (Βεντοφρα, 2011, ςς. 65-66)]. 
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λαμβάνει υπόψθ του εκνοτικά, φυλετικά ι άλλα κριτιρια, πζρα τθσ αποδοτικότθτασ, κα 

διάβρωναν τα όρια μεταξφ των ομάδων. Αργά ι γριγορα, θ κοινωνία κα αποκτοφςε όλο και 

περιςςότερο ενοποιθμζνο χαρακτιρα. Ψο πότε όμωσ αλλά και το πϊσ, δεν προςδιορίηονται 

από τον αμερικανό κοινωνιολόγο. Επομζνωσ, θ ιδζα αυτι δεν μπορεί να δοκιμαςτεί ςτθν 

πράξθ. Αυτι είναι και θ βαςικι κριτικι που δζχκθκε θ ανάλυςθ του Park.38 

Ψα κενά αυτά τθσ ανάλυςθσ του Park, ζρχεται να καλφψει ο κοινωνιολόγοσ Milton Gordon, 

με το ζργο του Θ Αφομοίωςθ ςτθν Αμερικανικι Ηωι. *Assimilation in American Life, 1964]. 

«Είναι με αυτό το βιβλίο που ο κανόνασ τθσ κεωρθτικισ περιγραφισ αποκτά εννοιολογικι 

φυςιογνωμία με ςαφζσ περίγραμμα» (Βεντοφρα, 2011). Θ ςυμβολι του ζγκειται, ςτο ότι 

αποδίδει τθν αφομοίωςθ ωσ μια πολυδιάςτατθ ζννοια. Διακρίνονται εφτά τφποι 

αφομοίωςθσ (ι μεταβλθτζσ) με ςτόχο να αναλυκεί θ διαδικαςία αφομοίωςθσ, αλλά και να 

ςυγκρικοφν οι διάφορεσ ομάδεσ (φυλετικζσ, εκνοτικζσ, κρθςκευτικζσ), όςον αφορά τθ 

φφςθ και τθν ζκταςθ τθσ ενςωμάτωςισ τουσ, ςτθν κοινωνία υποδοχισ. Σ «επιπολιτιςμόσ» 

(acculturation) που κατά κανόνα ζρχεται πρϊτοσ, είναι θ αφομοίωςθ που επζρχεται από 

τθν ζκκεςθ ςτθν κοινωνία πλειοψθφίασ (κυρίωσ μζςω τθσ γλϊςςασ αλλά και από τθν 

υιοκζτθςθ των πολιτιςμικϊν πρότυπων τθσ μεςαίασ τάξθσ, τθν οποία ορίηει ωσ πυρθνικι 

κουλτοφρα). Θ δομικι αφομοίωςθ (structural assimilation, ι integration) αφορά τθν ζνταξθ 

ςε πρωτεφουςεσ ομάδεσ (κλίκεσ, ςφλλογοι, κεςμοί), θ αναγνϊριςθ ςυμβαίνει 

(identificational assimilation) όταν θ μειοψθφία αιςκάνεται ςυνδεδεμζνθ με τθν κυρίαρχθ 

κουλτοφρα, ακολουκεί θ επιγαμία (marital assimilation) γνωςτι και ωσ ςυγχϊνευςθ, για να 

επιτευχκεί θ μείωςθ των προκαταλιψεων (attitude receptional assimilation) και των 

διακρίςεων (behaviour receptional assimilation), με τελικι ζκβαςθ τθν πλιρθ αφομοίωςθ 

(civic assimilation), δθλαδι τθν εξαςκζνιςθ των διαφορετικϊν ταυτοτιτων (Kenneth, 1996). 

Ψθν ανάλυςθ του Gordon ζρχονται να εμπλουτίςουν ακόμθ περιςςότερο οι Richard Alba, 

και Victor Nee υποςτθρίηοντασ ότι οριςμζνα κεςμικά όργανα, ςυμπεριλαμβανομζνων 

εκείνων που ενιςχφουν το αςτικό δίκαιο των δικαιωμάτων διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο 

ςτθν υποςτιριξθ των βαςικϊν μθχανιςμϊν για τθν επίτευξθ τθσ αφομοίωςθσ.  

Ψο αφομοιωτικό μοντζλο όμωσ δζχκθκε ιςχυρι κριτικι. Χυνδεόμενο με τθν αποικιοκρατικι 

ιςτορία κάποιων χωρϊν ςυςχετίςτθκε με αρνθτικοφσ υπαινιγμοφσ που αφοροφν «τθν 

ιεράρχθςθ των πολιτιςμϊν, των τρόπων ηωισ, των κρθςκευτικϊν επιλογϊν, και, 

ταυτόχρονα, ςχεδόν πάντα κεωρεί τισ κουλτοφρεσ και τισ πρακτικζσ των μεταναςτϊν ωσ 

κατϊτερεσ από *αυτζσ τθσ κοινωνίασ υποδοχισ+» (Πωυςίδθσ & Υαπαδοποφλου, 2011). 
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Αλλά και ςτθν πράξθ, αποδείχτθκε ότι πολλοί μετανάςτεσ δεν κατόρκωςαν να 

αφομοιωκοφν ςτισ κοινωνίεσ υποδοχισ, ενϊ πολλζσ χϊρεσ δεν ακολοφκθςαν αυτι τθν 

πολιτικι. Ψο μοντζλο του διαφορικοφ αποκλειςμοφ, ιταν μια εναλλακτικι προςζγγιςθ 

κυρίωσ για τισ χϊρεσ που εφάρμοηαν πιο οριοκετθμζνεσ μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ και 

κυρίωσ αυτι του φιλοξενοφμενου εργάτθ. Θ τακτικι αυτι ςιμαινε ότι οι εν λόγω 

μετανάςτεσ δεν κα εξαςφάλιηαν μόνιμθ διαμονι ι δικαίωμα οικογενειακισ επανζνωςθσ. Θ 

ενςωμάτωςθ ςτθν κοινωνία υποδοχισ κα ιταν για μικρό χρονικό διάςτθμα και κα 

αφοροφςε μόνο οριςμζνουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ, κυρίωσ τθν αγορά εργαςίασ και 

αποκλειςμό από άλλουσ, όπωσ για παράδειγμα τθν δυνατότθτα πολιτικισ ςυμμετοχισ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι τόςο το μοντζλο τθσ αφομοίωςθσ όςο και το μοντζλο του 

διαφορικοφ αποκλειςμοφ μοιράηονται τθν ίδια αρχι: να μθν επζλκει ςτθν κοινωνία 

υποδοχισ καμία ςθμαντικι διαφοροποίθςθ.39 

Χτον αντίποδα του αφομοιωτικοφ μοντζλου, βρίςκεται το πολυπολιτιςμικό. Ιδθ από το 

1915, ο Horace Kallen, υποςτιριηε ότι οι άνκρωποι δεν κα πρζπει να αρνθκοφν τον 

πολιτιςμό και τισ παραδόςεισ τουσ, προκειμζνου να ενςωματωκοφν ςτθν κοινωνία 

υποδοχισ. Απζρριψε το αγγλο-κομφορμιςτικό αφομοιωτικό μοντζλο τθσ αμερικανικισ 

κοινωνίασ και υποςτιριξε ότι θ φπαρξθ ξεχωριςτϊν εκνικϊν ομάδων ακόμθ και με 

ξεχωριςτζσ κουλτοφρεσ, κρθςκείεσ και γλϊςςεσ είναι ςφμφωνθ με τθ δθμοκρατία (Healey, 

2009). Τμωσ οι απόψεισ περί διαφφλαξθσ τθσ εκνικισ ομογζνειασ άρχιςαν να 

αμφιςβθτοφνται περιςςότερο ενεργά από τθν δεκαετία του 1970, κυρίωσ από τισ 

μεταναςτευτικζσ χϊρεσ τθσ Δφςθσ. Σι «φιλοξενοφμενοι» εργάτεσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

μετεξελίχκθκαν ςε κατοίκουσ. Για τισ δθμοκρατικζσ κοινωνίεσ, θ απζλαςι τουσ ιταν 

δφςκολθ, αλλά και θ μθ παροχι κοινωνικϊν δικαιωμάτων, αδιανόθτθ. Ψο αποτζλεςμα ιταν 

οι οικογενειακζσ επανενϊςεισ, θ δθμιουργία κοινοτιτων και νζων εκνικϊν μειονοτιτων. Θ 

προςδοκία ότι τελικά οι μετανάςτεσ κα αφομοιϊνονταν από τθν κοινωνία υποδοχισ, δεν 

επαλθκεφτθκε για πολλζσ χϊρεσ. 40  Επόμενο βιμα, ιταν θ αναγνϊριςθ από τισ 

μεταναςτευτικζσ χϊρεσ, του πλουραλιςτικοφ τουσ χαρακτιρα και θ υιοκζτθςθ ανάλογων 

πολιτικϊν προςαρμογισ  

Χιμερα, οι ςυηθτιςεισ περί πλουραλιςμοφ και διαφορετικότθτασ αποδίδονται με τθ 

γλϊςςα του πολυπολιτιςμοφ, ζνασ γενικόσ όροσ που περιλαμβάνει μια ποικιλία 

προγραμμάτων και ιδεϊν ςτθ λογικι του αμοιβαίου ςεβαςμοφ για όλεσ τισ ομάδεσ, όςον 

αφορά τισ πολλαπλζσ κλθρονομίεσ που ζχουν διαμορφϊςει.41 Σ πολυπολιτιςμόσ εςτιάηει 

ςτθν διαφορά και ςτθν αναγνϊριςθ αυτισ τθσ διαφοράσ. Θ διαδικαςία τθσ ενςωμάτωςθσ 
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επθρεάηει τόςο τθν κοινωνία υποδοχισ, όςο και τουσ μετανάςτεσ, εφόςον αμφότεροι 

οφείλουν τα προςαρμόςουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ.42 

Σριςμζνεσ ζννοιεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανάλυςθ τθσ αφομοίωςθσ κατά αναλογία 

μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςτθν περίπτωςθ του πλουραλιςτικοφ μοντζλου. Ξατά αυτόν 

τον τρόπο υπάρχει ο πολιτιςτικόσ πλουραλιςμόσ, ο οποίοσ  υφίςταται όταν οι ομάδεσ δεν 

ζχουν υποςτεί τθν διαδικαςία του επιπολιτιςμοφ και ο κακζνασ διατθρεί τθν ταυτότθτά 

του.  

Σ διαρκρωτικόσ πλουραλιςμόσ παρουςιάηεται όταν οι ομάδεσ ζχουν υποςτεί τθ διαδικαςία 

του επιπολιτιςμοφ, αλλά δεν ζχουν πλιρθ και ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτα κεςμικά όργανα τθσ 

ευρφτερθσ κοινωνίασ. Χτθν περίπτωςθ αυτι ενϊ οι πολιτιςμικζσ διαφορζσ είναι ελάχιςτεσ, 

οι μετανάςτεσ καταλαμβάνουν διαφορετικζσ κζςεισ ςτθν κοινωνικι δομι, κυρίωσ μζςα από 

τθν δυνατότθτα να αναπτφξουν χωριςτά διακριτά ςυςτιματα, όπωσ ςχολεία, ςυλλόγουσ, 

εκκλθςίεσ κ.α.43 

Ζνασ ακόμθ τφποσ πλουραλιςμοφ, επιτρζπει τθν ζνταξθ χωρίσ και πάλι, να ζχει προθγθκεί θ 

διαδικαςία του επιπολιτιςμοφ. Αυτό μπορεί να ςυμβεί, κυρίωσ όταν θ ομάδα μπορεί να 

αποκτιςει οικονομικι ευθμερία. Δφο διαφορετικζσ καταςτάςεισ επιτρζπουν μια τζτοια 

εξζλιξθ: 

 Θ μειονοτικι ομάδα λειτουργεί ωσ κφλακασ, κακορίηοντασ τθν δικι τθσ περιοχι, 

αναπτφςςει ζνα ςφνολο διαςυνδεδεμζνων επιχειριςεων που το ζνα μζροσ τουσ 

εξυπθρετοφν τθν ομάδα και το άλλο τθν ευρφτερθ κοινωνία. Χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα αποτελοφν οι λεγόμενεσ “Chinatowns”.  

 Εναλλακτικά, θ μειονότθτα λειτουργεί ωσ «μεςάηων», και θ οποία προωκεί τθν 

ανάπτυξθ ενόσ δικτφου επιχειριςεων όχι όμωσ χωρικά ςυγκεντρωμζνο, 

εξυπθρετϊντασ είτε ανάγκεσ τθσ μειονότθτασ, είτε και άλλουσ πλθκυςμοφσ. Ψα 

πακιςτανικά μαγαηιά λιανικισ ι τα «κινζηικα» ανικουν ςε αυτι τθν περίπτωςθ. Θ 

οικονομικι επιτυχία προζρχεται κυρίωσ από τουσ ιςχυροφσ εςωτερικοφσ δεςμοφσ 

τθσ ομάδασ αλλά και από τθν αλλθλοβοικεια. Σι δεςμοί αυτοί, απαραίτθτοι για τθν 

ανάπτυξθ τθσ ομάδασ διατθρικθκαν και ενιςχφκθκαν επειδι ακριβϊσ δεν 

πραγματοποιικθκε ποτζ θ διαδικαςία του επιπολιτιςμοφ. Αυτό ζρχεται να 

διαψεφςει τθν ιδζα του  Gordon, ςφμφωνα με τθν οποία θ διαδικαςία του 

επιπολιτιςμοφ όχι μόνο προθγείται αλλά και είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 

ζνταξθ ςτθν κοινωνία υποδοχισ.44 
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Ωςτόςο, κα μποροφςε να ειπωκεί ότι τα διάφορα μοντζλα προςαρμογισ είναι δυνατόν να 

απεικονιςτοφν ςτθν λογικι ενόσ κλειςτοφ διαςτιματοσ. Χτο ζνα άκρο τοποκετείται θ 

αφομοίωςθ και ςτο άλλο άκρο θ αναγνϊριςθ τθσ διαφοράσ, ωσ το βαςικό πρόςταγμα των 

πολυπολιτιςμικϊν προςεγγίςεων. Θ κίνθςθ ςτο εςωτερικό του διαςτιματοσ αναφζρεται 

ςτα ενδιάμεςα μοντζλα που μοιράηονται ςτοιχεία και αρχζσ από τα βαςικά. Επίςθσ, κα 

πρζπει να ςθμειωκεί ότι τα μοντζλα δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενα. Χτθν πράξθ πολλζσ 

φορζσ μποροφν να εμφανιςτοφν μαηί ςε μια ποικιλία ςυνδυαςμϊν μζςα ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο κοινωνικό ςφνολο ι ομάδα (Healey, 2009). 

 

 

 

Ψο ηθτοφμενο από τθν εφαρμογι τθσ κάκε πολιτικισ είναι ωςτόςο κοινό: ςφμφωνα με τον 

Α.Sayad (ςτο Πωυςίδθσ & Υαπαδοποφλου, 2011) θ προβλθματικι τθσ μετανάςτευςθσ 

αφορά πάντα –ςαφϊσ ι υπαινικτικά- τθν προςαρμογι ςτθν κοινωνία υποδοχισ, τθν 

ενςωμάτωςθ δθλαδι ςτθν κοινωνία. Τμωσ, τα δφο μοντζλα αντιπαρακζτουν διαφορετικά 

επιχειριματα όςον αφορά τθν εν λόγω διαδικαςία. Ψο αποτζλεςμα ιταν από τθ μια οι 

οπαδοί του αφομοιωτικοφ μοντζλου να κατθγορθκοφν για «τυραννικι ζλλειψθ ανοχισ, 

αρνοφμενοι να λάβουν υπόψθ τουσ τισ ιδιαίτερεσ ςυλλογικζσ ταυτότθτεσ, και οι 

‘πολυπολιτιςμιςτζσ’ *να κινδυνεφουν+ να κζςουν υπό αμφιςβιτθςθ τθν αναγκαία ενότθτα 

τθσ δθμοκρατικισ κοινωνίασ (Schnapper, 2008). Σι αντιπαρακζςεισ ςχετικά με τα ηθτιματα 

αυτά ςυγκεντρϊνουν ιδθ από τθ δεκαετία του 1980 τόςο το ενδιαφζρον των κεωρθτικϊν, 

όςων και των πολιτικϊν.  

Κα πρζπει όμωσ, ςτο ςθμείο αυτό, να διευκρινιςτεί ότι θ «προςαρμογι» ωσ κοινωνικι 

πραγματικότθτα, δεν αφορά μόνο τουσ μετανάςτεσ, αλλά κάκε μζλοσ τθσ κοινωνίασ. Ιδθ, 

από τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, θ επιςτιμθ τθσ κοινωνιολογίασ ειςάγει τουσ όρουσ 

«ενςωμάτωςθ τθσ κοινωνίασ» και «ενςωμάτωςθ ςτθν κοινωνία», προκειμζνου να 

περιγράψει τουσ όρουσ κοινωνικισ οργάνωςθσ και ςυμμετοχισ.45 Αλλά ςτθν πορεία του 

χρόνου δθμιουργικθκε μια διπλι «νοθματοδότθςθ» για τον όρο «κοινωνικι 

ενςωμάτωςθ», με αποτζλεςμα να καταςτεί θ ςυγκεκριμζνθ ζννοια ιδιαίτερα αςαφισ. Από 

τθν μια πλευρά, θ κοινωνιολογικι χριςθ του όρου να αναφζρεται ςτισ διεργαςίεσ 

ανάπτυξθσ κοινωνικϊν δεςμϊν και από τθν άλλθ, θ πολιτικι χριςθ του όρου, ταφτιςε τθν 

ζννοια τθσ ενςωμάτωςθσ με μια νζα πολιτικι προςαρμογισ, πολιτικι που εφάρμοςε για 

αφομοίωςθ αναγνϊριςθ 
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πολλά χρόνια θ Γαλλία, προκειμζνου να απαλλαχτεί από το βάροσ και τθν κριτικι που 

δζχκθκε το αφομοιωτικό μοντζλο. Χτθν ουςία, ό όροσ ενςωμάτωςθ, αποτελεί μια 

παραλλαγι του αφομοιωτικοφ μοντζλου, που επιτρζπει τθν διατιρθςθ τθν πολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ των μεταναςτϊν ςτθν ιδιωτικι τουσ ςφαίρα. Χιμερα ο όροσ ενςωμάτωςθ, με 

αυτιν τθν ζννοια, ζχει  αντικαταςτακεί από πιο ουδζτερουσ όρουσ, όπωσ αυτόσ τθσ 

«κοινωνικισ ζνταξθσ» που επιςιμωσ ζχει υιοκετιςει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Χτθν παροφςα εργαςία, ο όροσ ενςωμάτωςθ δεν χρθςιμοποιείται ωσ εναλλακτικι 

περιγραφι του αφομοιωτικοφ μοντζλου, αλλά για να «δθλϊςει τισ διαδικαςίεσ με τισ 

οποίεσ οι άνκρωποι ςυνδζονται μεταξφ τουσ αναπτφςςοντασ ςχζςεισ αμοιβαίασ εξάρτθςθσ 

κάποιασ ζνταςθσ και μορφισ.» (Βεντοφρα, 2011). Υροκειμζνου επομζνωσ, κάποιοσ να 

ςυνδεκεί με αυτιν τθ ςυλλογικότθτα κα πρζπει να αναπτφξει ςχζςεισ με τα μζλθ τθσ και 

τουσ κεςμοφσ τθσ.46 Αυτό επιτυγχάνεται κυρίωσ, μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςτουσ βαςικοφσ 

τομείσ του ςυλλογικοφ βίου, δθλαδι μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςτθν πολιτικι, οικονομικι, 

κοινωνικι και πολιτιςμικι/κρθςκευτικι κοινωνικι πραγματικότθτα.47 

Τμωσ, ςτθν περίπτωςθ των μεταναςτϊν, υπάρχει μια ςθμαντικι διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ 

με τουσ γθγενείσ μιασ κοινωνίασ. Σι μετανάςτεσ, ζχουν ιδθ υποςτεί τθ διαδικαςία τθσ 

ενςωμάτωςθσ ςτθν κοινωνία καταγωγι τουσ. Θ εκ νζου ενςωμάτωςθ, απαιτεί αναγκαςτικά 

μια «διαπραγμάτευςθ» για το μζροσ των ςυνθκειϊν και αξιϊν που μποροφν να 

διατθριςουν ι να αντικαταςτιςουν ςτθν νζα κοινωνία. Σ προβλθματιςμόσ που τελικά 

προκφπτει από τθν «άφιξθ των μεταναςτϊν, αντιπροςωπεφει για το κράτοσ μια ςειρά 

απτϊν προβλθμάτων που απορρζουν εντοφτοισ από ζνα φιλοςοφικό ερϊτθμα: «πϊσ να 

ορίςουμε τθν ιδιότθτα του ανικειν» (Green, 2004). 

Θ πολιτικι ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν ςυγκεντρϊνει ίςωσ το περιςςότερο ενδιαφζρον 

αλλά και τθν εντονότερθ αντιπαράκεςθ απόψεων αφοφ θ δυνατότθτα άςκθςθσ πολιτικϊν 

δικαιωμάτων αποτελεί τθν πλθρζςτερθ μορφι ενθλικότθτασ, δθλ. πλιρουσ αναγνϊριςθσ ςε 

μια “κοινότθτα”.  

Λςτορικά, το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν δθμόςια ηωι, δεν είχε κακολικό χαρακτιρα για το 

ςφνολο του πλθκυςμοφ και μόνο μζςω αγϊνων και επαναςτάςεων διεκδικικθκε θ 

διεφρυνςθ των φορζων πολιτικϊν δικαιωμάτων. Θ πρωτοκακεδρία ςτουσ εκνο-

πολιτιςμικοφσ δεςμοφσ με τθν πολιτικι κοινότθτα και θ ανάδειξθ του ζκνουσ-κράτουσ, 

ταφτιςε τθν ιδιότθτα του πολίτθ με τον κάτοχο τθσ «εκνικισ ταυτότθτασ». Εδραιϊκθκε με 

αυτόν τον τρόπο, για τα περιςςότερα κράτθ, κυρίωσ τθσ Ευρϊπθσ, το δίκαιο τθσ ικαγζνειασ 
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με βάςθ τθν  αρχι του αίματοσ (ius sanguinis) που επιφυλάςςει το δικαίωμα του πολίτθ 

μόνο ςε όςουσ ζχουν δεςμοφσ αίματοσ (ςφνδεςθ με εκνικότθτα) με τουσ μζτοχουσ τθσ 

εκνικό – πολιτιςμικισ πλειοψθφίασ. Εναλλακτικά, αν και λιγότερο διαδεδομζνθ, είναι θ 

αρχι του εδάφουσ (ius soli) που αναγνωρίηει ωσ πολίτεσ όλουσ όςουσ ζχουν γεννθκεί ςτθν 

εκνικι επικράτεια, (αναφορά ςτθν χωρικι κυριαρχία),iv όπωσ για παράδειγμα ιςχφει ςτθ 

Γαλλία, και ςτισ Θ.Υ.Α.48  Θ ικαγζνεια με αυτόν τον τρόπο, και εξεταηόμενθ υπό το πρίςμα 

του διεκνοφσ δικαίου, αποτελεί μια ακόμθ ζκφραςθ τθσ εκνικισ κυριαρχίασ, κακιςτϊντασ 

νόμιμθ τθν απαγόρευςθ ι τον ζλεγχο ειςόδου των αλλοδαπϊν ςτθν επικράτεια. Από τθν 

άλλθ πλευρά, θ δυναμικι που ζχει αναπτφξει θ δθμοκρατικι νεωτερικότθτα, επιτάςςει τθν 

αναγνϊριςθ όλων των ατόμων ωσ ελεφκερων και ίςων πολιτϊν, κζτοντασ εκτόσ 

νομιμοποίθςθσ κάκε μορφι αποκλειςμοφ και διακρίςεων.49 

Σ μετανάςτθσ ωσ ειςερχόμενοσ ςτθν κοινωνία υποδοχισ ελλείψει οποιουδιποτε δεςμοφ με 

αυτιν, κεωρείται «ξζνοσ» και ωσ τζτοιοσ δεν ζχει το δικαίωμα να εμπλακεί ςτισ πολιτειακζσ 

διαδικαςίεσ τθσ κοινωνίασ. Θ φπαρξθ των μεταναςτϊν, απαιτεί επομζνωσ τον 

επαναπροςδιοριςμό τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ, με ςκοπό τθν άρςθ των περιοριςμϊν που 

ςυνεπάγεται το μοντζλο του ζκνουσ –κράτουσ. Ενϊ, θ διαπίςτωςθ είναι κοινι, οι όροι 

επαναπροςδιοριςμοφ αυτισ τθσ ςχζςθσ, ςυγκεντρϊνουν διαφορετικά επιχειριματα, αλλά 

και διαφορετικζσ προχποκζςεισ. Ανάλογα με τθν αφετθρία, άτομο ι κοινωνία, 

κεμελιϊνεται και θ αντίςτοιχθ κζςθ, με διαφορετικζσ ςυνζπειεσ για τα υποκείμενα.  

Χφμφωνα με τθν πρϊτθ άποψθ, θ κοινωνικι εξζλιξθ μετατρζπει όλο και περιςςότερο τα 

δικαιϊματα του υπθκόου ςε δικαιϊματα του ατόμου. Αναπτφςςεται με αυτόν τον τρόπο, 

μια «υπερεκνικι, μια παγκόςμια ιδιότθτα του μζλουσ που ςχετίηεται με τθν παροχι 

δικαιωμάτων… και αντλεί τθ νομιμότθτά του… από τθ διεκνι αρχι του ςεβαςμοφ των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων» (Soysal ςτο Ξόντθσ, 2009). Θ ςυμμετοχι επομζνωσ, ςτθ δθμόςια 

ηωι τθσ πολιτείασ, ωσ ανκρϊπινο δικαίωμα, μπορεί να εφαρμόηεται ανεξάρτθτα από 

                                                                 
iv
 Για τον Habermas θ κακιζρωςθ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ αρχισ προβάλλεται μζςα από τισ ιςτορικζσ 

προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ. Διότι είναι διαφορετικι 

θ εκνικι ςυνείδθςθ που οικοδομείται ςτθ βάςθ αγϊνων κατάκτθςθσ δθμοκρατικϊν δικαιωμάτων 

ζναντι ενόσ αυταρχικοφ κακεςτϊτοσ και διαφορετικι θ εκνικι ςυνείδθςθ που ςφυρθλατείται ςτα 

πλαίςια απελευκζρωςθσ ζναντι ενόσ «ξζνου εχκροφ». Habermas, J. (1994). ΑΓΩΡΕΧ ΑΡΑΓΡΩΦΛΧΘΧ 

ΧΨΣ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΞΣ ΞΦΑΨΣΧ ΔΛΞΑΛΣΩ. (Κ. Γεωργίου, Επιμ., & Κ. Γεωργίου, Πεταφρ.) Ακινα: 

Εκδοτικόσ Σργανιςμόσ Οιβάνθ. "ΡΕΑ ΧΩΡΣΦΑ". 
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ιςτορικοφσ και πολιτιςμικοφσ δεςμοφσ με τθν ςυγκεκριμζνθ κοινότθτα. Θ κζςθ αυτι 

ςθμαίνει μια νζα αντίλθψθ για το δίκαιο τθσ ικαγζνειασ. Σι κλαςικζσ δικαιακζσ αρχζσ του 

αίματοσ και του εδάφουσ, κρίνονται ωσ παρωχθμζνεσ και προτείνεται θ αντικατάςταςι 

τουσ. Ψο δίκαιο τθσ παραμονισ (ius domicili) αποκακιςτά τθν κοινωνικι πραγματικότθτα και 

εξαςφαλίηει τθν ιςότθτα των μεταναςτϊν με τουσ γθγενείσ εφόςον αποδίδει τθν ικαγζνεια 

ςε όλουσ τουσ μόνιμουσ κατοίκουσ μιασ χϊρασ.50  

Θ αντίλθψθ αυτι, όμωσ τόςο ωσ προσ τισ παραδοχζσ τθσ (υπερεκνικά δικαιϊματα), αλλά 

όςο και ωσ προσ τισ νοθματικζσ τθσ απολιξεισ (δίκαιο διαμονισ), ςυγκεντρϊνει πολλζσ 

ενςτάςεισ. Δεν είναι λίγοι, αυτοί που υποςτθρίηουν ότι τα «ανκρϊπινα δικαιϊματα *δεν 

είναι+ φυςικά και αυτόματα αλλά κοινωνικζσ καταςκευζσ που διαμορφϊκθκαν μζςα ςτο 

χρόνο ωσ αποτζλεςμα τθσ ιςτορίασ των κοινωνικϊν αγϊνων, τθσ κεςμοποίθςθσ των 

αποτελεςμάτων τουσ και τθσ νομικισ διατφπωςθσ των τελευταίων» (Marrin ςτο Ξοτηιάσ, 

2008). Από τθν άλλθ πλευρά θ νομικι κατοχφρωςθ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτο ςυλλογικό βίο 

με τθν απόδοςθ τθσ ικαγζνειασ ςτθ λογικι του ius domicili δίχωσ άλλο, ςυνιςτά το 

ανκρωπολογικά αδφνατο. Σ γνωςτόσ κοινωνιολόγοσ Durkheim ιδθ από το 18ο αιϊνα 

υποςτιριηε ότι «μόνθ θ κοινι ιδιότθτα του πολίτθ, θ οποία ορίηεται από τθν ιςότθτα των 

ατομικϊν, νομικϊν και πολιτικϊν δικαιωμάτων, δεν αρκεί προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί… ο 

κοινωνικόσ δεςμόσ» (Schnapper, 2008).  

Θ κοινωνικι πραγματικότθτα ζχει δείξει, ότι καμιά ςυλλογικι οντότθτα δεν μπορεί να 

επιβιϊςει, αν δεν ςτθριχτεί πάνω ςε «ζνα *ελάχιςτο+ ςφνολο κοινϊσ αποδεκτϊν αρχϊν για 

τθ διακυβζρνθςθ και το δίκαιο που το ςυμμερίηονται ευρφτατα όςοι βρίςκονται εντόσ 

αυτισ τθσ κοινότθτασ» (Υίτερ Χακ ςτο Huntington, 2005). Ακόμθ πιο ακραία είναι θ κζςθ 

του Rainer Bauböck (Ξόντθσ, 2009) που δθλϊνει ότι θ παραχϊρθςθ τθσ ικαγζνειασ δεν 

ςχετίηεται με τθν περίοδο παραμονισ ςε ζνα κράτοσ αλλά ςθμαίνει τθ διλωςθ πίςτθσ ςε 

αυτό. Θ αντιπαράκεςθ ανάμεςα ςτισ κζςεισ αυτζσ φαίνεται να κορυφϊνεται περιςςότερο 

όταν θ ςυηιτθςθ αφορά κράτθ υποδοχισ για τισ οποία «δεν υπάρχει ενδιάμεςοσ μεταξφ 

του ζκνουσ και του πολίτθ, …και του οποίου *θ+ ςυνοριακι γραμμι το διαχωρίηει από άλλεσ 

φυλζσ, πολιτιςμοφσ, γλϊςςεσ, θκικζσ ςτάςεισ, οφτωσ ειπείν από άλλα εκνικά 

χαρακτθριςτικά.» (Spencer ςτο Schnapper, 2008). Χτθν περίπτωςθ εκνικισ ομοιογζνειασ, θ 

ταφτιςθ των ανκρϊπων ςτο ζκνοσ ςυνοδεφεται και από αντιλιψεισ ςχετικά με τον τρόπο 

ςυμπεριφοράσ των φορζων τουσ, με αποτζλεςμα θ ενςωμάτωςθ των μελϊν του να 

προχποκζτει αλλά και να αναπαράγει τθν θκικι, πνευματικι και πολιτιςμικι ενότθτα.  
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Υζρα όμωσ από τθν πολιτικι ενςωμάτωςθ, ςιμερα, ολοζνα και περιςςότερο το ενδιαφζρον 

ςυγκεντρϊνεται ςτθν οικονομικι διάςταςθ τθσ ενςωμάτωςθσ που αφορά κυρίωσ τθν αγορά 

εργαςίασ. Θ οικονομικι ςυμμετοχι μαηί με τα πολιτικά δικαιϊματα, ουςιαςτικά, 

κωρακίηουν τθν αξιοπρζπεια του ςφγχρονου ανκρϊπου. Θ μθ ςυμμετοχι ςτθν παραγωγικι 

δραςτθριότθτα ςθμαίνει αποκλειςμό από τισ ανταλλαγζσ του ςυλλογικοφ βίου.51 «Ακόμθ 

και αν παίρνει μορφζσ που ανανεϊνονται ςυνεχϊσ, θ εργαςία κα παραμείνει ουςιαςτικόσ 

άξονασ τθσ ηωισ ςτισ ςφγχρονεσ δθμοκρατίεσ. Εξακολουκεί να είναι ο «μζγασ 

ενςωματοποιθτισ» (Schnapper, 2008). Θ ςυμμετοχι ςτθν παραγωγικι δραςτθριότθτα 

ςυνιςτά ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ δεςμοφσ με τουσ οποίουσ τα άτομα δθμιουργοφν 

ςυναλλακτικζσ ςχζςεισ με τουσ άλλουσ, ενϊ ταυτόχρονα θ επαγγελματικι δραςτθριότθτα 

κακορίηει ςε κακοριςτικό βακμό και τθν κοινωνικι κζςθ του ατόμου.  

Θ ςυμμετοχι ςτθν οικονομικι ηωι απαιτεί ςε γενικζσ γραμμζσ μεταξφ άλλων ίςα εργατικά 

δικαιϊματα, δυνατότθτεσ εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, χαμθλά ποςοςτά 

ανεργίασ, κακϊσ και ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ ικανότθτασ. Ψόςο όμωσ θ διεκνισ 

εμπειρία, όςο και πρακτικι, επιφυλάςςουν μια διαφορετικι πραγματικότθτα για τουσ 

μετανάςτεσ. Για το κράτοσ υποδοχισ, ο μετανάςτθσ ρυκμίηει τισ διακυμάνςεισ τθσ αςτακοφσ 

οικονομίασ μζςω πολιτικϊν που ακολουκοφν τθ λογικι του «φιλοξενοφμενου εργάτθ». Χτισ 

περιπτϊςεισ που θ εργαςία είναι δφςκολθ, μθ επικυμθτι από τον γθγενι, ςυνικωσ με 

επιςφαλι ορίηοντα εξαιτίασ τθσ αςτάκειασ τθσ παραγωγισ, και χαμθλά αμειβόμενθ, ο 

εργάτθσ-μετανάςτθσ ςυνζκετε το απαιτοφμενο ευζλικτο εργατικό δυναμικό που κάλυπτε 

τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ. Θ «ςυμφωνία» κα ίςχυε για όςο καιρό απαιτοφςε θ 

παραγωγικι διαδικαςία, μετά το πζρασ τθσ οποίασ ο μετανάςτθσ κα επζςτρεφε ςτθν 

γενζτειρά του. Υερικωριοποίθςθ, επιςφάλεια και μετανάςτευςθ με το χρόνο αποτζλεςαν 

μια αλλθλουχία.52 

Υροσ τα τζλθ του 20ου αιϊνα, θ παγκοςμιοποίθςθ υπονομεφει όμωσ ακόμθ περιςςότερο τισ 

αγορζσ εργαςίασ. Θ πτϊςθ του υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ, θ απελευκζρωςθ του κεφαλαίου, θ 

εξφμνθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, θ ενίςχυςθ των υπερεκνικϊν και περιφερειακϊν 

οντοτιτων, θ ςυνεπακόλουκθ εξάρτθςθ και θ αδυναμία εφαρμογισ αυτόνομων 

οικονομικϊν πολιτικϊν, αλλάηουν ότι μζχρι πρόςφατα κεωρείτο «εργαςιακό κεκτθμζνο».53 

Σι επιπτϊςεισ αυτζσ, επιβαρφνουν ακόμθ περιςςότερο τθν ιδθ δυςχερι κζςθ των 

μεταναςτϊν και κατϋ επζκταςθ, περιορίηουν τθν ομαλι ενςωμάτωςι τουσ ςτθ κοινωνία 

υποδοχισ.  
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Υζρα όμωσ από τισ κρατικζσ πολιτικζσ και τισ οικονομικζσ ςυνκικεσ, θ ενςωμάτωςθ των 

μεταναςτϊν εξαρτάται και από τθ βοφλθςθ των ίδιων να ενταχκοφν (και ςε ποιο βακμό)  

ςτθν κοινωνία υποδοχισ. Εδϊ, θ ςυμβολι του Berry (Berry, 1997) είναι ςθμαντικι, γιατί 

ταξινομεί ςτθ βάςθ κοινωνικο-ψυχολογικϊν κριτθρίων τισ επιλογζσ των μεταναςτϊν όςον 

αφορά, τθν είςοδό τουσ ςε μια χϊρα. Χρθςιμοποιϊντασ τον όρο «επιπολιτιςμό» για να 

περιγράψει το ςφνολο των επιλογϊν προςαρμογισ, προτείνει ζνα μοντζλο δφο 

διαςτάςεων, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε δφο κεμελιϊδθ ερωτιματα που καλοφνται να 

αντιμετωπίςουν οι μετανάςτεσ.  

Αυτά αφοροφν, αφενόσ, εάν κεωρείται ότι ζχει αξία θ διατιρθςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ, 

αφετζρου εάν κεωρείται ςθμαντικό να αναπτφξουν ςχζςεισ με τθν ευρφτερθ κοινωνία. Από 

τθν αποδοχι ι όχι των κριτθρίων προκφπτουν τα μοντζλα τθσ εναρμόνιςθσ, τθσ 

αφομοίωςθσ, του διαχωριςμοφ και τζλοσ τθσ περικωριοποίθςθσ. 

Θ ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν ςτθν κοινωνία υποδοχισ αποδεικνφεται ότι μάλλον δεν 

αποτελεί μια ενιαία και οριηόντια διαδικαςία. Ωπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι, 

αλλά και ρυκμοί, με τουσ οποίουσ οι μετανάςτεσ εντάςςονται ςτθν κοινωνία υποδοχισ. Σι 

διαδικαςίεσ, αλλά και τα αποτελζςματα που καταγράφονται, διαφοροποιοφνται τόςο ωσ 

προσ τθν κοινωνία υποδοχισ, όςο και ωσ προσ τθν ιςτορικι ςυγκυρία που εξελίςςεται το 

μεταναςτευτικό φαινόμενο. Χτθν επόμενθ ενότθτα παρουςιάηονται τα εμπειρικά δεδομζνα 

που ζχουν καταγραφεί από τισ χϊρεσ που ζχουν μακρά μεταναςτευτικι παράδοςθ, 

προκειμζνου να αναπτυχκοφν καλφτερα οι κριτικζσ παρατθριςεισ για τθν κάκε πολιτικι 

επιλογι.  
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3 ΠΕΡΙ  ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Θ αναςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ εμπειρίασ όςον αφορά τα ηθτιματα που παρατζκθκαν 

παραπάνω αποτελεί το περιεχόμενο του τρίτου κεφαλαίου. Χϊρεσ με πλοφςια 

μεταναςτευτικι παράδοςθ, αναμφιςβιτθτα παρζχουν επιπλζον γνϊςθ για τα 

προβλιματα/λφςεισ που ζχουν δοκιμαςτεί. Ωσ εκ τοφτου θ μελζτθ τουσ, αποτελεί μια 

επιπλζον ειςροι δεδομζνων, κυρίωσ για τθν μελζτθ των πολιτικϊν ενςωμάτωςθσ. Θ.Υ.Α., 

Ξαναδάσ, Αυςτραλία, Θ.Β., Γαλλία, Γερμανία είναι μερικζσ από τισ χϊρεσ αυτζσ.  

 

ΠΣΡΨΕΟΑ ΨΑΛΡΣΠΘΧΘΧ ΧΩΦΩΡ ΩΥΣΔΣΧΘΧ  

 

Εντοφτοισ, θ μεταναςτευτικι εμπειρία που ζχουν αποκομίςει οι εν λόγω χϊρεσ, δεν 

εμφανίηει τα ίδια χαρακτθριςτικά. Ζνασ βαςικόσ παράγοντασ διαφοροποίθςθσ είναι ότι, οι 

χϊρεσ ςτθ φάςθ ςυγκρότθςισ τουσ ανζπτυξαν διαφορετικά εκνολογικά χαρακτθριςτικά, 

ενϊ, επιπλζον παράγοντασ διαφοροποίθςθσ ςυνυπολογίηεται το γεγονόσ ότι θ κάκε χϊρα 

δζχκθκε  διαφορετικοφ τφπου μεταναςτευτικζσ ροζσ. Ωσ εκ τοφτου, ζχουν ανακφψει 

διάφορεσ τυπολογίεσ για τθν ομαδοποίθςθ των χωρϊν αυτϊν, ιδιαίτερα χριςιμεσ για τθ 

μελζτθ του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου. 

Σ πρϊτοσ παράγοντασ ταξινομεί τα κράτθ υποδοχισ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εκνολογικι 

τουσ ςυγκρότθςθ και κατϋ επζκταςθ  τθν ανάπτυξθ πολυπολιτιςμικϊν κοινωνιϊν. Υρόκειται 

για μια ενδιαφζρουςα τυπολογία που αναπτφςςει ο Ξοτηιάσ54 και ταξινομεί τισ εν λόγω 

χϊρεσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

 Ψα αμιγϊσ μεταναςτευτικά κράτθ, όπωσ Θ.Υ.Α, Ξαναδάσ και Αυςτραλία 

 Ξράτθ με πολυεκνικι ςυγκρότθςθ, με χαρακτθριςτικό παράδειγμα το Θ.Β. 

αλλά και θ Λςπανία, και τζλοσ 

 Χϊρεσ με ςχετικι εκνικι ομοιογζνεια, ςτισ οποίεσ ςυγκαταλζγεται θ Γαλλία 

και θ Γερμανία.  

Θ ταξινόμθςθ αναηθτά τθ διερεφνθςθ ςυςχετίςεωσ μεταξφ πολιτικϊν ενςωμάτωςθσ και 

εκνολογικισ ςυγκρότθςθσ. Πε άλλα λόγια, κατά πόςο μια πετυχθμζνθ πολιτικι 
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αναγνϊριςθσ ι αφομοίωςθσ εξαρτάται, και αν ναι, ςε ποιο βακμό,  από τθν εκνολογικι 

ςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ υποδοχισ.  

Εναλλακτικι προςζγγιςθ ακολουκείται από τθν Ψρινταφυλλίδου55 και θ οποία λαμβάνει ωσ 

κριτιριο ταξινόμθςθσ τα μεταναςτευτικά ςυςτιματα που ζχουν αναπτυχκεί. Ωσ 

μεταναςτευτικά ςυςτιματα ορίηει τα μεταναςτευτικά ρεφματα που αναπτφςςονται ςτθ 

λογικι δικτφων και κατά ςυνζπεια αναπτφςςονται ςχζςεισ κοινωνικισ και οικονομικισ 

διαςφνδεςθσ ανάμεςα ςτθ χϊρα υποδοχισ και τθν χϊρα προζλευςθσ. Χτο πλαίςιο αυτό, 

παρουςιάηει τζςςερισ κατθγορίεσ ςυςτθμάτων (διαςφνδεςθ χωρϊν υποδοχισ με 

ςυγκεκριμζνεσ  μεταναςτευτικϊν ροζσ): 

 Ευρωπαϊκό Ανατολιτικο- δυτικό ςφςτθμα. Εδϊ εντάςςονται χϊρεσ υποδοχισ όπωσ 

θ Ελλάδα, Λταλία, Γερμανία με μεταναςτευτικζσ ροζσ κυρίωσ από Υολωνία και 

Συκρανία 

 Βόρειο Αφρικανικό – Ευρωπαϊκό ςφςτθμα, με χϊρεσ υποδοχισ κυρίωσ το Βζλγιο, 

Γαλλία και Λςπανία με κυριαρχοφςεσ ροζσ από το Παρόκο 

 Πζςο Ανατολικό- Ευρωπαϊκό ςφςτθμα, με το Θ.Β. και τθν Σλλανδία να δζχονται 

κυρίωσ μετανάςτεσ από Ψουρκία, και τζλοσ  

 Οατινικό – Βόρειο Αμερικανικό ςφςτθμα, που αφορά κυρίωσ τθ μεταναςτευτικι 

κίνθςθ των Πεξικανϊν προσ Θ.Υ.Α. και Ξαναδά.  

Υρόκειται για μια τυπολογία, θ οποία από τθν πλευρά των μεταναςτευτικϊν ροϊν, 

προβάλλονται τα κοινά χαρακτθριςτικά τουσ (ιςτορικοί δεςμοί, δυνατότθτα απόκτθςθσ 

ικαγζνειασ, τφποι κινθτικότθτασ) και αναφζρονται ςτα ςφγχρονα μεταναςτευτικά ρεφματα, 

ενϊ από τθν πλευρά των πολιτικϊν ενςωμάτωςθσ, ζχουν ακολουκθκεί εντελϊσ 

διαφορετικά πρότυπα/πρακτικζσ, αλλά και διαφορετικά προβλιματα. 

Θ παράκεςθ των παραπάνω ςτοχεφει να κατευκφνει  ςε μια περιςςότερο αξιόπιςτθ επιλογι 

ενόσ δείγματοσ μελζτθσ ςυγκεκριμζνων χωρϊν. Θ.Υ.Α., Θ.Β. και Γαλλία, ςφμφωνα με τισ 

τυπολογίεσ, φαίνεται να αποτελοφν τα πιο αντιπροςωπευτικά παραδείγματα ςτθν κάκε 

κατθγορία. Χτόχοσ είναι να καταγραφεί ζνα ςφνολο διδαγμάτων από τισ εμπειρίεσ τουσ.  
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ΘΡΩΠΕΡΕΧ ΥΣΟΛΨΕΛΕΧ ΑΠΕΦΛΞΘΧ.  

Σι Θ.Υ.Α. ανζκακεν χϊρα υποδοχισ μεταναςτϊν, διακζτουν  ίςωσ τθν μεγαλφτερθ εμπειρία 

ωσ προσ τθ διαχείριςθ των μεταναςτϊν. Θ μακροχρόνια «πρωτιά» τουσ ωσ ζκνοσ 

μεταναςτϊν, δίνουν και το ανάλογο προβάδιςμα ωσ προσ τισ καινοτόμεσ πολιτικζσ 

ενςωμάτωςθσ. Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ είναι και θ «πρϊτθ» χϊρα που ζρχεται 

αντιμζτωπθ με τισ εξελίξεισ. Ξοντολογίσ, «θ μελζτθσ τθσ μετανάςτευςθσ ακολουκεί τθν 

αμερικανικι πολιτικι ιςτορία» (Green, 2004).  

Χτθν εποχι τθσ διεκνοποίθςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα, από το 1820 μζχρι και το 1924, οι 

Θ.Υ.Α. δζχκθκαν περίπου 34 εκατομμφρια μετανάςτεσ, ωσ επί το πλείςτον Ευρωπαίουσ. Θ 

ζντονθ αυτι μεταναςτευτικι ροι διακόπθκε για να ςυνεχιςτεί με λιγότερθ ίςωσ ζνταςθ 

ξανά 1965. Ζκτοτε, και μζχρι το 2000, ειςιλκαν ςτθ χϊρα άλλα 23 εκατομμφρια άτομα, 

αυτι τθ φορά προερχόμενα κυρίωσ από Οατινικι Αμερικι και Αςία.56 

 

Εικόνα 1: Οι χϊρεσ προζλευςθσ των μεταναςτϊν ςτισ Η.Π.Α. (1820-1920)  Πθγι: (Healey, 2009) 

Χε όλθ αυτι τθν πορεία, οι Θ.Υ.Α. ακολοφκθςαν όλεσ ςχεδόν τισ πολιτικζσ διαχείριςθσ του 

μεταναςτευτικοφ φαινομζνου, που χονδρικά ςυμπυκνϊνονται ςτισ ακόλουκεσ τρεισ: 

«ελάχιςτθ ι κακόλου μετανάςτευςθ, μετανάςτευςθ χωρίσ αφομοίωςθ, μετανάςτευςθ με 

αφομοίωςθ» (Huntington, 2005). 
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Αρχικά, και ζωσ τον Υρϊτο Υαγκόςμιο Υόλεμο, θ πολιτικι που εφαρμόςτθκε ιταν θ 

«αφομοίωςθ αμερικανικοφ ςτιλ» το περίφθμο «χωνευτιρι» (melting pot). Τλοι όςοι δεν 

ιταν λευκοί αγγλοςάξονεσ, ζπρεπε να ενςτερνιςτοφν τθν αγγλικι γλϊςςα, να υιοκετιςουν 

τθν αμερικανικι ταυτότθτα και να ηιςουν ςφμφωνα με τισ προτεςταντικζσ αρχζσ (Anglo-

conformity)57. «Θ ομογενοποίθςθ αυτι, καλά ςχεδιαςμζνθ και οργανωμζνθ, δεν απζκλειε 

τισ εκνικζσ και πολιτιςτικζσ ιδιαιτερότθτεσ των μειονοτιτων, ζδινε όμωσ ςαφι 

προτεραιότθτα ςτθ δθμιουργία και αφομοίωςθ τθσ αμερικανικισ κουλτοφρασ και 

ςυνείδθςθσ» (Υικραμζνοσ, 2005). Χτθν προςπάκεια αυτι, ςυνζβαλαν εκτόσ από τθν 

κυβζρνθςθ, επιχειριςεισ, μθ κερδοςκοπικοί οργανιςμοί, κακϊσ και φιλανκρωπικζσ 

οργανϊςεισ. Ιταν θ κυρίαρχθ τάςθ για όλθ τθν αμερικανικι κοινωνία που ίςωσ 

περιςςότερο από κάκε άλλθ φορά προζβαλλε τόςο πολφ ζναν εκνοκεντρικό χαρακτιρα.58 

Πετά τον πρϊτο παγκόςμιο πόλεμο, οι Θ.Υ.Α. κινικθκαν προσ μια περιοριςτικι πολιτικι με 

ςτόχο να μειϊςουν όςο το δυνατό περιςςότερο τισ μεταναςτευτικζσ ειςροζσ τουσ. Πε τθ 

νομοκετικι ρφκμιςθ των ποςοςτϊςεωνv το 1924, οι Θ.Υ.Α. «κλείνουν» τα ςφνορα, και 

κυρίωσ εξαςφάλιςαν μια «ποιοτικι» ειςροι, εφόςον οι λιγοςτοί πλζον μετανάςτεσ 

μποροφςαν να προζλκουν μόνο από ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ. Θ μείωςθ αυτι επίδραςε κετικά 

τθν πολιτικι αφομοίωςθσ, αφοφ και μζχρι το 1695 «θ επί τζςςερισ δεκαετίεσ διακοπισ τθσ 

ςτακερισ μεγάλθσ κλίμακα μετανάςτευςθσ ςχεδόν εξαςφάλιςε ότι οι εκνοτικζσ κοινότθτεσ 

και κουλτοφρεσ κα εξαςκενοφςαν ςταδιακά ςυν το χρόνω» (Φίτςαρντ Άλμπα και Βίκτορ Ρι 

ςτο Huntington, 2005). 

Χτθν αφομοιωτικι πολιτικι των Θ.Υ.Α., φαίνεται να ςυνετζλεςαν και οριςμζνοι εξωτερικοί 

παράγοντεσ. Αφενόσ, θ πλειοψθφία των μεταναςτϊν προερχόταν από Ευρϊπθ και 

επομζνωσ ζφεραν παρόμοιεσ κουλτοφρεσ με τθν αμερικανικι, αφετζρου και οι ίδιοι οι 

μετανάςτεσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ εξζφραηαν τθν διάκεςθ να γίνουν 

«Αμερικανοί». Επιπλζον, το γεγονόσ ότι θ μεταναςτευτικι ροι προιλκε από διάφορεσ 

χϊρεσ, χωρίσ ωςτόςο καμία εκνικότθτα να αποκτιςει το προβάδιςμα, δθμιοφργθςε 

ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ, εμποδίηοντασ τθν πολιτιςμικι κυριαρχία ςε οποιαδιποτε από 
                                                                 
v
Ο Μεταναςτευτικόσ Νόμοσ του 1924, γνωςτόσ και ωσ Johnson–Reed Act, ιταν μια ρφκμιςθ 

ομοςπονδιακοφ επιπζδου, θ οποία περιόριηε τον ετιςιο αρικμό των μεταναςτϊν από κάκε χϊρα ςτο 

2% του πλθκυςμοφ τθσ αντίςτοιχθσ εκνικότθτασ που βριςκόταν ιδθ ςτισ Θ.Π.Α. ςφμφωνα με τθν 

απογραφι του πλθκυςμοφ του 1890. τόχοσ ιταν θ μείωςθ των ειςροϊν από τθν Βόρεια και 

Ανατολικι Ευρϊπθ, ενϊ ουςιαςτικά απαγόρευε τθν είςοδο από τθν Ανατολικι Αςία και Λνδία. Από: 

http://wikipedia.qwika.com/en2el/Immigration_Act_of_1924. 
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αυτζσ.59 Ψο αποτζλεςμα ιταν ότι το «χωνευτιρι» λειτουργοφςε με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ 

πίεςθ για εξαμερικανιςμό ιταν ζντονθ και κατά πολλοφσ αποτελεςματικι.  

Από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 και κυρίωσ μετά το 1980 οι Θ.Υ.Α. επζςτρεψαν ςτουσ 

παλιότερουσ μεταναςτευτικοφσ ρυκμοφσ, ερχόμενεσ πλζον με μόνιμα υψθλά επίπεδα 

μετανάςτευςθσ. Ψο νζο μεταναςτευτικό κφμα προερχόταν κυρίωσ από Οατινικι Αμερικι και 

Αςία.60 Ψθν ίδια περίοδο, θ πολιτικι τθσ αφομοίωςθσ άρχιςε να δζχεται επικζςεισ, ςτθ 

λογικι ότι θ διαδικαςία αυτι, αντανακλά τθν άποψθ του κυρίαρχου θγεμονικοφ «λευκοφ» 

πολιτιςμοφ απζναντι ςτουσ υποτελείσ.61 Είναι θ περίοδοσ ςτθν αμερικανικι κοινωνία που το 

«νζγρικο ηιτθμα» βριςκόταν ςτο επίκεντρο του προβλθματιςμοφ. Ψο κίνθμα για τα πολιτικά 

δικαιϊματα των μαφρων προκάλεςε ςειρά διεκδικιςεων εκ μζρουσ «μειονοτιτων» και 

«εκνοτικϊν ομάδων».62 «Σι Αμερικανοί ανακάλυψαν ότι οι διάφοροι πλθκυςμοί που 

ςυγκροτοφςαν τθ χϊρα τουσ δεν αφομοιϊνονταν οφτε με τουσ ίδιουσ τρόπουσ, οφτε με 

τουσ ίδιουσ ρυκμοφσ. Σι κοινωνιολόγοι ανζλυςαν τθν αποτυχία τθσ πολιτικισ του melting 

pot και τθν φπαρξθ εκνοτικϊν ομάδων» (Schnapper, 2008). 

Θ πολυπολιτιςμικότθτα εμφανίηεται ςτισ Θ.Υ.Α. τθ δεκαετία του ’70, ωσ θ απάντθςθ ςτον 

εξαμερικανιςμό τθσ προθγοφμενθσ περιόδου, προωκϊντασ «τθν ιδζα ότι θ ποικιλομορφία 

παρά θ ενότθτα ι θ κοινότθτα, κα ζπρεπε να είναι θ προζχουςα αξία τθσ Αμερικισ» 

(Huntington, 2005), υπό το ςκεπτικό ότι θ αφομοίωςθ δεν αποτελεί προαπαιτοφμενο για 

τθν αρμονικι ςυνφπαρξθ των υποεκνικϊν ομάδων. Θ ςτροφι τθσ αμερικανικισ πολιτικισ 

ενςωμάτωςθσ είναι τεράςτια γνωρίηοντασ ευρφτατθ αποδοχι. Χαρακτθριςτικι είναι και 

αναδιατφπωςθ από τον Αντιπρόεδρο Γκορ, του εκνικοφ αποφκζγματοσ Ε pluribus unum 

(από τα πολλά ςτο ζνα) που είχαν επιλζξει οι εκνοπατζρεσ των Θ.Υ.Α., ςτο «από το ζνα τα 

πολλά».63 

Ψα προβλιματα που ανζκυψαν όμωσ από τθν εφαρμογι του πολυπολιτιςμικοφ μοντζλου, 

ανάγκαςαν τισ Θ.Υ.Α. ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του ϋ90, να ανακεωριςουν τθν πολιτικι τουσ. 

Θ βαςικότερθ επιπλοκι από τθν εφαρμογι αυτισ τθσ πολιτικισ ιταν ότι, θ παροχι 

προνομίων ςτισ διάφορεσ ομάδεσ για τθ διατιρθςθ τθσ διαφορετικότθτάσ τουσ, οδιγθςε ςε 

μεταναςτευτικζσ κοινότθτεσ αποκομμζνεσ από τθν ευρφτερθ κοινωνία. Ψο αποτζλεςμα ιταν 

θ δθμιουργία πολυάρικμων γκζτο, θ ανάπτυξθ ςυνκθκϊν ανταγωνιςμοφ μεταξφ τουσ, 
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κακϊσ και ζκρθξθ τθσ ρατςιςτικισ βίασ. Σι Θ.Υ.Α. γίνονται μάρτυρεσ κοινωνικϊν/φυλετικϊν 

εξεγζρςεων, όπωσ ςυνζβθ χαρακτθριςτικά ςτο Γουϊτσ του Οοσ Άντηελεσ το 1992.vi 

Ψα γεγονότα τθσ 11θσ Χεπτεμβρίου πρόςκεςαν μια ακόμθ παράμετρο, αυτιν τθσ 

αςφάλειασ, για τισ ενταξιακζσ πολιτικζσ των Θ.Υ.Α. Αντιμζτωπεσ κυρίωσ με τθν 

περικωριοποίθςθ και τον κοινωνικό αποκλειςμό των μεταναςτϊν τθσ δεφτερθσ και τρίτθσ 

γενιάσ, με τθν ανάδυςθ του μαχθτικοφ Λςλάμ, αλλά και με τθ μεγάλθ παρουςία 

ιςπανόφωνων μεταναςτϊν, οι οποίοι εμφανίηουν και το μικρότερο βακμό αφομοίωςθσ, οι 

ΘΥΑ ολοζνα και περιςςότερο εφαρμόηουν μια αυςτθρότερθ μεταναςτευτικι και ενταξιακι 

πολιτικι.  

 

ΘΡΩΠΕΡΣ ΒΑΧΛΟΕΛΣ  

 

Από τθν άλλθ πλευρά του Ατλαντικοφ, το Θ.Β., αποτελεί τθν επόμενθ μελζτθ περίπτωςθσ. 

Ψο αποικιοκρατικό παρελκόν τθσ χϊρασ, αλλά και θ πολυεκνικι ςφνκεςι τθσ ςυντζλεςαν 

ςτθν διαμόρφωςθ ενόσ «ιδιόμορφου» μεταναςτευτικοφ φαινομζνου, που το διαφοροποιεί 

τόςο από αυτό των «κρατϊν των μεταναςτϊν» όςο και από υπόλοιπεσ αποικιοκρατικζσ 

χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, όπωσ π.χ. τθ Γαλλία ι τθν Σλλανδία.64  

Ψο Θ.Β. ςτθν εποχι τθσ διεκνοποίθςθσ, ζνκερμοσ υποςτθρικτισ τθσ ιδεολογίασ του 

φιλελευκεριςμοφ, «πρζςβευε τθν ελεφκερθ είςοδο των ατόμων ςτο ζδαφόσ του, πολλϊ δε 

μάλλον των προςφφγων και των οικονομικϊν μεταναςτϊν.» (Ξόντθσ, 2009). Είναι θ εποχι 

που ο ιλιοσ δεν ζδυε ποτζ ςτθν Βρετανικι Αυτοκρατορία. Ελζγχοντασ, ζνα ςθμαντικό μζροσ 

του πλθκυςμοφ και των εδαφϊν του πλανιτθ, θ πολιτιςτικι πολιτικι και γλωςςικι 

επίδραςισ τθσ ιταν ςθμαντικι. Ωπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ και επιδιϊκοντασ να διατθριςει τθ 

                                                                 
vi
 Πετά από πολφωρθ καταδίωξθ δφο ζγχρωμων νεαρϊν από αςτυνομικζσ αρχζσ, ςυλλαμβάνονται 

και ξυλοκοποφνται άγρια. Θ ςκθνι του ξυλοδαρμοφ καταγράφεται από εραςιτεχνικι κάμερα και 
προβάλλεται ςε όλα τα εκνικά κανάλια τθσ χϊρασ. Περικζσ μζρεσ μετά οι αςτυνομικοί 
παραπζμπονται ςε δίκθ. Θ εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ ξεκίνθςε ζνα χρόνο μετά τθν αρχικι παραπομπι. 
Θ ετυμθγορία του δικαςτθρίου, ιταν ακϊωςθ για όλεσ τισ κατθγορίεσ των αςτυνομικϊν. Θ εξζγερςθ 
ξεςπά ςτισ γκετοποιθμζνεσ περιοχζσ τουσ Los Angeles ςτισ 30 Απριλίου του 1992 και ςφντομα 
εξαπλϊνεται και ςε άλλεσ πόλεισ των Θ.Υ.Α. Ψο αποτζλεςμα ιταν βίαιεσ διαδθλϊςεισ, λεθλαςίεσ 
καταςτθμάτων, καταςτροφζσ πλουςίων ςυνοικιϊν, επικζςεισ ςτα αςτυνομικά τμιματα, ςυγκροφςεισ 
και εμπρθςμοί. Ανάκτθςθ από: http://cityfairytale.wordpress.com/2010/08/30/los-angeles-1992 
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ςυνοχι τθσ αυτοκρατορίασ, θ βρετανικι ικαγζνεια αποδόκθκε ςε ςθμαντικι μερίδα των 

«ευυπόλθπτων» κατοίκων των αποικιϊν τθσ. 65  Ψο αποτζλεςμα ιταν ότι «θ Πεγάλθ 

Βρετανία ουςιαςτικά αγνοοφςε τον όρο "μετανάςτευςθ" προπολεμικά» (Πουςοφρου, 

1991). 

Τμωσ, θ «ανοικτι» κοινωνία τθσ Βρετανικισ Αυτοκρατορίασ οφειλόταν ςυν τοισ άλλοισ και 

ςτο γεγονόσ ότι, ςε όλθ αυτι τθν περίοδο οι μετακινιςεισ των αποίκων προσ τθ μθτρόπολθ 

ιταν ςυνικωσ προςωρινζσ. Επιπρόςκετα, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των Θ.Υ.Α., θ 

πλειοψθφία αυτϊν διεκδικοφςε τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτθ βρετανικι κοινωνία ωσ ιςότιμοι 

«Βρετανοί» πολίτεσ. Ψζλοσ, τα όποια προβλιματα πολιτιςμικϊν και κρθςκευτικϊν 

διαφορϊν, ιταν εμφανι ςτο κζντρο, μόνο από τθν άποψθ πολιτικισ διευκζτθςισ τουσ και 

όχι βίωμα τθσ μθτροπολιτικισ κοινωνίασ.66 

Θ κατάςταςθ αντιςτρζφεται και θ διάλυςθ τθσ Βρετανικισ Αυτοκρατορίασ οδθγεί ςτον 

επαναπατριςμό χιλιάδων Βρετανϊν που εργαηόταν ςτισ αποικίεσ αλλά και κατοίκων των 

αποικιϊν με βρετανικι ικαγζνεια.67 «Πε μια ζννοια θ Βρετανία αποικιοποιείται από 

πολίτεσ των πρϊθν αποικιϊν τθσ» (Ξοτηιάσ, 2008). Χυν τοισ άλλοισ, τα μεταναςτευτικά 

ρεφματα ςτθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των ιςπανόφωνων 

των Θ.Υ.Α., διαφζρουν ςθμαντικά από τα παλιότερα. Ψο νεωτερικό χαρακτθριςτικό αυτισ 

τθσ μεταναςτευτικισ ροισ, είναι ότι «οι εκνικζσ και κρθςκευτικζσ μειονότθτεσ απαιτοφν τθν 

αναγνϊριςθ τθσ ιδιαιτερότθτά τουσ,… προκειμζνου να αποδεχτοφν τθ ςυςςωμάτωςθ και 

όχι ενςωμάτωςθ ςτθν κοινωνία όπου ηουν» (Ξοτηιάσ, 2008). 

Θ αντίδραςθ του Θ.Β., ςτθν μαηικι ειςροι των μεταναςτϊν, ιταν ζντονθ. Σι ενςτάςεισ 

αφοροφςαν οριςμζνεσ κατθγορίεσ «μθ αφομοιϊςιμων» μεταναςτϊν, κυρίωσ μθ λευκϊν. Ψο 

αρνθτικό κλίμα οφείλεται εν μζρει και ςτθν γενικότερθ κατάςταςθ που επικρατοφςε ςτο 

Βόρειο τμιμα τθσ Λρλανδίασ αλλά και ςτισ εκνικιςτικζσ εξάρςεισ των Συαλϊν και Χκοτςζηων. 

Ανά τακτά χρονικά διαςτιματα το Θ.Β. ανακεωρεί τθ μεταναςτευτικι νομοκεςία με ςτόχο 

τθν ολοζνα και περιςςότερο μείωςθ τθσ μεταναςτευτικισ ειςροισ.68 

Τςον αφορά τισ πολιτικζσ ζνταξθσ, το Θ.Β. ζχοντασ πολυεκνικι ςφςταςθ αλλά και 

εξοικειωμζνο με τθ διαχείριςθ των πολλαπλϊν πολιτιςμϊν ςτθν εποχι τθσ Βρετανικισ 

Αυτοκρατορίασ, ακολοφκθςε από τθ δεκαετία του ’70 μζχρι και τα τζλθ του 20ου αιϊνα, τα 

ιδεολογικά μονοπάτια τθσ πολυπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ. Πολαταφτα, θ απουςία 

ολοκλθρωμζνθσ ενταξιακισ ςτρατθγικισ, κεμελίωςε τθν κριτικι, ότι το Θ.Β. μάλλον 
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διαμόρφωςε μια πολιτικι αδιαφορίασ απζναντι ςτα προβλιματα των μεταναςτϊν, παρά 

ότι κινικθκε ςτο πλαίςιο μια ςαφϊσ οριοκετθμζνθσ πολιτικι ανεκτικότθτασ.69 

Θ αξιοποίθςθ των δικαιωμάτων που παρείχε θ πολυπολιτιςμικι προςζγγιςθ ζδωςε ςτα νζα 

αυτά μεταναςτευτικά ρεφματα τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ εςωτερικϊν κοινοτιτων εντόσ 

τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ. Θ παράλλθλθ φπαρξθ πολλαπλϊν κοινοτιτων με εςωτερικζσ 

διευκετιςεισ, κανόνεσ και αξίεσ, ζφεραν ςτο προςκινιο ηθτιματα ςχετικά με τθν κοινωνικι 

ςυνοχι και τθν αςφάλεια τθσ βρετανικισ κοινωνίασ. Σι «προοδευτικζσ» ενταξιακζσ 

πολιτικζσ του Θ.Β. τζκθκαν υπό ςοβαρι αμφιςβιτθςθ κυρίωσ μετά τα τρομοκρατικά 

χτυπιματα του 2005.70 

Θ αποτυχία του πολυπολιτιςμικοφ μοντζλου, τουλάχιςτον αυτό που εφάρμοςε το Θ.Β., 

αναγνωρίςτθκε και από τον ίδιο τον Βρετανό πρωκυπουργό Ρτζιβιντ Ξάμερον, τον 

περαςμζνο Φεβρουάριο. «Πε το πολυπολιτιςμικό μοντζλο που υιοκζτθςε το κράτοσ, 

ενκαρρφναμε διαφορετικζσ κουλτοφρεσ να ηουν χωριςτά θ μία από τθν άλλθ», κάτι που 

οδιγθςε, ςφμφωνα με τον ίδιο, ςε μια απϊλεια ταυτότθτασ ςτθ Πεγάλθ Βρετανία. Ωσ 

λανκαςμζνθ επιλογι ζκρινε και τθν «ανεκτικότθτα» ςε όλουσ όςουσ δεν επιδεικνφουν τον 

απαιτοφμενο ςεβαςμό ςτισ αξίεσ τθσ Δφςθσ.71 

 

ΓΑΟΟΛΑ  

 

Θ γαλλικι εμπειρία όςον αφορά το μεταναςτευτικό φαινόμενο αποτελεί μια ακόμθ 

ενδιαφζρουςα πθγι διδαχισ. Από τθν μια πλευρά Γαλλία και Θ.Β. αποτζλεςαν τισ 

μεγαλφτερεσ αποικιοκρατικζσ δυνάμεισ παγκοςμίωσ, από τθν άλλθ πλευρά, ςτθ Γαλλία το 

αίςκθμα τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ είναι αρκετά ιςχυρό.72 «Θ Γαλλία είναι θ χϊρα που 

ενςάρκωςε τθν εκνικι ιδζα ωσ κεςμό, θ οποία είχε γεννθκεί ςτθν Αγγλία του 18ου αιϊνα. 

(Schnapper ςτο Ππάγκαβοσ & Υαπαδοποφλου, 2003). Πζςω μιασ ιςχυρισ κεντρικισ 

εξουςίασ μπόρεςε και ςυγκροτικθκε ςε εκνικι κοινωνία, ενςωματϊνοντασ πλικοσ 

ομάδων, φυλϊν και εκνοτιτων που βρίςκονταν τότε ςτθν γαλλικι επικράτεια.73 Θ Γαλλία 

επίςθσ, είναι και θ πρϊτθ χϊρα υποδοχισ μεταναςτϊν ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ 

Γθραιάσ Θπείρου,74 ςφμφωνα και με τα ςτοιχεία τθσ πρϊτθσ απογραφισ του 1851, ςτθν 

οποία καταγράφεται θ φπαρξθ ξζνου πλθκυςμοφ.75 
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Τπωσ και ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ που εξετάςτθκαν, θ Γαλλία δζχκθκε δφο κφρια 

μεταναςτευτικά ρεφματα, αυτό που εξελίχκθκε ςτθν εποχι διεκνοποίθςθσ και ςε αυτό που 

λαμβάνει χϊρα ςτθν περίοδο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Τςον αφορά τισ μεταναςτευτικζσ 

ειςροζσ, το γαλλικό παράδειγμα ςυγκεντρϊνει περιςςότερα κοινά χαρακτθριςτικά με το 

μεταναςτευτικό φαινόμενο του Θνωμζνου Βαςιλείου. Αντίκετα, πιςτι ςτισ επιλογζσ του 

παρελκόντοσ, οι ενταξιακζσ επιλογζσ τθσ Γαλλίασ κινοφνται περιςςότερο ςτα χνάρια τθσ 

αμερικανικισ ενταξιακισ πολιτικισ, αφοφ ςφμφωνα με τθ Guiraudon (ςτο Ψριανταφυλλίδου 

& Γρϊπα, 2009) «το κεμζλιο τθσ επίςθμθσ γαλλικισ πολιτικισ υπιρξε παραδοςιακά ζνα 

είδοσ αφομοιωτικοφ ρεπουμπλικανιςμοφ», το λεγόμενο le creuset français (γαλλικό 

χωνευτιρι).  

Χτθν πρϊτθ περίοδο που εξετάηουμε, το μεταναςτευτικό φαινόμενο περιςςότερο ζχει τθν 

μορφι ελεφκερθσ μετακίνθςθσ ατόμων ανάμεςα ςτθν γαλλικι μθτρόπολθ και ςτισ αποικίεσ 

τθσ,76 αν και θ κφρια τάςθ αφοροφςε περιςςότερο τθν μετακίνθςθ Γάλλων προσ τα «νζα 

εδάφθ». Πεταπολεμικά, και κυρίωσ μετά τθν ανεξαρτθςία τθσ γαλλικισ Αλγερίασ (1961), θ 

τάςθ αυτι αντιςτράφθκε και οι αλγερινοί κάτοικοι γαλλικισ καταγωγισ, οι αποκαλοφμενοι 

πιε-νουάρ (pieds noirs), αναγκάηονται να επιςτρζψουν ςτθν μθτρόπολθ.77 Είναι το πρϊτο 

ρεφμα μεταναςτϊν, που καταφκάνει ςτθ γαλλικι επικράτεια, για να ακολουκιςουν ςτθ 

ςυνζχεια δφο ακόμθ μεγαλφτερα: αυτό από τθν Ρότια Ευρϊπθ (1965-75), προερχόμενο 

κυρίωσ από Λςπανία, Υορτογαλία και Λταλία και το επόμενο (1970-1985) από τισ χϊρεσ τθσ 

αφρικανικισ θπείρου, κυρίωσ μουςουλμανικισ προζλευςθσ.78 

Χτισ εξελίξεισ αυτζσ, θ αντίδραςθ τθσ Γαλλίασ, όπωσ και των περιςςοτζρων ευρωπαϊκϊν 

χωρϊν υποδοχισ, ιταν να ςτραφεί προσ μια αυςτθρότερθ μεταναςτευτικι πολιτικι με 

ςτόχο τον περιοριςμό των μεταναςτϊν. Πια πολιτικι που επθρεάςτθκε και από το 

δυςμενζσ οικονομικό κλίμα τθσ δεκαετίασ του ϋ70. Χτα χρόνια που ακολοφκθςαν θ πίεςθ 

για μείωςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν ζγινε ακόμθ πιο ζντονθ, με αποκορφφωμα τθν 

προςπάκεια τθσ κυβζρνθςθσ Charles Pasqua, τθ δεκαετία του ϋ90, να προωκιςει μια 

μεταναςτευτικι πολιτικι «μθδενικισ μετανάςτευςθσ». Χτόχοσ, που μεταγενζςτερα 

χρειάςτθκε να επαναπροςδιοριςτεί ςε πιο ρεαλιςτικι βάςθ για μθδενικι τουλάχιςτον 

παράνομθ μετανάςτευςθ.79 Πζχρι και ςιμερα, θ Γαλλία διατθρεί το αυςτθρό νομοκετικό 

τθσ πλαίςιο, με τθ μόνθ διαφορά ότι πλζον διαφυλάττει ευνοϊκζσ διατάξεισ για τθν 

περίπτωςθ εξειδικευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ. Ζτςι, θ επίςθμθ μεταναςτευτικι ροι 

προζρχεται πλζον ςιμερα, ωσ επί των πλείςτον, από ςπουδαςτζσ, επαγγελματίεσ υψθλισ 

εξειδίκευςθσ και από αιτοφντεσ για λόγουσ οικογενειακισ ςυνζνωςθσ.80 



  ΜΠΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών                                                               

 

 45 

Από τθν πλευρά των γαλλικϊν πολιτικϊν ενςωμάτωςθσ κα μποροφςε κάποιοσ να ιςχυριςτεί 

ότι δεν υπάρχουν και πολλά να ειπωκοφν αφοφ θ Γαλλία είναι μια χϊρα με μακρά 

παράδοςθ ςτισ πολιτικζσ αφομοίωςθσ. Είναι θ χϊρα, που ςφμφωνα με τθ γνωςτι ριςθ του 

Charles Weber (ςτο Ψριανταφυλλίδου & Γρϊπα, 2009) «οι χωρικοί ζγιναν Γάλλοι πολίτεσ». 

Τμωσ το ενδιαφζρον με τθν περίπτωςθ τθσ Γαλλίασ είναι ότι, «για πάρα πολλά χρόνια 

αγνοοφςε τθν ταυτότθτά τθσ ωσ χϊρα μετανάςτευςθσ» (Ππάγκαβοσ & Υαπαδοποφλου, 

2003). Ψθν ςτιγμι όμωσ που «θ Γαλλία ανακαλφπτει ότι είναι μεταναςτευτικι χϊρα, 

ανακαλφπτει και τθν Αμερικι» (Green, 2004) και για μια δεκαετία περίπου (από τα μζςα 

τθσ δεκαετίασ του ϋ70 και μζχρι τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ80), προςπακεί να 

κατοχυρϊςει το “δικαίωμα ςτθ διαφορά” (the droit à la difference).81 

Θ γενικι τάςθ να φανοφν «αόρατοι» οι μετανάςτεσ προιλκε από τθν προςδοκία ότι αργά θ 

γριγορα, θ αφομοίωςθ κα ςυντελεςτεί μζςω τθσ «δθμοκρατικισ ενςωμάτωςθσ». Θ πίςτθ 

ότι και πάλι, οι αξίεσ τθσ δθμοκρατίασ και τθσ ιςότθτασ, κακϊσ και θ ιςότιμθ πρόςβαςθ 

ςτουσ «ουδζτερουσ» γαλλικοφσ κεςμοφσ κα εξαςφάλιηαν τθν ομαλι ενςωμάτωςθ των νζων 

μεταναςτευτικϊν ρευμάτων, ιταν διάχυτθ ςτουσ κόλπουσ τθσ γαλλικι κοινωνίασ. 82  Θ 

ζκφραςθ τθσ ιδιαιτερότθτασ μιασ ομάδασ ι ενόσ ατόμου, εφόςον περιοριηόταν ςτον 

ιδιωτικό βίο, δεν κα αποτελοφςε κίνδυνο για τθν ςυνοχι τθσ δθμόςιασ ςφαίρασ. Τμωσ, «θ 

μετανάςτευςθ και οι ςχζςεισ τθσ με τισ χϊρεσ προζλευςθσ, κακϊσ και με τισ χϊρεσ 

*υποδοχισ+ αλλάηουν ποιοτικά, ςτο πζραςμα από τθ διεκνοποίθςθ ςτθν παγκοςμιοποίθςθ» 

(Ξοτηιάσ, 2008). Τπωσ και ςτισ δφο προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ των Θ.Υ.Α. και του Θ.Β., θ 

επανάςταςθ ςτο τομζα των μεταφορϊν και τθσ επικοινωνίασ, δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ 

μεταναςτευτικοφσ πλθκυςμοφσ να διατθροφν ιςχυροφσ δεςμοφσ με τισ χϊρεσ καταγωγισ 

τουσ, να ςυντθροφν εξίςου αναλλοίωτα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτά τουσ, με αποτζλεςμα να 

εμφανίηουν μεγαλφτερουσ βακμοφσ αντίςταςθσ ςτθν ενςωμάτωςι τουσ.83  

Χχεδόν, με μια εικοςαετι κακυςτζρθςθ ςε ςχζςθ με τισ Θ.Υ.Α. θ γαλλικι κοινωνία βρζκθκε 

να διαπιςτϊνει ότι υπιρχαν διαφορετικά επίπεδα ενςωμάτωςθσ των μεταναςτϊν τθσ. Ψο 

βαςικό πρόβλθμα εντοπίηεται ςτθν μουςουλμανικι μειονότθτα και κυρίωσ, ςτο ότι αυτι 

διαφοροποιείται ζντονα ςτο εςωτερικό τθσ.84 Είναι θ περίοδοσ που θ αφομοιωτικι πολιτικι 

που εφαρμοηόταν μζχρι και τθ δεκαετία του ϋ70 βρζκθκε ςτο ςτόχαςτρο τθσ κριτικισ. Ψο 

βαςικό επιχείρθμα τθσ αντίκετθσ πλευράσ, ςυνοψίηεται από τθ Schnapper ωσ εξισ 

(Schnapper, 2008): θ κοινωνικι ενςωμάτωςθ διαφορετικϊν πλθκυςμϊν κα εκτυλιςςόταν 

πιο ελεφκερα και κα ιταν επομζνωσ ουςιαςτικότερθ, αν οι ιδιαίτερεσ ταυτότθτζσ τουσ δεν 

απωκοφνταν ςτθν ιδιωτικι ςφαίρα, αλλά αναγνωριηόταν αντικζτωσ ςτο δθμόςιο χϊρο. Θ 
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γαλλικι κοινωνία προςπακεί να αναγνωρίςει τον πολυπολιτιςμικό χαρακτιρα τθσ και το 

«δικαίωμα ςτθ διαφορά» γίνεται το ςλόγκαν τθσ εποχισ. Υουκενά αλλοφ, όςο ςτθ Γαλλία, 

δεν παρατθρείται μια τόςο ζντονθ και ςυνάμα απότομθ ιδεολογικι ςτροφι, από τθν ιδζα 

τθσ αφομοιϊςθσ, ςε αυτιν τθσ αναγνϊριςθσ.85 Αξίηει να αναφερκεί, ότι κετικι ςτάςθ 

απζναντι ςτθν ιδζα αναγνϊριςθσ των ιδιαίτερων ταυτοτιτων, ζβριςκε ςυνεχϊσ ζνκερμουσ 

υποςτθριχτζσ, τόςο από τουσ χϊρουσ τθσ αριςτεράσ, όςο και από τισ ςυντθρθτικζσ 

παρατάξεισ. Τμωσ, ςτθν πραγματικότθτα θ ςτροφι προσ τθν ιδεολογία τθσ αναγνϊριςθσ 

ιταν αιςκθτι περιςςότερο ωσ «μόδα» ςτουσ ακαδθμαϊκοφσ κφκλουσ παρά ωσ μετουςίωςθ 

ςε πρακτικζσ.86 

Χτον «παροξυςμό» τθσ νζασ ιδεολογίασ, ςφμφωνα με τον Brubaker (Brubaker, 2001), θ 

απάντθςθ ιταν δφο λζξεισ: Οε Υεν. Θ εμφάνιςθ ρατςιςτικϊν εγκλθμάτων, θ οικονομικι 

ςταςιμότθτα, θ άνοδοσ τθσ ανεργίασ και των ποςοςτϊν φτϊχιασ δίνουν δφναμθ ςτο 

ακροδεξιό κόμμα, Εκνικό Πζτωπο (Front National) του Οε Υεν. Θ μετανάςτευςθ κεωρείται 

απειλι για τθν εκνικι ταυτότθτα και ςυνοχι του γαλλικοφ ζκνουσ.87 Χτο δικαίωμα ςτθ 

διαφορά, θ απάντθςθ ιταν «μα ναι, και φυςικά μπορείτε» αλλά το ίδιο δικαίωμα ιςχφει και 

για τθν γαλλικι κοινωνία, που όφειλε πλζον να διαφυλάξει τον χαρακτιρα και τθν 

ταυτότθτά τθσ απζναντι ςε ανεπικφμθτεσ προςμίξεισ. 88  Θ εγκατάλειψθ τθσ 

πολυπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ είναι γεγονόσ και για τθ Γαλλία. Ωςτόςο, θ επιςτροφι ςτθν 

πολιτικι τθσ αφομοίωςθσ δεν ζμεινε ανεπθρζαςτθ από τθν κριτικι που δζχκθκε.  

 

ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΑ  

 

Χτθν εποχι τθσ διεκνοποίθςθσ τόςο οι πολιτικζσ των χωρϊν υποδοχισ όςο και οι επιλογζσ 

των ίδιων των μεταναςτϊν ιταν πιο κοντά ςτο αφομοιωτικό μοντζλο. Θ ςφγχρονθ όμωσ 

μετανάςτευςθ, όπωσ ζγινε αναφορά και παραπάνω απαιτεί τθ διατιρθςθ τθσ δικισ τουσ 

πολιτιςμικισ ταυτότθτασ. «Πάλιςτα, ςτο βακμό που θ παγκοςμιοποίθςθ και ο 

κατακερματιςμόσ που τθ ςυνοδεφει δθμιουργοφν προβλιματα ταυτότθτασ ανάμεςα ςε δφο 

κόςμουσ, ςτον ίδιο βακμό οι προκζςεισ ενςωμάτωςθσ περιορίηονται και ενιςχφονται οι 

τάςεισ υιοκζτθςθσ μιασ τρίτθσ (ςυχνά κρθςκευτικισ) ταυτότθτασ» (Ξοτηιάσ, 2008). Θ 

πολυπολιτιςμικι προςζγγιςθ που πολλζσ χϊρεσ ακολοφκθςαν κάτω από τθν ανάγκθ 

ικανοποίθςθσ των αιτθμάτων του νζου μεταναςτευτικοφ κφματοσ, είτε πιραν μια πιο 

μετριοπακι ςτάςθ που επζβαλλε τθν αναγνϊριςθ τθσ διαφορετικότθτασ, είτε μια 
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περιςςότερο ριηοςπαςτικι προςζγγιςθ που υποςτιριηε τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, 

ωσ μια νζα αξία τθσ δυτικισ κοινωνίασ. Ψα τρομοκρατικά χτυπιματα ςτθν Ρ. Ωόρκθ και 

Οονδίνο, κακϊσ και μεμονωμζνα περιςτατικά οικογενειακισ βίασ και καταπάτθςθσ 

ατομικϊν δικαιωμάτων ςτο όνομα κρθςκευτικισ παράδοςθσ και πολιτιςμοφ ζκεςαν υπό 

αμφιςβιτθςθ τθν ιδζα του πολυπολιτιςμοφ.  

Χε όλεσ τισ παραπάνω χϊρεσ θ πολυπολιτιςμικι προςζγγιςθ απζτυχε ωσ προσ τουσ 

βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ. Υαρόμοια εξζλιξθ παρατθρείται και ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ. Ψον περαςμζνο χρόνο θ Γερμανίδα Ξαγκελάριοσ Α. Πζρκελ διλωςε ότι «θ 

πολυπολιτιςμικι κοινωνία ζχει αποτφχει». Θ βαςικι κριτικι ςτο πολυπολιτιςμικό μοντζλο 

είναι ότι θ ανεκτικότθτα άφθςε τισ διάφορεσ κοινότθτεσ απομονωμζνεσ και «ζρμαια 

εξτρεμιςτικϊν ομάδων.»  

Αίτια για αυτι τθν αποτυχία πρζπει να αναηθτθκοφν αρχικά ςτο ίδιο το μεταναςτευτικό 

φαινόμενο, όπωσ αυτό εξελίχκθκε από τθν εποχι τθσ διεκνοποίθςθσ ςτθν εποχι τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ. Θ μεγάλθ μάηα μεταναςτευτικϊν ειςροϊν, θ δυνατότθτα διατιρθςθσ 

δεςμϊν με τθν χϊρα καταγωγισ μζςω διαφόρων κοινωνικϊν, επικοινωνιακϊν και 

μεταφορικϊν δικτφων, οι επιπτϊςεισ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ ςτισ εκνικζσ ταυτότθτεσ, 

λειτουργοφν αναςταλτικά ςτθν επικυμία των μεταναςτϊν να ενςωματωκοφν ςτισ νζεσ 

κοινωνίεσ. 89   

Από τθν άλλθ πλευρά, αίτια πρζπει να αναηθτθκοφν και ςτο ίδιο το μοντζλο του 

πολυπολιτιςμοφ, κυρίωσ ωσ προσ τα όρια ανεκτικότθτασ που κζτει απζναντι ςε 

διαφορετικζσ κουλτοφρεσ και κυρίωσ απζναντι ςε όςουσ δεν ενςτερνίηονται ότι θ 

ανεκτικότθτα οφείλει να είναι αμοιβαία. Διαφορετικά, το ίδιο το μοντζλο του 

πολυπολιτιςμοφ επιτρζπει τθν «αυτοεξάρκρωςι» του. Είναι θ ςυγκεκριμζνθ παράμετροσ, 

που μάλλον αγνοικθκε ςτισ χϊρεσ υποδοχισ και όπωσ επιςθμαίνεται από τον Ξοτηιά, 

(Ξοτηιάσ, 2008) ςτο πλαίςιο τθσ ιδζασ του πολυπολιτιςμοφ, δεν μπορεί να ςυνυπάρξει μια 

κουλτοφρα ελευκερίασ με εκείνθ που τθν απορρίπτει, οφτε ςτο όνομα τθσ ελευκερίασ να 

αποδίδεται ςε κάποιον το δικαίωμα κατάργθςι τθσ.  

 

 

                                                                 
54 Ξοτηιάσ, Ρ. (2008). Πολιτικό ςφςτθμα και ταυτότθτα. Παγκοςμιοποίςθ και θ περίπτωςθ του Θνωμζνου Βαςιλείου. Ακινα: 
Εκδόςεισ Ξαςτανιϊτθ. Χειρά Αναςτοχαςμόσ. 
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 4 ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ.  

 

 

Σι εκνικζσ πολιτικζσ αν και διατθροφν τον πρωτεφοντα ρόλο ςτθν διαχείριςθ του 

μεταναςτευτικοφ φαινομζνου, δεν αρκοφν όμωσ πάντα για τθν διευκζτθςι του. Αυτό 

ςυμβαίνει γιατί ςτθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, το μεταναςτευτικό φαινόμενο ζχει 

αναπόφευκτα αποκτιςει ζνα περιςςότερο υπερεκνικό χαρακτιρα, που απαιτεί και 

υπερεκνικι δράςθ. «Υράγματι, θ μετακίνθςθ 191 εκατομμυρίων ανκρϊπων (UNDESA 2006) 

από ζνα υπολογίςιμο αρικμό κρατϊν, μζςω ποικίλων προτφπων μεταναςτευτικϊν 

διαδρομϊν, υπαγορευμζνων ςε μεγάλο βακμό από τα δίκτυα παράνομθσ μετακίνθςθσ και 

εμπορίασ ανκρϊπων, κακιςτά τθν ανεπάρκεια και τισ αρνθτικζσ εξωτερικότθτεσ τθσ εκνικισ 

μεταναςτευτικισ πολιτικισ αναμενόμενεσ ωσ δεδομζνεσ.» (Λ.ΠΕ.ΥΣ., 2008). 

 

Ωπό το πρίςμα των παραπάνω εξελίξεων, τόςο θ διεκνισ κοινότθτα και κυρίωσ θ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, αναλαμβάνουν όλο και περιςςότερο ενεργό ρόλο για τθ μετανάςτευςθ. 

Θ ςυνοπτικι παρουςίαςθ επομζνωσ των βαςικϊν ηθτθμάτων που ςχετίηονται με τισ 

διεκνείσ δράςεισ για τθ διαχείριςθ του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου και κυρίωσ θ 

μεταναςτευτικι πολιτικι τθσ ΕΕ, αποτελοφν μια ακόμθ «ειςροι» δεδομζνων όςον αφορά 

τθ διαμόρφωςθ μιασ ςτρατθγικισ για τθν μεταναςτευτικό.  

 

Χτόχοσ τθσ παροφςθσ ενότθτασ είναι να υπάρξει μια πρϊτθ αξιολόγθςθ των εξελίξεων των 

«υπερεκνικϊν» μεταναςτευτικϊν πολιτικϊν προκειμζνου ςτθν ςυνζχεια να προςδιοριςτεί ο 

βακμόσ ςυςχζτιςισ τουσ με τθν ελλθνικι πραγματικότθτα αλλά και πολιτικι. Πια τζτοια 

ςφγκριςθ κρίνεται απαραίτθτθ δεδομζνου ότι μια κοινι ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ 

μετανάςτευςθ δεν ζχει ςε όλεσ τισ χϊρεσ τα ίδια αποτελζςματα. Ψισ όποιεσ 

ελλείψεισ/αντικζςεισ θ κάκε χϊρα οφείλει να τισ καλφψει είτε με μια δυναμικότερθ 

διαπραγμάτευςθ και προϊκθςθ των εκνικϊν τθσ κζςεων, είτε μζςα από τθν εκνικι 

πολιτικι τθσ  
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ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΔΦΑΧΕΛΧ ΓΛΑ  ΨΘ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ  

 

 

Υλικοσ Διεκνϊν Χυμβάςεων και Χυμφϊνων που αφοροφν μετανάςτεσ και άςυλο ζχουν 

υπογραφεί όλα αυτά τα χρόνια. Ξατά τον Ξατροφγκαλο, (Ξατροφγκαλοσ) τα ςθμαντικότερα 

διεκνι κείμενα προςταςίασ δικαιωμάτων των μεταναςτϊν ςε οικουμενικό επίπεδο 

κεωροφνται: Θ Χφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Υροςταςία των Δικαιωμάτων των 

Πεταναςτϊν Εργατϊν και των Πελϊν των Σικογενειϊν τουσ (1990), θ Διεκνισ Χφμβαςθ για 

τθν Εξάλειψθ των Φυλετικϊν Διακρίςεων και, ςε επίπεδο Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, θ 

Χυνκικθ-Υλαίςιο για τθν Υροςταςία των Εκνικϊν Πειονοτιτων, ο ανακεωρθμζνοσ 

Ευρωπαϊκόσ Ξοινωνικόσ Χάρτθσ, θ Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ για το Ρομικό Ξακεςτϊσ των 

Πεταναςτϊν Εργαηομζνων κακϊσ και θ Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ για τθν Λκαγζνεια.  

 

Από πλευράσ περιεχομζνου, τα κείμενα αυτά είτε διαμορφϊνουν ζνα γενικό πλαίςιο αρχϊν 

για το οποίο τα ςυμβαλλόμενα μζρθ καλοφνται να ενςωματϊςουν ςτθν εκνικι τουσ 

νομοκεςία, είτε αναφζρονται ςτθν προςταςία επιμζρουσ δικαιωμάτων.90 Ωςτόςο θ διεκνισ 

δραςτθριοποίθςθ ςτο κζμα τθσ μετανάςτευςθσ επικεντρϊνεται κυρίωσ α) ςτθν ελεφκερθ 

κυκλοφορία των εργαηομζνων, β) ςτθν προςταςία των δικαιωμάτων των μεταναςτϊν και 

των οικογενειϊν τουσ και γ) ςτθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ μετακίνθςθσ και εμπορίασ 

ανκρϊπων.91 

Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο του Σ.Θ.Ε. εκτόσ από το κακεςτϊσ προςταςίασ των δικαιωμάτων 

του ανκρϊπου, ζχει αναπτυχκεί ςθμαντικι δράςθ και για τουσ μετανάςτεσ. Θ Χφμβαςθ για 

τθν Υροςταςία των Δικαιωμάτων των Πεταναςτϊν Εργατϊν και των Πελϊν των 

Σικογενειϊν τουσ vii  κατοχυρϊνει τθν ίςθ προςταςία δικαιωμάτων για «όλουσ τουσ 

μετανάςτεσ εργαηόμενουσ και ςτα μζλθ των οικογενειϊν τουσ χωρίσ καμία διάκριςθ λόγω 

φφλου, φυλισ, χρϊματοσ, γλϊςςασ, κρθςκείασ ι πεποικιςεων, πολιτικϊν ι άλλων 

απόψεων, εκνικισ, εκνοτικισ ι κοινωνικισ καταγωγισ, ικαγζνειασ, θλικίασ, οικονομικισ 

κατάςταςθσ, ιδιοκτθςίασ, προςωπικισ κατάςταςθσ, γζννθςθσ ι άλλου κακεςτϊτοσ».92 Θ 

Χφμβαςθ που από  τθν 1θ Λουλίου 2003 είναι ςε ιςχφ μετά τθν κφρωςι τθσ από 25 κράτθ, 

                                                                 
vii

 Ωιοκετικθκε με τθν από 18 Δεκεμβρίου 1990 απόφαςθ 45/158 τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ των 
Θνωμζνων Εκνϊν. Ανάκτθςθ από: http://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-
prostasia/diethneis-kai-perifereiakes-symbaseis. 
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ζχει προκαλζςει ζντονεσ ςυηθτιςεισ. Από τθ μια πλευρά, υποςτθρίηεται ότι μζςω αυτισ 

διακθρφςςεται θ αρχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ των δικαιωμάτων των μεταναςτϊν 

εργαηομζνων, από τθν άλλθ όμωσ εκφράηονται επιφυλάξεισ ωσ προσ τον προβλεπόμενο 

εποπτικό μθχανιςμό, ενϊ παράλλθλα διατθροφνται διακρίςεισ ςτα δικαιϊματα των 

αλλοδαπϊν εφόςον θ προςφορά τθσ ςτα κζματα τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ 

αμφιςβθτείται. 

Ενδεικτικζσ του αυξανόμενου ενδιαφζροντοσ του οργανιςμοφ για τα κζματα τθσ 

μετανάςτευςθσ, κρίνονται και οι πρόςφατεσ δράςεισ του, όπωσ ο οριςμόσ Ειδικοφ Ειςθγθτι 

για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα των μεταναςτϊν, θ υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ κατά του 

Σργανωμζνου Εγκλιματοσ κακϊσ και θ κακιζρωςθ ετιςιου Global Migration Forum on 

Development (θ τρίτθ ςφγκλθςθ του οποίου πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα 2009). Χτισ 

δράςεισ αυτζσ πρζπει να προςτεκεί και ο εγκαινιαςμόσ ςτισ 14 Ροεμβρίου 2009, του 

πρϊτου γραφείου δικαιωμάτων του ανκρϊπου του ΣΘΕ ςτισ Βρυξζλλεσ. Χτόχοσ είναι θ 

ενίςχυςθ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτουσ δφο οργανιςμοφσ όςον αφορά τθν εφαρμογι του 

διεκνοφσ δικαίου των δικαιωμάτων του ανκρϊπου. Ειδικότερα, από πλευράσ ΕΕ, 

προςδοκάται ότι θ ςυνδρομι του Γραφείου κα είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτθν προςπάκεια 

των κρατϊν –μελϊν να καταπολεμιςουν μεταξφ άλλων τθν παραβίαςθ δικαιωμάτων των 

μεταναςτϊν, τον ρατςιςμό και τισ διακρίςεισ.  

Χθμαντικζσ επίςθσ είναι και οι δράςεισ τθσ Διεκνοφσ Σργάνωςθσ Εργαςίασviii (ΔΣΕ) για τθν 

προςταςία μεταναςτϊν εργαηομζνων. Αξιοςθμείωτθ κρίνεται ακόμθ και θ ςυνειςφορά του 

για τθν κακιζρωςθ διεκνϊν ελάχιςτων προτφπων προςταςίασ των δικαιωμάτων των 

εργαηομζνων. Ειδικι μνεία πρζπει επίςθσ να γίνει ςτισ ςυμβάςεισ: (ανακεωρθμζνθ) Υερί 

μετανάςτευςθσ για λόγουσ εργαςίασ του 1949 («Για τουσ μετανάςτεσ εργάτεσ») και θ 

Χφμβαςθ για τουσ μετανάςτεσ εργαηόμενουσ του 1975 («Για τθ μετανάςτευςθ με 

παράνομεσ ςυνκικεσ και τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν και μεταχείριςθσ των 

μεταναςτϊν εργατϊν»). Θ αρχι τθσ οικουμενικότθτασ είναι κοινι και για τισ δφο Χυμβάςεισ 

και κακορίηουν ζνα βαςικό, ζνα ελάχιςτο πλαίςιο οργάνωςθσ τθσ μετανάςτευςθσ κακϊσ και 

τθσ προςταςίασ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων τουσ ςτισ ςυμβαλλόμενεσ χϊρεσ.93 

                                                                 

viii
 Θ Διεκνισ Σργάνωςθ Εργαςίασ (ILO) είναι θ ειδικευμζνθ οργάνωςθ του ΣΘΕ που επιδιϊκει τθν 

προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και των διεκνϊσ αναγνωριςμζνων ανκρωπίνων και 

εργαςιακϊν δικαιωμάτων. Ξακορίηει τα διεκνι πρότυπα εργαςίασ με τθ μορφι ςυμβάςεων και 

ςυςτάςεων οι οποίεσ ορίηουν τα ελάχιςτα πρότυπα των βαςικϊν δικαιωμάτων εργαςίασ. 

http://www.unric.org/el/index.php/-articles/10393. 
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Θ μετανάςτευςθ εμπλζκεται και ςτισ δράςεισ του Υαγκόςμιου Σργανιςμοφ Εμπορίου και 

ειδικότερα ςχετίηεται με τθ Γενικι Χυμφωνία για το Εμπόριο των Ωπθρεςιϊν εφόςον μζςω 

αυτισ κεςμοκετείται ζνασ μθχανιςμόσ προςωρινισ μετανάςτευςθσ εργαηομζνων κυρίωσ 

ςτον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν.94 

Χε διεκνζσ επίπεδο δραςτθριοποιείται ακόμθ για κζματα μετανάςτευςθσ, ο Σργανιςμόσ 

Σικονομικισ Χυνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΣΣΧΑ) κυρίωσ μζςω τθσ Σμάδασ Εργαςίασ για τθ 

Πετανάςτευςθ. Σι οικονομικζσ και κοινωνικζσ πτυχζσ τθσ μετανάςτευςθσ κακϊσ και θ 

διαχείριςθ τθσ μεταναςτευτικισ εργαςίασ με ςτόχο τθν οικονομικι ανάπτυξθ είναι τα πεδία 

που δίνει βαρφτθτα ο Σργανιςμόσ. Ψο Διαρκζσ Χφςτθμα Εκκζςεων για τθ μετανάςτευςθ 

(SOREMI) είναι ζνα ακόμθ ςθμαντικό εργαλείο ςυλλογισ και διάχυςθσ πλθροφοριϊν του 

Σργανιςμοφ, με ςτόχο τθν καταγραφι των εξελίξεων ςε ότι αφορά τισ μεταναςτευτικζσ 

ροζσ και κρατικζσ πολιτικζσ.95 

Συςιαςτικι κεωρείται τζλοσ και θ προςφορά του Διεκνι Σργανιςμοφ Πετανάςτευςθσ 

(IOM), που από το 1951, εργάηεται με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ ςτα 

μεταναςτευτικά ηθτιματα και κυρίωσ ςτθν εφαρμογι των όςων προβλζπονται για τα 

δικαιϊματα των μεταναςτϊν.  

 

ΔΦΑΧΕΛΧ ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΩΡ ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ  ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΘΧ.  

 

Αν και ςε διεκνζσ επίπεδο οι δράςεισ για τθν μετανάςτευςθ περιορίηονται ςε αρχζσ και 

δικαιϊματα, ςε περιφερειακό επίπεδο προωκοφνται πιο ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ. Υλικοσ 

διαβουλεφςεων και διαδικαςιϊν πραγματοποιοφνται ςε όλουσ τουσ περιφερειακοφσ 

οργανιςμοφσ εξειδικεφοντασ τουσ ςτόχουσ αλλά και τα μζςα για τθν διαχείριςθ του 

μεταναςτευτικοφ. Ωςτόςο, για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςθσ εργαςίασ θ αναφορά ςτουσ 

περιφερειακοφσ οργανιςμοφσ κα επικεντρωκεί ςτθν Ευρωπαϊκι Ιπειρο, λόγω τθσ άμεςθσ 

επίδραςθσ των δράςεων και των πολιτικϊν τουσ ςτθ χϊρα μασ. Θ μεγαλφτερθ βαρφτθτα 

ευλόγωσ, κα δοκεί ςτισ δράςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ενϊ μια ςφντομθ αναφορά κα 

γίνει για το Χυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ 
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ΧΩΠΒΣΩΟΛΣ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΘΧ 

 

Θ Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του ανκρϊπου που υιοκετικθκε υπό τθν αιγίδα 

του Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ το 1950 αποτελεί ίςωσ ζνα από τα ςθμαντικότερα νομοκετικά 

διεκνι κείμενα που προαςπίηεται «ςυμφζροντα» ατόμων και όχι κρατϊν. Χτο πρϊτο άρκρο 

δθλϊνεται ότι τα ςυμβαλλόμενα κράτθ αναγνωρίηουν ςε όλα ανεξαιρζτωσ τα πρόςωπα που 

είναι ςτθ δικαιοδοςία τουσ, τα δικαιϊματα και ελευκερίεσ τθσ Χφμβαςθσ.96 Αν και δεν 

γίνεται άμεςθ αναφορά ςε μετανάςτεσ, θ Χφμβαςθ επθρεάηει αποφαςιςτικά τισ 

μεταναςτευτικζσ πρακτικζσ των ςυμβαλλόμενων κρατϊν. Για παράδειγμα, ενϊ δεν 

κατοχυρϊνεται το δικαίωμα ειςόδου ςε εκνικό ζδαφοσ, εντοφτοισ θ άρνθςθ ειςόδου 

μπορεί να ςθμαίνει τθν προςβολι άλλων βαςικϊν δικαιωμάτων των αλλοδαπϊν, όπωσ το 

δικαίωμα ςτθν οικογενειακι ηωι. Αντίκετθ προσ τθ Χυνκικθ κρίνεται ακόμθ και θ κάκε 

είδουσ ρατςιςτικι μεταναςτευτικι πρακτικι. Χθμαντικι για τα δικαιϊματα των μεταναςτϊν 

κεωρείται και θ υιοκζτθςθ του 12ου πρωτοκόλλου τθσ Χφμβαςθσ.97  

 

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΖΡΩΧΘ 

 

Υαρόλο που θ μετανάςτευςθ δεν περιλαμβανόταν ςτθν ατηζντα των πολιτικϊν 

προτεραιοτιτων τθσ ΕΕ, ςιμερα αναμφιςβιτθτα οι ςθμαντικότερεσ ρυκμίςεισ περί των 

μεταναςτευτικϊν ηθτθμάτων ςε ςυλλογικό πλαίςιο προωκοφνται από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. Κεωροφμενθ αρχικά, ωσ ςυμπλθρωματικι διάςταςθ τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ 

των προςϊπων εντόσ του εςωτερικοφ τθσ, ζκανε τθν εμφάνιςθ του από το πρϊτα χρόνια 

δθμιουργίασ τθσ, ζνα ςτοιχειϊδεσ ρυκμιςτικό πλαίςιο το οποίο με τθν πάροδο του χρόνου 

απζκτθςε τθ δικι του ξεχωριςτι οντότθτα.  

Εν αντικζςει, με τθν ςυγκρατθμζνθ αιςιοδοξία για τθν αποτελεςματικότθτα των διεκνϊν 

δράςεων για τθ μετανάςτευςθ, το παραγόμενο δίκαιο τθσ ΕΕ κινείται ςε πιο δυναμικι 

τροχιά. Ειδικότερα, για τθν περίπτωςθ των κρατϊν –μελϊν τθσ Ε.Ε. α) θ αιςκθτι 

«υπερεκνικι» διάςταςθ του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου λόγω του ενιαίου ευρωπαϊκοφ 

χϊρου, β) ο ζντονοσ βακμόσ αλλθλεξάρτθςθσ των μεταναςτευτικϊν πολιτικϊν των κρατϊν 

– μελϊν, εφόςον «μια πολφ περιοριςτικι μεταναςτευτικι πολιτικι π.χ. ενόσ κράτουσ-

μζλουσ, μπορεί να επθρεάςει τισ μεταναςτευτικζσ ροζσ ςτα γειτονικά κράτθ ι και μια 
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διαδικαςία νομιμοποίθςθσ να επιτρζψει ςτουσ νομιμοποιθκζντεσ ςε ζνα κράτοσ-μζλοσ να 

κινθκοφν εφκολα ςε άλλθ κράτθ-μζλθ» (Παραβζγιασ & Ψςινιςιηζλθσ, 2007) και γ) θ 

ςταδιακι μετατροπι των περιςςότερων κρατϊν ςε χϊρεσ υποδοχισ, είναι μερικζσ από τισ 

ςυνιςτϊςεσ που ζδωςαν ϊκθςθ ςτθ λιψθ μζτρων ςε κοινοτικό επίπεδο. Χτα δεδομζνα 

αυτά ζρχεται πρόςφατα να προςτεκεί και μια ακόμθ παράμετροσ· οι εξεγζρςεισ ςτον 

αραβικό κόςμο και θ ζντονθ ανθςυχία για τθν εμφάνιςθ ενόσ νζου μαηικοφ 

μεταναςτευτικοφ κφματοσ από τισ χϊρεσ τθσ Βόρειασ Αφρικισ.ix  

Ωπό τθν πίεςθ των ςυνκθκϊν, θ διακρατικι ςυνεργαςία ςτα κζματα μετανάςτευςθσ που 

κυριαρχοφςε μζχρι και τθ δεκαετία του ϋ90, κρίκθκε ανεπαρκισ για τθν αποτελεςματικι 

διαχείριςθ του φαινομζνου. Θ ανάγκθ για περιςςότερθ εναρμόνιςθ των εκνικϊν 

μεταναςτευτικϊν πολιτικϊν αποτυπϊκθκε ςτθ Χυνκικθ του Άμςτερνταμ (τζκθκε ςε ιςχφ 

από 1θ Παΐου 1999), με τθ δζςμευςθ των κρατϊν-μελϊν να παραχωριςουν αποφαςιςτικι 

αρμοδιότθτα για ςειρά κεμάτων ςτα κοινοτικά όργανα.98 Θ «ςταδιακι οικοδόμθςθ ενόσ 

χϊρου ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαίου, όπωσ και *θ+ εναρμόνιςθ των πολιτικϊν των 

κρατϊν που ςυμμετζχουν ςτουσ τομείσ του δικαίου, του αςφλου, τθσ μετανάςτευςθσ και 

του ελζγχου των εξωτερικϊν ςυνόρων» (Βαρβιτςιϊτθσ) τίκενται ωσ ςτόχοσ για τθν επόμενθ 

πενταετία.  

Ζκτοτε, ςειρά πολλϊν και παράλλθλων δράςεων ζλαβαν χϊρα για τθν διαχείριςθ του 

μεταναςτευτικοφ ςε επίπεδο ΕΕ. Χτθ Χφνοδο Ξορυφισ ςτο Ψάμπερε τθσ Φιλανδίασ (1999) 

ςυμφωνικθκε θ αξιοποίθςθ όλων των δυνατοτιτων τθσ Χυνκικθσ του Άμςτερνταμ για τθν 

μετατροπι τθσ ΕΕ ςε ζνα χϊρο ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ. Χτθ Χυνκικθ τθσ 

Ρίκαιασ διακθρφςςεται ο Χάρτθσ Κεμελιωδϊν δικαιωμάτων τθσ ΕΕ, ενϊ ακολουκοφν τα 

Χυμβοφλια του Οάακεν (2001), τθσ Χεβίλλθσ (2002) τθσ Κεςςαλονίκθσ (2003), τα οποία 

αςχολικθκαν με διάφορεσ πτυχζσ του μεταναςτευτικοφ. 99  Χτο Χυμβοφλιο τθσ Χάγθσ 

επιβεβαιϊνεται «θ προτεραιότθτα τθσ ανάπτυξθσ ενόσ χϊρου ελευκερίασ, αςφάλειασ και 

δικαιοςφνθσ» και υιοκετείται το ομϊνυμο 5ετζσ Υρόγραμμα (2005-2009) ωσ ςυνζχεια του 

αντίςτοιχου προγράμματοσ του Ψάμπερε. Χτα ευρωπαϊκά Χυμβοφλια του 2005 και 2006 

αναγνωρίηεται θ ανάγκθ για μια παγκόςμια προςζγγιςθ τθσ Πετανάςτευςθσ.100 Ψο 2008 το 

Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο εγκρίνει το  Ευρωπαϊκό Χφμφωνο για τθ Πετανάςτευςθ και το 

                                                                 
ix
 Σι εξελίξεισ αυτζσ υποχρζωςαν, τθν Επιτροπι, τα μζλθ τθσ επιτροπισ Υολιτικϊν Ελευκεριϊν, τθ Frontex και 

τθν ουγγρικι προεδρία, ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ (1
θ
 Παρτίου 2011) με κζμα τισ δυνατότθτεσ που ζχει θ Ευρϊπθ 

να αντιμετωπίςει ζνα πικανό μεταναςτευτικό κφμα από τισ χϊρεσ τθσ βορείου Αφρικισ, ενϊ ζντονοσ 

προβλθματιςμόσ εκφράςτθκε ωσ προσ το μζλλον των πολιτικϊν μετανάςτευςθσ και αςφλου. Από: 

http://www.europarl.europa.eu/ 
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Άςυλο, μζςω του οποίου θ ΕΕ αναλαμβάνει «πζντε κεμελιϊδεισ δεςμεφςεισ». Αυτζσ 

αφοροφν τθν οργάνωςθ τθσ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ, τθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ 

μετανάςτευςθσ, ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςυνοριακϊν ελζγχων, ςυγκρότθςθ 

τθσ Ευρϊπθσ ωσ χϊρου αςφλου, και τζλοσ δθμιουργία ςφαιρικισ εταιρικισ ςχζςθσ με τισ 

χϊρεσ καταγωγισ. Θ μετουςίωςι τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ και μζτρα 

πραγματοποιείται από το 5ετζσ πρόγραμμα τθσ Χτοκχόλμθσ (2010-2014) που διαδζχκθκε τα 

δφο προθγοφμενα.101 

Πε αυτόν τον τρόπο, διαμορφϊκθκε ζνα τεράςτιο ςφνολο αποφάςεων, κανόνων, και 

οδθγιϊν, με ςτόχο τθ διαχείριςθ του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου το οποίο ςυγκεντρϊνει 

τα εξισ χαρακτθριςτικά:  

Υρϊτον, θ διαμορφωκείςα μεταναςτευτικι πολιτικι τθσ ΕΕ δεν αποτελεί ζνα ενιαίο 

ςφνολο αρχϊν αλλά είναι επιμεριςμζνο ςε ξεχωριςτζσ κεματικζσ.102 Σι τρεισ πρϊτοι άξονεσ 

ρυκμίηουν τισ μεταναςτευτικζσ ροζσ, ενϊ ο τελευταίοσ αφορά ηθτιματα ενςωμάτωςθσ των 

ιδθ εγκατεςτθμζνων μεταναςτϊν.  

 Ζλεγχο ςτα ςφνορα, 

 Ξαταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ, θ οποία υποδιαιρείται ςε 

αςτυνομικά μετρά, και πολιτικά μζτρα εξωτερικισ, εμπορικισ και αναπτυξιακισ 

πολιτικισ. 

 Χυνκικεσ/προχποκζςεισ και κριτιρια για τθ διαμονι/παραμονι, μικρισ ι 

μακρότερθσ διάρκειασ, οι οποίεσ, με τθ ςειρά τουσ, χωρίηονται ςε ενότθτεσ, 

ανάλογα με το λόγο ειςόδου και διαμονισ/παραμονισ ςτθ χϊρα. 

 Πζτρα ζνταξθσ των μεταναςτϊν ςτθν κοινωνία υποδοχισ. 

Επιπρόςκετα, εμφανίηει διάφορουσ βακμοφσ «κοινοτικοποίθςθσ» ωσ προσ τουσ 

επιμζρουσ άξονεσ πολιτικισ τθσ. Ξοινι διαπίςτωςθ είναι ότι θ ΕΕ δίνει περιςςότερο ζμφαςθ 

ςτα κζματα που αφοροφν τον ζλεγχο των ςυνόρων και τισ κεωριςεισ ειςόδου. «Ψα μζτρα 

κακϊσ και τα κονδφλια που απονζμονται ςτον ζλεγχο των ςυνόρων, δικαιολογοφν τθν 

ζκφραςθ ‘φροφριο’ που χρθςιμοποιείται όλο και περιςςότερο ςτθν επιςτθμονικι 

βιβλιογραφία τθσ μετανάςτευςθσ τθσ Ευρϊπθσ».103  

Ωσ προσ τθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ, οι δράςεισ τθσ ΕΕ ζχουν κατά 

κφριο λόγο καταςταλτικό χαρακτιρα,104 κυρίωσ μζςα από τον ζλεγχο των μεταναςτευτικϊν 
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ροϊν, γεγονόσ που επιςφρει τθν κριτικι πολλϊν μελετθτϊν ότι αποτελεί παράπλευρθ 

δράςθ των πολιτικϊν για τθν οικονομικι μετανάςτευςθ και πολιτογράφθςθ. Ωςτόςο, θ 

επιτυχισ διαχείριςθ και αντιμετϊπιςι τθσ ςυνδζεται άμεςα με τθν αποτελεςματικότθτα 

των άλλων πολιτικϊν.105 Αυτόσ ο άξονασ πολιτικισ «βρίςκεται ςτο ςθμείο τομισ των τριϊν 

πυλϊνων τθσ ΕΕ, κακιςτά δε εμφανι το διςυπόςτατο χαρακτιρα του Χϊρου Ελευκερίασ, 

Αςφάλειασ και Δικαιοςφνθσ ωσ προσ τα μζςα επίτευξισ του» (Χαμπατάκου, 2010). 

Υολυπλθκείσ, είναι οι αποφάςεισ και οι οδθγίεσ που αφοροφν τισ ρυκμίςεισ τθσ νόμιμθσ 

ειςόδου των μεταναςτϊν. Χτισ πολιτικζσ αυτζσ, εμπλζκονται ανκρϊπινα δικαιϊματα, 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν από διεκνείσ /διμερείσ ςυμφωνίεσ, εξυπθρζτθςθ ευρφτερων 

ςτόχων όπωσ είναι θ οικονομικι ανάπτυξθ, θ ανταγωνιςτικότθτα, οι δθμογραφικζσ 

εξελίξεισ, ενϊ όλα αυτά κα πρζπει να ζχουν αντίκριςμα ςτισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ ενιαίασ 

αγοράσ και τθσ ελεφκερθσ μετακίνθςθσ.106 

Ψζλοσ, τα ηθτιματα ζνταξθσ εμφανίηουν το λιγότερο βακμό «κοινοτικοποίθςθσ». Ωςτόςο τθ 

τελευταία δεκαετία όλο και περιςςότερο υιοκετοφνται πολιτικζσ με κοινοτικό χαρακτιρα. Σ 

γενικόσ προςανατολιςμόσ τθσ Ε.Ε., αναμενόμενο εξάλλου και από τθν ίδια τθ φφςθ του 

οργανιςμοφ, είναι θ προϊκθςθ μιασ «κοςμοπολιτικισ» αντίλθψθσ των δικαιωμάτων 

προωκϊντασ τθν ζννοια τθσ Ευρωπαϊκισ Λκαγζνειασ. Χτο πλαίςιο αυτό όςον αφορά τουσ 

μετανάςτεσ, επιδιϊκει να διαςφαλίςει τθ δίκαιθ μεταχείριςθ όλων των υπθκόων τρίτων 

χωρϊν, και ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο τθν εξομοίωςι των δικαιωμάτων τουσ με τα 

κοινωνικά και πολιτικά δικαιϊματα των πολιτϊν τθσ ΕΕ.107 

Τςον αφορά τθ γενικι αξιολόγθςθ τθσ Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ τθσ ΕΕ, οι κρίςεισ και 

επικρίςεισ που ζχει δεχτεί, είναι αρκετζσ και κυρίωσ προζρχεται από το γεγονόσ ότι ςε 

εκνικό επίπεδο τα χαρακτθριςτικά των μεταναςτευτικϊν ροϊν αλλά και τα προβλιματα 

που αναφφονται είναι διαφορετικισ φφςεωσ και ζνταςθσ. Ψο αποτζλεςμα είναι να 

διαπιςτϊνεται ςυχνά θ μθ εφαρμογι των κοινοτικϊν δράςεων από τα κράτθ-μζλθ ι θ 

κακυςτερθμζνθ υιοκζτθςι τουσ. Αλλά και κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ κοινισ πολιτικισ για τθ 

μετανάςτευςθ δεν παρατθρείται ενιαία προςζγγιςθ, με αποτζλεςμα οι τελικζσ αποφάςεισ 

να χαρακτθρίηονται από πολλοφσ, αδιαφανείσ και άδικεσ, εφόςον δεν προωκείται ζνασ 

καταμεριςμόσ βαρϊν ςτθ λογικι των αρχϊν τθσ αλλθλεγγφθσ . Θ κρίςθ αξιοπιςτίασ τόςο 

κατά τθ διαμόρφωςθ όςο και τθν εκτζλεςθ των ςυμφωνθκζντων από όλα τα μζλθ είναι το 

βαςικότερο μειονζκτθμά τθσ. Ωσ θ ελάχιςτθ προχπόκεςθ, που κα πρζπει να ικανοποιθκεί, 

εφόςον υπάρχει θ αξίωςθ για τθ δθμιουργία μιασ πράγματι Ξοινισ Πεταναςτευτικισ 

Υολιτικισ, είναι θ αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ όλων των εμπλεκόμενων μερϊν. Πια 
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μεταναςτευτικι πολιτικι που κα ςτθρίηεται ςε κοινοφσ άξονεσ πολιτικισ αλλά με 

δυνατότθτα εξειδίκευςθσ ςε εκνικό επίπεδο κα αφξανε τουσ βακμοφσ ελευκερίασ των 

εκνικϊν πολιτικϊν και ίςωσ άμβλυνε τισ αντικζςεισ. 108 
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5. Η ΕΛΛΑΔΑ Ω ΧΩΡΑ ΤΠΟΔΟΧΗ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ  

Σι διαςκορπιςμζνοι 4 με 6 εκατομμφρια Ζλλθνεσ ςε 92 χϊρεσ, πιςτοποιοφν ότι, θ Ελλάδα 

ιταν παραδοςιακά μια χϊρα προζλευςθσ μεταναςτϊν. Ακολουκϊντασ τισ γενικζσ 

μεταναςτευτικζσ ροζσ, κφματα μεταναςτϊν εγκαταςτάκθκαν ςε Θ.Υ.Α., Αυςτραλία, Ξαναδά, 

Γερμανία, κοκ. Ακόμθ και ςιμερα, αν και το φαινόμενο βρίςκεται ςε φφεςθ, οι Ζλλθνεσ 

εξακολουκοφν να αναηθτοφν τθν τφχθ τουσ παντοφ ανά τθν υφιλιο.109  

 

Πίνακασ 1: Μεταναςτευτικά Ρεφματα και ελλθνικι κοινωνία.  

1900-1920  Ζντονο μεταναςτευτικό ρεφμα προσ ΗΠΑ, Καναδά 

1920-1955  Φυςιολογικι μεταναςτευτικι κίνθςθ των Ελλινων 

1955-1959  Ρζο μεταναςτευτικό ρεφμα Ελλινων προσ άλλεσ χϊρεσ 

1960-1974  Εκρθκτικό ρεφμα των Ελλινων προσ Γερμανία, Αυςτραλία και ΘΥΑ (κυρίωσ) 

1974-1980  Αρχίηει το μεταναςτευτικό ρεφμα προσ τθν Ελλάδα απαςχόλθςθσ 

1981-1988  Υαρατθρείται ζντονο μεταναςτευτικό ρεφμα με τθ μορφι τθσ παράνομθσ 

απαςχόλθςθσ 

1988-1991 Ωπερβολικι αφξθςθ των ξζνων παράνομα απαςχολοφμενων που 
υπολογίηονται πλζον ςε 300,000 

1991-2001 Ζκρθξθ αλλοδαποφ πλθκυςμοφ ςτθν Ελλάδα, που ςφμφωνα με τθν ΕΧΩΕ 
ανζρχεται ςτισ 761813 

Υθγι Χοφλθσ Χ. ςτο (Χλζτςοσ και ςυν., 2005). Χτοιχεία τελευταίασ ςειράσ ΕΧΩΕ, επεξεργαςία 
τθσ γραφοφςθσ. 

Από τθ δεκαετία του ϋ90 όμωσ το ιςοηφγιο μεταναςτευτικισ ροισ αντιςτρζφεται. Σι 

μεταναςτευτικζσ εκροζσ μειϊνονται ςθμαντικά, ενϊ για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του 

ςφγχρονου ελλθνιςμοφ μεγάλα κφματα μεταναςτϊν καταφκάνουν ςτθ χϊρα. Θ Ελλάδα 

αποκτά πλζον τον χαρακτιρα τθσ χϊρασ προοριςμοφ και ζρχεται αντιμζτωπθ με το 

μεταναςτευτικό φαινόμενο από διαφορετικι αυτι τθ φορά οπτικι γωνία.  
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ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΓΛΑ ΨΛΧ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΕΧ ΕΛΧΦΣΕΧ  ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ  

 

Αν και θ Ελλάδα, μόλισ πρόςφατα χαρακτθρίςτθκε ωσ χϊρα προοριςμοφ, οικονομικοί 

μετανάςτεσ από τθν Αίγυπτο και το Υακιςτάν είχαν ιδθ από τθ δεκαετία του ϋ70 

εγκαταςτακεί ςτθ χϊρα.110  Χτθν γενικι απογραφι του 1991, καταγράφονται περίπου 

200.000 μετανάςτεσ, αποτελϊντασ κάτι λιγότερο από το 2% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ 

χϊρασ.  

 

Εντοφτοισ, θ κατάρρευςθ των κομμουνιςτικϊν κακεςτϊτων τθσ Ξεντροανατολικισ 

Ευρϊπθσ, αλλά και οι διάδοχεσ διευρφνςεισ τθσ Ε.Ε., κεωροφνται οι βαςικζσ παράμετροι 

που διαμόρφωςαν τισ κφριεσ μεταναςτευτικζσ ειςροζσ ςτθν Ελλάδα. Αποτζλεςμα των 

εξελίξεων αυτϊν, ιταν θ Ελλάδα, τθ διετία 1992-1993 να δεχκεί το μεγαλφτερο 

μεταναςτευτικό κφμα ςτθν ςφγχρονθ ιςτορία τθσ. Ζκτοτε, οι μεταναςτευτικζσ ειςροζσ, αν 

και εμφανϊσ με μικρότερθ ζνταςθ, εξακολουκοφν να διατθροφν τθ δυναμικι τουσ, 

διαγράφοντασ ιςτορία είκοςι και πλζον ετϊν.  

Χε γενικζσ γραμμζσ θ προζλευςθ του 

αλλοδαποφ πλθκυςμοφ που ειςιλκε αρχικά 

ςτθ χϊρα προερχόταν κυρίωσ από τισ γειτονικζσ 

βαλκανικζσ χϊρεσ, από αλλοδαποφσ που 

ηιτθςαν πολιτικό άςυλο, από Ζλλθνεσ 

ομογενείσ κυρίωσ από τθν πρϊθν ΕΧΔΔ, από 

αλλοδαποφσ τθσ ΕΕ, από Αφρικανικζσ χϊρεσ, 

κακϊσ και από χϊρεσ τθσ Αςίασ. 111  Χτο 

διάγραμμα1, απεικονίηεται θ ςφνκεςθ του μεταναςτευτικοφ πλθκυςμοφ ανά ιπειρο. Αξίηει 

να αναφερκεί ότι οι χϊρεσ προζλευςθσ που ζχουν επίςθμα καταγραφεί ξεπερνοφν τισ 200. 
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αλλοδαπόσ πλθκυςμόσ ςτθν Ελλάδα 

αλλοδαπόσ πλθκυςμόσ 

Διάγραμμα 1: Ποςοςτιαία κατανομι ξζνου πλθκυςμοφ 

ςτθν Ελλάδα. Πθγι: τοιχεία Εκνικισ τατιςτικισ 

Τπθρεςίασ, με βάςθ τθν απογραφι του 2001. 

Επεξεργαςία τθσ γραφοφςθσ 
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Τμωσ παρά τισ πολλαπλζσ χϊρεσ προζλευςθσ και ςε αντίκεςθ με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ 

Ευρϊπθσ, ςτθν Ελλάδα καταγράφεται θ υπεροχι μία μόνο εκνικότθτασ ςτο ςφνολο των 

μεταναςτϊν τθσ, αυτισ τθσ Αλβανικισ. Θ κατάρρευςθ του πολιτικου-οικονομικοφ τθσ 

ςυςτιματοσ το 1990 και θ αναγκαςτικι ζξοδο από τθν απομονωτικι πολιτικι των 

τελευταίων 45 χρόνων ανάγκαςαν το μεγαλφτερο μζρουσ του πλθκυςμοφ τθσ να 

αποδθμιςει. 112  Ακολουκεί Βουλγαρία, Γεωργία και Φουμανία, αν και τα ποςοςτά 

ςυμμετοχισ τουσ, ςτον ςυνολικό αλλοδαπό πλθκυςμό υπολείπονται κατά πολφ, από αυτόν 

τθσ Αλβανίασ. Χτον πίνακα που ακολουκεί καταγράφονται οι δζκα πρϊτεσ χϊρεσ από 

άποψθ μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα.x 

Πίνακασ 2:10 πρϊτεσ χϊρεσ με το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτον μεταναςτευτικό 

πλθκυςμό τθσ Ελλάδασ. Πθγι: τοιχεία Εκνικισ τατιςτικισ Τπθρεςίασ, με βάςθ τθν 

απογραφι του 2001. Επεξεργαςία τθσ γραφοφςθσ. 

 

                                                                 

x
 Χφμφωνα με ζρευνα του Λνςτιτοφτου Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ, οι μετανάςτεσ ςτθν Ελλάδα είναι 

περιςςότεροι από τα ςτοιχεία που δίνει θ απογραφι του 2001, κυρίωσ λόγω του ότι οι μετριςεισ 
ζγιναν πριν τθν εφαρμογι του δεφτερου προγράμματοσ νομιμοποίθςθσ ςφμφωνα με τον νόμο 
2910/2001. Σι εκτιμιςεισ του Λνςτιτοφτου ανζρχονται ςε 1.100.100-1.200.000 μετανάςτεσ ζναντι των 
761.813 που ζδωςε θ απογραφι.  

Χϊρα Πλθκυςμόσ 
Ποςοςτό επί του ςυνολικοφ 

αλλοδαποφ πλθκυςμοφ 

Αλβανία 438036 57,50% 

Βουλγαρία 35104 4,61% 

Γεωργία 22875 3,00% 

Ρουμανία 21994 2,89% 

Η.Π.Α 18140 2,38% 

Ρωςικι Ομοςπ. 17535 2,30% 

Κφπροσ 17426 2,29% 

Ουκρανία 13616 1,79% 

Ηνωμζνο Βαςίλειο 13196 1,73% 

Πολωνία 12831 1,68% 

ΤΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟ 761813 100% 
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Χθμαντικι διαφοροποίθςθ παρατθρείται και όςον αφορά τουσ λόγουσ εγκατάςταςθσ ςτθν 

Ελλάδα, ςε ςχζςθ με αυτοφσ που ιςχφουν για τα νεϊτερα μεταναςτευτικά ρεφματα τθσ 

Δυτικισ Ευρϊπθσ και που οφείλονται κυρίωσ ςτουσ αιτοφντεσ άςυλο και τθν οικογενειακι 

επανζνωςθ. Σι περιςςότεροι αλλοδαποί, καταφκάνουν ςτθν Ελλάδα, για αναηιτθςθ 

εργαςίασ και ελλείψει ειδικϊν ςυμφωνιϊν για ειςροι εργατικοφ δυναμικοφ, θ πλειοψθφία 

αυτϊν είναι μθ κανονικοί μετανάςτεσ (λακρομετανάςτεσ). Αρκετζσ είναι και οι περιπτϊςεισ 

των αλλοδαπϊν, που προκειμζνου να μεταβοφν ςε άλλεσ χϊρεσ, κυρίωσ τθσ Ε.Ε., 

χρθςιμοποιοφν τθν Ελλάδα ωσ χϊρα διζλευςθσ.113 

Πίνακασ 3: Λόγοι εγκατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα. Πθγι: τοιχεία Εκνικισ τατιςτικισ 

Τπθρεςίασ, με βάςθ τθν απογραφι του 2001. Επεξεργαςία τθσ γραφοφςθσ 

 

Ψζλοσ, όςον αφορά τθν θλιακι ςφνκεςθ των μεταναςτϊν, διαπιςτϊνεται μεγαλφτερθ 

ςυγκζντρωςθ ςτισ παραγωγικζσ θλικίεσ, με υψθλότερεσ αναλογίεσ ςτισ νεανικζσ ομάδεσ, 

ενϊ τα ποςοςτά γυναικϊν και ανδρϊν βρίςκονται ςε ςχετικι ιςορροπία, με ελαφρφ 

προβάδιςμα των τελευταίων, αν και θ κατανομι κατά φφλο διαφζρει ςθμαντικά ανάμεςα 

ςτισ διάφορεσ εκνικζσ ομάδεσ.114 

Ωςτόςο, οι πρόςφατεσ εξελίξεισ αναδεικνφουν τθν εμφάνιςθ ενόσ νζου κφματοσ 

μεταναςτϊν, το οποίο προζρχεται κυρίωσ από χϊρεσ τθσ Αφρικισ και τθσ Αςίασ. Αν και 

μζχρι ςτιγμισ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για μικρζσ ομάδεσ ςτο ςφνολο 

του πλθκυςμοφ, οι ανεπίςθμεσ εκτιμιςεισ αποδίδουν εντελϊσ διαφορετικι εικόνα. Βαςικόσ 

λόγοσ για τθν αναντιςτοιχία αυτι είναι κυρίωσ ότι θ πλειοψθφία αυτϊν ειςζρχεται ι/και 

διαμζνει ςτθ χϊρα παράνομα, οπότε και περνοφν «απαρατιρθτοι».115 Ωπολογίηεται ότι 

αυτι τθν ςτιγμι υπάρχουν περίπου 350.000 παράνομοι μετανάςτεσ ενϊ κακθμερινά 

ειςζρχονται ςτθ χϊρα 250-300 άτομα παράνομα, κυρίωσ μζςω του ποταμοφ Ζβρου αλλά 

και από τα παράλια τθσ Ψουρκίασ ςτα ελλθνικά νθςιά. Χτα μεγζκθ αυτά πρζπει να 

προςτεκοφν και οι χιλιάδεσ επιςτροφζσ παράνομων μεταναςτϊν, που μπόρεςαν και 
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πζραςαν ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. μζςω τθσ Ελλάδασ και οι οποίοι πρζπει να επιςτραφοφν, 

βάςει του Ξανονιςμοφ Δουβλίνο ΛΛ. 

 

Διάγραμμα 2: Ποςοςτιαία κατανομι ςυλλιψεων αλλοδαπϊν για παράνομθ είςοδο και 

παραμονι ςτθν Ελλάδα. Πθγι : Ελλθνικι Αςτυνομία. Επεξεργαςία τθσ γραφοφςθσ.  

 Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ όςον αφορά ςυλλιψεισ αλλοδαπϊν για 

παράνομθ είςοδο και παραμονι ςτθν Ελλάδα, το 2010, 132.524 άτομα δεν διζκεταν τα 

απαραίτθτα ζγγραφα για είςοδο και παραμονι ςτθ χϊρα. Χτον πίνακα που ακολουκεί 

καταγράφονται οι χϊρεσ με τα υψθλότερα ποςοςτά που εμφανίηουν τθν τελευταία 

πενταετία. Σι Αλβανοί εξακολουκοφν να διατθροφν τθν «πρωτιά» τουσ ςτον αλλοδαπό 

πλθκυςμό, από τθν άλλθ πλευρά όμωσ γίνεται εμφανζσ ότι οι μεταναςτευτικζσ ειςροζσ 

εμπλουτίηονται από χϊρεσ που παραδοςιακά δεν κεωροφςαν τθν Ελλάδα ωσ χϊρα 

προοριςμοφ.  

 2006 2007 2008 2009 2010 

ΑΛΒΑΝΙΑ 57466 66818 72454 63563 50175 

ΑΦΓΑΝΙΣΑΝ 5260 12549 25577 17828 28299 

ΠΑΚΙΣΑΝ 3350 2834 5512 4854 8830 

ΠΑΛΑΙΣΙΝΗ 2847 5135 4593 10763 7561 

ΑΛΓΕΡΙΑ 361 84 224 329 7336 

ΟΜΑΛΙΑ 2618 3656 6713 7710 6525 

ΙΡΑΚ 8157 12549 15940 7662 4968 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΣΕ 1824 721 1655 1443 3264 

Τπόλοιποι 13356 8018 13669 11993 15566 

φνολο  95239 112364 146337 126145 132524 

Πίνακασ 4: Πθγι Ελλθνικι Αςτυνομία. Επεξεργαςία τθσ γραφοφςθσ. 
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Θ γεωγραφικι κζςθ τθσ Ελλάδασ ωσ πφλθ ειςόδου ςτθν ΕΕ αποτελεί τον βαςικότερο 

παράγοντα προςζλκυςθσ για όςουσ μεταναςτεφουν από τισ χϊρεσ αυτζσ. «Θ Ψουρκία 

αναφζρεται ςυχνά, ωσ θ κατεξοχιν χϊρα διζλευςθσ για τουσ αςιάτεσ παράνομουσ 

μετανάςτεσ, με προοριςμό τθν ΕΕ/Ελλάδα» (Içduygu και Ψόκτασ, 2002, Baldwin-Edwards, 

2006 ςτο Ψριανταφφλλου & Παροφκθσ, 2010). Από τον τρόπο ειςόδου ςτθ χϊρα, κυρίωσ 

μζςω τθσ παράνομθσ ειςόδου, οι λόγοι εγκατάςταςθσ αφοροφν πρωτίςτωσ τθν αναηιτθςθ 

εργαςίασ. Τμωσ, μπροςτά ςτον κίνδυνο τθσ απζλαςθσ, όλο και περιςςότεροι μετανάςτεσ, 

υποβάλλουν αίτθςθ για άςυλο, ακόμθ και αν γνωρίηουν ότι είναι δφςκολο να τουσ 

αναγνωριςτεί θ ιδιότθτα του πρόςφυγα.116 

 

Διάγραμμα 3: αϋ βάκμιεσ αιτιςεισ αςφλου. Πθγι: τοιχεία όπωσ παρζχονται επίςθμα 

ςτθν ϋΤπατθ Αρμοςτεία από τισ Ελλθνικζσ Αρχζσ. Επεξεργαςία τθσ γραφοφςθσ 

Χυνοψίηοντασ, ςτα είκοςι χρόνια μεταναςτευτικισ εμπειρίασ τθσ Ελλάδασ τα βαςικά 

χαρακτθριςτικά του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου είναι τα ακόλουκα: 

Απότομθ ειςροι μεταναςτϊν ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα 

Ποναδικι χϊρα που κυριαρχεί μία μόνο εκνικότθτα, και μάλιςτα πλειοψθφεί ςθμαντικά 

ςτον αλλοδαπό πλθκυςμό. 

Ϊπαρξθ πάρα πολλϊν εκνικοτιτων μζςα ςτον αλλοδαπό πλθκυςμό.  

Απότομθ ειςροι μεταναςτϊν: διαμόρφωςθ αϋ κφματοσ 

Εμφάνιςθ νζου μεταναςτευτικοφ κφματοσ 

Θ πλειοψθφία των μεταναςτϊν ειςζρχονται ςτθ χϊρα παράνομα.  

Θ Ελλάδα δεν ιταν προετοιμαςμζνθ, οφτε είχε ανάλογθ εμπειρία ωσ χϊρα υποδοχισ.  
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Θ ΗΩΘ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ  

 

Ξοινι διαπίςτωςθ είναι ότι θ Ελλάδα βρζκθκε εξ απινθσ με τθν απότομθ ειςροι χιλιάδων 

ανκρϊπων που ιρκαν ςτθ χϊρα μασ για μια καλφτερθ ηωι. Ψο μεγαλφτερο όμωσ πρόβλθμα 

ιταν ότι, και εξακολουκεί να είναι, θ πλειοψθφία αυτϊν ιρκε ςτθ χϊρα παράνομα. «Τςο 

περιςςότερο λακραία θ μετανάςτευςθ, τόςο δυςκολότερο είναι για τθ χϊρα υποδοχισ να 

ζχει ςυνολικι εποπτεία του πλθκυςμοφ, των αναγκϊν του και των κινδφνων που πικανόν 

ελλοχεφουν. Ψόςο πιο δφςκολο, επίςθσ να οργανϊςει προγράμματα ζνταξθσ και να ςτθρίξει 

ζνα μεταναςτευτικό πλθκυςμό που παραμζνει ‘αόρατοσ’» (Λ.ΠΕ.ΥΣ. 2008). 

Εν απουςία οποιαςδιποτε ενταξιακισ πολιτικισ, θ ενςωμάτωςθ ςτθν κοινωνία υποδοχισ 

για μεγάλο χρονικό διάςτθμα λειτοφργθςε αυτόματα, κυρίωσ από τθ ςτάςθ των ίδιων των 

μεταναςτϊν.117 Χτθ διαδικαςία αυτι, μεταξφ άλλων, ςθμαντικό ρόλο φαίνεται να ζχουν το 

νομικό κακεςτϊσ, το φφλο, θ καταγωγι και θ γενιά.118 Χε ζρευνα που ζγινε για λογαριαςμό 

τθσ Υαγκόςμιασ Ψράπεηασ, από τον Ψομζα Ψυχολογίασ και το Ξζντρο Διαπολιτιςμικισ 

Ψυχολογίασ του Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςε ςυνεργαςία με το Λνςτιτοφτο Πεταναςτευτικισ 

Υολιτικισ, ςχετικά με τον επιπολιτιςμό των μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα, ςυμπεραίνεται ότι θ 

πλειοψθφία των μεταναςτϊν προτίμθςαν να ακολουκιςουν τακτικζσ εναρμόνιςθσ 

/αφομοίωςθ.119 Θ τυπολογία βαςίηεται ςτο μοντζλο επιπολιτιςμοφ, που ανζπτυξε ο Berry, 

και τα ςυμπεράςματα απεικονίηονται ςτα 

διαγράμματα του ακολουκοφν.  

Ωςτόςο, θ εκνικότθτα φαίνεται να κατζχει τον 

πρωτεφοντα ρόλο όςον αφορά τισ τακτικζσ 

προςαρμογισ των αλλοδαπϊν. Χφμφωνα με τθ 

Ψριανταφφλλου, το πρϊτο μεταναςτευτικό κφμα 

προσ τθν Ελλάδα, παρότι προκάλεςε κραδαςμοφσ –

ξάφνιαςμα, ςπαςμωδικζσ αντιδράςεισ, μεμονωμζνα επειςόδια ξενοφοβίασ– κατζλθξε ςε 

ςχετικι κοινωνικι ειρινθ: οι μετανάςτεσ –Αλβανοί 

και Ανατολικοευρωπαίοι– «ζμοιαηαν» με τουσ 

Ζλλθνεσ, προζρχονταν από ςυγγενικοφσ πολιτιςμοφσ· μεγάλο τουσ μζροσ όχι μόνον δεν είχε 

«επικετικι» κρθςκεία, δεν είχε κακόλου κρθςκεία. Σι ενδείξεισ για το δεφτερο 

μεταναςτευτικό κφμα, όςον αφορά τθ διαδικαςία ενςωμάτωςισ τουσ φαίνεται να 

Υθγι: Λ.ΠΕ.ΥΣ. (2008). Ψόμοσ Β'. Επεξεργαςία τθσ 

γραφοφςθσ 
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διαφζρουν ςθμαντικά από το πρϊτο. Ειδικότερα, το πρόβλθμα εντοπίηεται, όπωσ ςυμβαίνει 

και ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ, με τουσ «Αφρικανοφσ και τουσ Άραβεσ, κυρίωσ όταν είναι ι 

ϋφαίνονταιϋ μουςουλμάνοι» (Ψριανταφφλλου Χ.). Υροφανϊσ, θ ςυςχζτιςθ τθσ προςαρμογισ 

με τθ χϊρα προζλευςθσ δεν ςθμαίνει ότι ζχει να κάνει με γενετικοφσ παράγοντεσ. Τςο 

μεγαλφτερεσ οι πολιτιςμικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςε διαφορετικζσ ομάδεσ, τόςο 

περιςςότερο δφςκολθ είναι θ ςυνφπαρξθ και επαφι ανάμεςά τουσ. 120  Χε παρόμοια 

ςυμπεράςματα φαίνεται να καταλιγει και θ παραπάνω ζρευνα. Ψα υψθλότερα ποςοςτά 

εναρμόνιςθσ/αφομοίωςθσ προζρχονται από τουσ Αλβανοφσ και βαλκάνιουσ. Αντίκετα, θ 

πλειοψθφία των μεταναςτϊν από υποςαχάρια Αφρικι (86,7%), από αςιατικζσ χϊρεσ 

(59,3%) και τζλοσ από μουςουλμανικζσ χϊρεσ (40,8%), επιλζγουν ωσ τακτικι αυτι του 

διαχωριςμοφ τουσ από τθν κοινωνία υποδοχισ.121 

 

Θ εικοςαετισ επαφι τθσ χϊρασ με το μεταναςτευτικό φαινόμενο εγείρει προβλθματιςμοφσ 

και όςον αφορά τα επίπεδα προςαρμογισ τθσ δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν που ιδθ 

αποτελοφν πραγματικότθτα. Χυνικωσ, θ δεφτερθ γενιά αντιμετωπίηει λιγότερα προβλιματα 

από τθν πρϊτθ, αν και ςθμαντικι παράμετροσ για τθν περίπτωςθ αυτι, αποτελεί θ 

εκπαίδευςθ. Τςον αφορά τθ προςαρμοςτικότθτα ανάμεςα ςτα δφο φφλα, παρατθρείται 

καλφτερθ ενςωμάτωςθ των ανδρϊν, ενϊ περιςςότερα προβλιματα εμφανίηουν οι 

πρόςφυγεσ ςε ςχζςθ με τουσ οικονομικοφσ μετανάςτεσ.  
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Εκδόςεισ Υαπαηιςθ. 
110 Ψριανταφφλλου, Ά., & Παροφκθσ, Κ. (Επιμ.). (2010). Θ μετανάςτευςθ ςτθν Ελλάδα του 21ου αιϊνα. Ακινα: Εκδόςεισ 
Ξριτικι. 
111 Ραξάκθσ, Χ., & Χλζτςοσ, Π. (Επιμ.). (2001). Μετανάςτεσ και Μετανάςτευςθ. Ακινα: Εκδόςεισ Υατάκθ. 
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6 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

 

Χτθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηεται το νομοκετικό πλαίςιο τθσ Ελλάδασ, ςχετικά με τθν 

μετανάςτευςθ. Χτόχοσ είναι, θ ανάδειξθ των βαςικϊν κατευκφνςεων που ζχει επιλζξει θ 

ελλθνικι πολιτεία, ςχετικά με τθν διαχείριςθ του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου.  

 

Θ ΕΕΟΛΘ ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ  

 

«Χτθν Ελλάδα, θ νομοκετικι διαδρομι ςε κζματα μετανάςτευςθσ, ακολοφκθςε-ςυχνά με 

κακυςτζρθςθ- μια κοινωνικι πραγματικότθτα υπό διαρκι εξζλιξθ» (Ξοντιάδθσ & 

Υαπακεοδϊρου, 2007). Πζχρι και τθ δεκαετία του ϋ80, τα ηθτιματα τθσ μετανάςτευςθσ 

ρυκμίηονταν από το ν.4310 του 1929 όπωσ αυτόσ ανακεωρικθκε το 1948.122 Βαςικό μζλθμα 

του εν λόγω νομοκετικοφ πλαιςίου, ιταν κυρίωσ θ διαχείριςθ του ερχομοφ των προςφφγων 

από τθν Πικρά Αςία. 123  Θ αντιςτροφι όμωσ των μεταναςτευτικϊν ροϊν που 

διαδραματίςτθκε από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ϋ80 και εφεξισ, ανάγκαςαν τθ χϊρα να 

αναδιαμορφϊςει τθν μεταναςτευτικι τθσ πολιτικι. Χτθν πορεία του χρόνου, θ «νζα» 

μεταναςτευτικι πολιτικι άλλαξε και αναπροςάρμοςε ςτόχουσ και κατευκφνςεισ, ανάλογα 

με τθν «ωρίμανςθ» του φαινομζνου, αλλά και υπό τθν πίεςθ των διεκνϊν δεςμεφςεων τθσ 

χϊρασ, κυρίωσ απζναντι ςτθν Ε.Ε.. Εφςτοχθ είναι θ διάκριςθ διαμόρφωςθσ τθσ ελλθνικισ 

μεταναςτευτικισ πολιτικισ ςε τρεισ φάςεισ, που κάνει χριςθ θ Ψριανταφυλλίδου Α. 

(Ψριανταφφλλου & Παροφκθσ, 2010)  

 

Πρϊιμθ φάςθ (1991-2001) 

Ψο πρϊτο κφμα που κατζφταςε ςτθν Ελλάδα, βρικε τθ χϊρα εντελϊσ απροετοίμαςτθ. Ψο 

απαρχαιωμζνο νομοκετικό πλαίςιο δεν μποροφςε να διαχειριςτεί τισ χιλιάδεσ των 

μεταναςτϊν που ειςζρχονταν ςτθ χϊρα παράνομα. Θ αντίδραςθ τθσ πολιτείασ ιταν ο 

περιοριςμόσ, όςον το δυνατόν, του φαινομζνου. Ψο γεω-πολιτικό κλίμα που επικρατοφςε 

ςτθν ευρφτερθ περιοχι των Βαλκανίων αιτιολογεί τθν τότε επιλογι τθσ ελλθνικισ πολιτείασ. 

Σ νόμοσ 1975 του 1991, διαμορφϊνεται με ςκοπό να εξυπθρετιςει τθ ςτρατθγικι τθσ 

«μθδενικισ μετανάςτευςθσ», μια επιδίωξθ που ιταν διάχυτθ τότε και ςτθν Ευρϊπθ, ενϊ 
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είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ και με τισ δεςμεφςεισ που προβλεπόταν από τθν εφαρμογι των 

ςυμφωνιϊν Χζνγκεν.124 Πε τον τίτλο «Είςοδοσ, ζξοδοσ, παραμονι, θ εργαςία, απζλαςθ 

αλλοδαπϊν, διαδικαςία αναγνϊριςθσ προςφφγων και άλλεσ διατάξεισ» ο νζοσ νόμοσ, 

προωκοφςε αυςτθρότερο ζλεγχο ςτα ςφνορα και απζλαςθ κάκε μετανάςτθ που μπικε ςτθ 

χϊρα παράνομα (οι γνωςτζσ επιχειριςεισ «ςκοφπασ»).125  

Θ δυναμικι του φαινομζνου όμωσ διζψευςε τισ προςδοκίεσ για τθν καταςτολι του, με 

αποτζλεςμα, θ χϊρα ςτα τζλθ του 20ου αιϊνα, να βρεκεί με ζνα μεγάλο αρικμό ανκρϊπων 

που ηοφςαν, εργάηονταν και διζμεναν «κανονικά» αλλά χωρίσ τθν άδεια τθσ ελλθνικισ 

πολιτείασ. Θ κλιμάκωςθ των εντάςεων ςτθ Βαλκανικι χερςόνθςο, αλλά και οι διεκδικιςεισ 

τθσ ΥΓΔΠ, «πάγωςαν» ακόμθ περιςςότερο, οποιαδιποτε προςπάκεια αναγνϊριςθσ τθσ 

μονιμότθτασ του προβλιματοσ. Πόλισ, το 1997 ζγινε θ πρϊτθ προςπάκεια για μια πιο 

ρεαλιςτικι προςζγγιςθ του προβλιματοσ, αφοφ με τα προεδρικά διατάγματα 358 και 359, 

τζκθκαν οι βάςεισ για ζνα πρόγραμμα νομιμοποίθςθσ των μεταναςτϊν (λευκι και πράςινθ 

κάρτα).126  Θ πρϊτθ απόπειρα διευκζτθςθσ των χιλιάδων αιτιςεων για νόμιμθ πλζον 

διαμονι ςτθ χϊρα, δεν επζφερε τα αναμενόμενα αποτελζςματα. Γραφειοκρατικζσ και 

διοικθτικζσ αγκυλϊςεισ, εμπόδιςαν πολλοφσ από τουσ αιτοφντεσ να ολοκλθρϊςουν τθ 

διαδικαςία. Από τουσ 400.000 περίπου μετανάςτεσ που βριςκόταν ςτθ χϊρα παράνομα το 

1999, 371.641 κατάκεςαν δικαιολογθτικά για τθν «πρϊτθ» άδεια διαμονισ περιοριςμζνθσ 

διάρκειασ (λευκι κάρτα), ενϊ μόνο 212.860 μπόρεςαν να κατακζςουν αίτθςθ για το 

δεφτερο ςτάδιο (πράςινθ κάρτα διάρκειασ 1, 2 ι 5 ετϊν).127 Εντοφτοισ, θ προςπάκεια αυτι, 

αποτζλεςε τθν αρχι για μια πιο ϊριμθ διαμόρφωςθ τθσ ελλθνικισ μεταναςτευτικισ 

πολιτικισ ςτα χρόνια που ακολοφκθςαν. 

 

Η φάςθ ενθλικίωςθσ (2001-2005) 

Χτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα, πραγματοποιείται ζνα δεφτερο πρόγραμμα νομιμοποίθςθσ των 

μεταναςτϊν. Ιδθ από το 1999, θ μεταναςτευτικι πολιτικι αποτελοφςε κοινοτικό 

κεκτθμζνο, πιζηοντασ τα κράτθ-μζλθ ςε πιο εναρμονιςμζνεσ πρακτικζσ. Υροσ τθν 

κατεφκυνςθ αυτι κινικθκε και θ ελλθνικι πολιτεία. Θ νζα νομοκετικι ρφκμιςθ (ν. 

2910/2001) ςτθρίηεται ςτισ επιλογζσ τθσ Ε.Ε. και ςτισ απαιτιςεισ του προγράμματοσ του 

Ψάμπερε,128 ενϊ αναγνωρίηεται και ο διεκνισ χαρακτιρασ του φαινομζνου. Αρκετά πιο 

βελτιωμζνο ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο του 1991, το νζο νομοκζτθμα ρυκμίηει μεταξφ άλλων 

και κάποια ηθτιματα ζνταξθσ.129 Ξακιερϊνεται με τθ ςτιριξθ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ 
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Ψαμείου, τριετζσ ςχζδιο ζνταξθσ (2002-2005), μζςω του οποίου προωκικθκε μια ςειρά 

δράςεων κυρίωσ μζςω τθσ παιδείασ, υγείασ και τζλοσ τθσ εργαςίασ. Από τθν άλλθ πλευρά, 

δεν είναι λίγεσ και οι επιφυλάξεισ ωσ προσ τα αποτελζςματα τθσ προςπάκειασ αυτισ. Θ 

εργαλειακι διευκζτθςθ του μεταναςτευτικοφ ςφμφωνα με τθν Παυροδι (ςτο 

(Ψριανταφφλλου & Παροφκθσ, 2010), ελάχιςτα ανταποκρινόταν ςτθ ευρωπαϊκι νομοκεςία. 

Θ όλθ λογικι του νόμου ςτθρίχκθκε ςτθν αντίλθψθ, ότι οι μετανάςτεσ αποτελοφν μια 

«δεξαμενι διακζςιμου εργατικοφ δυναμικοφ που το ελλθνικό κράτοσ κα μποροφςε να 

ρυκμίηει κατά βοφλθςθ…» (Ψριανταφφλλου & Παροφκθσ, 2010). Θ είςοδοσ και παραμονι 

ςτθ χϊρα, μόνο ςε όςουσ είχαν εξαςφαλίςει εργαςία, κακιζρωςε ζνα ςφςτθμα ςφντομων 

αδειϊν διαμονισ και με τθν υποχρζωςθ τθσ διαρκοφσ ανανζωςισ τουσ ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα, δθμιουργικθκε ζνα τεράςτιο γραφειοκρατικό φόρτο εργαςίασ που επιβάρυνε 

ταυτόχρονα διοίκθςθ, αλλά και μετανάςτεσ. Σι αλλεπάλλθλεσ εμβόλιμεσ νομοκετικζσ 

τροποποιιςεισ που ακολοφκθςαν,130 επιβάρυναν ακόμθ περιςςότερο τθν ιδθ πολφπλοκθ 

διαδικαςία, αποκαρρφνοντασ εργοδότεσ και αλλοδαποφσ, να τθροφν τθν νόμιμθ 

διαδικαςία. 

 

Η φάςθ ωρίμανςθσ (;) (2005-ςιμερα) 

Θ ανάγκθ για μια πιο ολοκλθρωμζνθ πολιτικι αλλά και οι αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε. 

(βάςει τθσ αρχισ τθσ επικουρικότθτασ) όςον αφορά το μεταναςτευτικό, οδιγθςαν ςτθν 

βελτίωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου, με τθν ψιφιςθ του Ρόμου 33686/2005, «εςτιάηοντασ 

κεωρθτικά το ενδιαφζρον του ςτο τρίπτυχο νομιμότθτα-αςφάλεια δικαιωμάτων-κοινωνικι 

ζνταξθ» (Ξοντιάδθσ & Υαπακεοδϊρου, 2007). Υεδίο εφαρμογισ είναι οι υπικοοι τρίτων 

χωρϊν, δθλαδι άτομα με ικαγζνεια διαφορετικισ των κρατϊν –μελϊν τθσ Ε.Ε. και φυςικά 

τθσ ελλθνικισ (άρκρο 1), ενϊ εξαιροφνται οι αιτοφντεσ άςυλο και οι πρόςφυγεσ. Περικζσ 

από τισ πιο βαςικζσ αλλαγζσ, είναι ότι ενςωματϊνεται θ ςχετικι οδθγία τθσ ΕΕ για τουσ επί 

μακρόν διαμζνοντεσ, ενοποιείται ςε μια πράξθ θ άδεια διαμονισ κ εργαςίασ, 131 

διευκολφνεται θ διαδικαςία για τθν οικογενειακι επανζνωςθ, προςδιορίηονται τα μζλθ 

οικογζνειασ, βελτιϊνεται θ διοικθτικι διαχείριςθ, ενϊ προωκικθκε και νζο πρόγραμμα 

μονιμοποίθςθσ, το τρίτο κατά ςειρά.132  

Χχετικά με τθν κοινωνικι ζνταξθ των μεταναςτϊν, εφαρμόηεται Σλοκλθρωμζνο Υρόγραμμα 

Δράςθσ (ςιμερα είναι ςε εξζλιξθ το πρόγραμμα 2007-2013), οι δράςεισ του οποίου 

εντάςςονται ςτο Ευρωπαϊκό Ψαμείο Ζνταξθσ. Ψα μζτρα που προωκοφνται ςτο πλαίςιο του 
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Σλοκλθρωμζνου προγράμματοσ, αφοροφν κυρίωσ τθν εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, 

τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ ειςαγωγικϊν μακθμάτων ςχετικά με τθν ιςτορία, τον 

πολιτιςμό και τον τρόπο ηωισ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, τθν ζνταξθ ςτθν ελλθνικι αγορά 

εργαςίασ και τζλοσ τθν ενεργό κοινωνικι ςυμμετοχι (άρκρο 66 κωδικοποίθςθσ νομοκεςίασ 

«Για τθν είςοδο, διαμονι και κοινωνικι ζνταξθ υπθκόων τρίτων χωρϊν ςτθν Ελλθνικι 

Επικράτεια»). 

Υαρόλα αυτά, οι κεςμικζσ εκκρεμότθτεσ παραμζνουν, με τθν κφρια διαπίςτωςθ ότι θ 

ελλθνικι μεταναςτευτικι πολιτικι διατθρεί τον «εργαλειακό» χαρακτιρα τθσ, και το 

κυριότερο, ςτερείται ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. Ψα προβλιματα που ανζκυψαν κατά τθν 

εφαρμογι του ανάγκαςαν ςε ςειρά και πάλι τροποποιιςεων.133  

 

ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘΧ  ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ  

 

Πε αφετθρία το γεγονόσ, ότι θ Ελλάδα μετατράπθκε ςχετικά γριγορα από χϊρα 

προζλευςθσ ςε χϊρα προοριςμοφ, θ ζλλειψθ εμπειρίασ, δικαιολογεί εν μζρει πολλζσ από 

τισ αδυναμίεσ τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ. Πζχρι και το τζλοσ του 20ου αιϊνα, θ γενικι 

αντίλθψθ ότι το φαινόμενο κα ιταν προςωρινό, αλλά και το ταραγμζνο πολιτικό κλίμα τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ, ιταν ιδιαίτερα αναςταλτικοί παράγοντεσ για τθ χάραξθ εκνικισ 

ςτρατθγικισ για τθ μετανάςτευςθ. Ψο νομοκετικό πλαίςιο που διαμορφϊκθκε, επζδειξε 

βαςικζσ αδυναμίεσ, κυρίωσ όςον αφορά τθν απουςία μζτρων για ζνταξθ των μεταναςτϊν, 

γεγονόσ που ςυνθγοροφςε ςε περαιτζρω εξάρτθςθ και εκμετάλλευςθ των μεταναςτϊν από 

τουσ εργοδότεσ. Ωσ βαςικζσ αδυναμίεσ, κεωροφνται και οι περιοριςμοί που υπιρχαν όςον 

αφορά το δικαίωμα άςκθςθσ προςφυγισ από τουσ μετανάςτεσ, θ ςχετικι εξουςία των 

αςτυνομικϊν αρχϊν για τθ διαχείριςθ του φαινομζνου, κακϊσ και θ δυνατότθτα 

καταγγελίασ από πολίτεσ για τουσ παράνομεσ μετανάςτεσ. Θ ςφνδεςθ τθσ μετανάςτευςθσ 

με τθν εγκλθματικότθτα, που απόρρεε από τθ τότε μεταναςτευτικι πολιτικι φανζρωνε τθν 

«αςτυνομικι λογικι» που επικρατοφςε τότε όςον αφορά το μεταναςτευτικό.134 

Ψα προεδρικά διατάγματα που ςτόχευαν ςτθ νομιμοποίθςθ των χιλιάδων μεταναςτϊν 

κατακρίκθκαν για ζλλειψθ κινιτρων, ενϊ αναποτελεςματικι κρίκθκε και θ ενθμζρωςθ για 

τα οφζλθ του προγράμματοσ. Θ ςχετικι αποτυχία του, αποδίδεται μεταξφ άλλων, ςτθν 

άγνοια αλλά και ςτον φόβο των μεταναςτϊν, ότι θ διαδικαςία κα κατζλθγε ςτθν απζλαςι 



  ΜΠΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών                                                               

 

 71 

τουσ.135 Υαρά τισ προςπάκειεσ, για περιοριςμό των μεταναςτευτικϊν ροϊν , το φαινόμενο 

δεν υποχϊρθςε. 

Ξατά τθν πρϊτθ δεκαετία του 21ου αιϊνα, άρχιςε να γίνεται εμφανισ θ μονιμότθτα του 

φαινομζνου και ταυτόχρονα να αναγνωρίηεται θ κετικι ςυμβολι των μεταναςτϊν κυρίωσ 

ςτθν οικονομία. Θ πολιτικι που υιοκετικθκε, πάντα κινοφμενθ μζςα ςτο πλαίςιο των 

κατευκφνςεων τθσ Ε.Ε., αν και απζβαλλε τθν «αςτυνομικι λογικι» του παρελκόντοσ, 

διατιρθςε τθν «ευκαιριακι και εργαλειακι αντίλθψθ τθσ μετανάςτευςθσ, τονίηοντασ ότι οι 

μετανάςτεσ ζπρεπε μεν να εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ εργαςίασ, αλλά 

αν και όταν θ αγορά εργαςίασ δεν κα τουσ χρειαηόταν πια, κα ζπρεπε να εγκαταλείψουν τθ 

χϊρα» (Ψριανταφφλλου & Παροφκθσ, 2010). Ελλιπισ κρίνεται και θ ενταξιακι πολιτικι ωσ 

προσ τθ ςυμμετοχι των μεταναςτϊν ςτθν ελλθνικι κοινωνία, αλλά και ωσ προσ τθ 

διαςφάλιςθ και προςταςία των δικαιωμάτων τουσ. Σι 60 και πλζον τροποποιιςεισ του 

νομοκετικοφ πλαιςίου, ανζδειξε τα κενά που προζκυψαν από τθν εφαρμογι του. Σι 

πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ που αφοροφςαν τθν άδεια διαμονισ για εργαςία, αποκάρρυνε 

πολλοφσ να τθν ακολουκιςουν, με αποτζλεςμα να διαιωνίηεται ζνα κακεςτϊσ 

εκμετάλλευςθσ από τθν εγχϊρια αγορά εργαςίασ.  

Θ νζα νομοκετικι διευκζτθςθ που προωκικθκε το 2005, αν και ςτόχευε ςε μια νζα 

προςζγγιςθ, αποτζλεςε τελικά «περιςςότερο μια φυςικι ςυνζχεια του προθγοφμενου παρά 

μια τομι ςτο ηιτθμα τθσ πολιτικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ μετανάςτευςθσ» (Ξαψάλθσ  ςτο 

Ππάγκαβοσ, Υαπαδοποφλου, & Χυμεωνάκθ). Θ μικρι διάρκειασ αδειϊν παραμονισ, θ 

υπαγωγι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ εργαςίασ με διαφορετικά προνόμια και αναγνϊριςθ 

δικαιωμάτων, οι γραφειοκρατικζσ αγκυλϊςεισ και θ διοικθτικι ανεπάρκεια, είναι τα ςθμεία 

ςτα οποία αςκείται θ μεγαλφτερθ κριτικι. Υαρά και τθν νζα ανακεϊρθςθ, για τθ βελτίωςι 

του (3536/2007), οι αδυναμίεσ διατθροφνται. Ζνα μεγάλο μζροσ των μεταναςτϊν 

παραμζνει ςε παράνομο κακεςτϊσ, και ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυνεχι είςοδο νζων ροϊν 

μζςω παράνομων διαδρομϊν ςυντθρείται μια ςθμαντικι μάηα παράνομου εργατικοφ 

δυναμικοφ. Χε αυτό ςυντελεί και θ αδυναμία τθσ πολιτείασ να εφαρμόςει 

αποτελεςματικοφσ ελζγχουσ για τθν τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ.  

Υαράνομθ όμωσ πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ ι και διαφορετικά δικαιϊματα 

εμποδίηουν τθν ομαλι ζνταξθ ςτθν κοινωνία, αφοφ τα δικαιϊματα των μεταναςτϊν είναι 

επιςφαλι/διαφορετικά, οδθγϊντασ ςτον κοινωνικό αποκλειςμό και τθ δεφτερθ γενιά.136  



  ΜΠΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών                                                               

 

 72 

Θ οικονομικι ςυγκυρία ςτθν οποία ζχει περιζλκει θ χϊρα οξφνει περαιτζρω το πρόβλθμα. 

Χφμφωνα με επιςτολιxi του Χυνθγόρου του Υολίτθ προσ το Ωπουργείο Εςωτερικϊν (Ακινα , 

17 Φεβρουαρίου 2011), επιςθμαίνεται ότι οι επιπτϊςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ από τθν 

οικονομικι κρίςθ αυξάνουν τισ πικανότθτεσ για απϊλεια του κακεςτϊτοσ τθσ νόμιμθσ 

διαμονισ, δεδομζνου ότι το είδοσ τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ και το φψοσ των αποδοχϊν 

αποτελοφν τισ βαςικζσ προχποκζςεισ για ανανζωςθ τθσ άδειασ διαμονισ των ιδίων αλλά 

και των μελϊν τθσ οικογζνειά τουσ. Λδιαίτερα επιςφαλισ είναι θ κζςθ των αλλοδαπϊν, οι 

οποίοι είναι ενταγμζνοι ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι τθσ χϊρασ, ζχουν αναπτφξει 

μακροχρόνιουσ δεςμοφσ και δεν αντιμετωπίηουν το ενδεχόμενο επιςτροφισ τουσ.  

Ψο 2010 ψθφίςτθκε ζνασ ακόμθ νόμοσ, ο 3838/2010, που ιρκε να καλφψει κζματα 

ικαγζνειασ κυρίωσ όςον αφορά τουσ μετανάςτεσ δεφτερθσ γενιάσ, κρίκθκε όμωσ από το Δϋ 

Ψμιμα του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ αντιςυνταγματικόσ όςον αφορά τθν ακρόα 

πολιτογράφθςθ αλλοδαπϊν και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δθμοτικζσ εκλογζσ. Σ νόμοσ 

ςυηθτικθκε ςτθν Σλομζλεια του δικαςτθρίου ςτισ 2/12/2012, και απόφαςθ αναμζνεται να 

εκδοκεί τουσ προςεχείσ μινεσ.   

 

Σρζχουςεσ εξελίξεισ 

Θ ανάγκθ ολοκλιρωςθσ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ αλλά και θ 

δθμοςιονομικι κατάςταςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ οδθγοφν ςε νζεσ τροποποιιςεισ του 

ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου. Χυγκεκριμζνα αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν οι 

διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτον κανονιςμό 380/2008 για τθν ζκδοςθ ενιαίου τφπου 

άδειασ  διαμονισ. Θ «κάρτα μετανάςτθ» κα αντικαταςτιςει τισ άδειεσ διαμονισ, και ςε 

αυτι κα καταγράφονται όλεσ οι διοικθτικζσ πράξεισ που αφοροφν το νομικό κακεςτϊσ του 

αλλοδαποφ (άδεια διαμονισ, χοριγθςθ ικαγζνειασ, μεταβολζσ αςτικισ κατάςταςθ, κ.ο.κ) 

ενϊ κα περιζχει και βιομετρικά ςτοιχεία του αλλοδαποφ (ψθφιακι φωτογραφία και δφο 

ψθφιακά δακτυλικά αποτυπϊματα). Για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ κα δθμιουργθκοφν γραφεία 

«μιασ ςτάςθσ» (one stop shop, ςτθ λογικι που ιςχφει ςιμερα για τα ΞΕΥ) προκειμζνου να 

επιτευχκεί θ απλοφςτευςθ τθσ ιςχφουςασ οργανωτικισ δομισ. Χτο ανακοινωκζν τφπου του 

Χυμβουλίου τθσ Ε.Ε. τθσ 25θσ  Παΐου 2009 δφο ακόμθ οδθγίεσ πρόκειται να ενςωματωκοφν 

ςτο εκνικό δίκαιο των κρατϊν –μελϊν :  

                                                                 

xi
http://www.synigoros.gr 
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• οδθγία ( 2009/52/ΕΞ ) περί ελάχιςτων προδιαγραφϊν όςον αφορά τισ κυρϊςεισ και 

τα μζτρα κατά εργοδοτϊν που απαςχολοφν παράνομα διαμζνοντεσ υπθκόουσ τρίτων 

χωρϊν, και 

• οδθγία (2009/50/ΕΞ) για τθ βελτίωςθ των προχποκζςεων ειςόδου και διαμονισ 

υπθκόων τρίτων χωρϊν με ςκοπό τθν απαςχόλθςθ υψθλισ ειδίκευςθσ («μπλε κάρτα» τθσ 

ΕΕ, αντίςτοιχθ τθσ αμερικανικισ πράςινθσ κάρτασ)  

Επιπλζον, μελετϊνται μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ «μαηικισ» ζκπτωςθσ νομιμότθτασ 

λόγω αδυναμία πλιρωςθσ των προχποκζςεων για ανανζωςθ τθσ άδειασ διαμονισ, εξ 

αίτιασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ.  

Αναμφίβολα, οι προςπάκειεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ διαχείριςθσ των μεταναςτευτικϊν 

ειςροϊν είναι πολλζσ και ςυνεχϊσ επιχειρείται θ βελτίωςι τουσ, τουλάχιςτον αυτι είναι θ 

πρόκεςθ. Δυςτυχϊσ, το ίδιο δεν ιςχφει για τθν πολιτικι ζνταξθσ που εδϊ και είκοςι χρόνια 

απλά δεν υφίςταται. Σι δράςεισ του νόμου 3386/2005, ςτο ςφνολό τουσ παρζμειναν ςτα 

«χαρτιά», ενϊ το πρόγραμμα και οι μεταρρυκμίςεισ του 3536/2007 δεν είναι αποτζλεςμα 

εκνικισ επιλογισ αλλά αφοροφν πολιτικζσ και μζτρα που προωκεί θ Ε.Ε. μζςω του 

Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Ζνταξθσ, τα οποία αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ.  

Εν κατακλείδι, θ αναςκόπθςθ τθσ ελλθνικισ μεταναςτευτικισ πολιτικισ οδθγεί ςε ζνα 

βαςικό και κφριο ςυμπζραςμα: οι εξελίξεισ προθγοφνται. Χτα είκοςι χρόνια που θ χϊρα μασ 

δζχεται πλικοσ μεταναςτϊν, θ μεταναςτευτικι πολιτικι ςτερείται ςυνολικοφ ςτρατθγικοφ 

ςχεδιαςμοφ, με αποτζλεςμα να «τρζχει» να προλάβει τισ εξελίξεισ κάκε φορά. Θ ουςιαςτικι 

μεταρρφκμιςθ τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ ςθμαίνει καταρχάσ  υιοκζτθςθ ξεκάκαρθσ και 

ςαφοφσ ςτρατθγικισ, που να απαντά ςτο ερϊτθμα «τι κζλω». Θ απόφαςθ αυτι κα είναι το 

πρϊτο και ςθμαντικότερο βιμα που κα οδθγιςει και τισ επιμζρουσ πολιτικζσ προσ τθν ίδια 

κατεφκυνςθ.  

Δεδομζνου ότι, μεταναςτευτικό ηιτθμα αγγίηει πολλζσ πτυχζσ του ςυλλογικοφ βίου, 

αποςπαςματικζσ πολιτικζσ ςε «μίκρο» επίπεδο, είναι καταδικαςμζνεσ ςε αμοιβαία 

εξουδετζρωςθ. Ελλιπισ ανάπτυξθ ενταξιακισ πολιτικισ, οδθγεί ςε περαιτζρω προβλιματα 

διαχείριςθσ των μεταναςτευτικϊν ειςροϊν και το αντίςτροφο. Για τθν αποφυγι αυτοφ του 

φαφλου κφκλου, θ ελλθνικι πολιτεία και κοινωνία καλείται εν τζλει να αποςαφθνίςει 

πρωτίςτωσ τθν ενταξιακι τθσ πολιτικι απαντϊντασ ςτο ςτρατθγικό ερϊτθμα: αναγνϊριςθ ι 

αφομοίωςθ.  
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Χτθν ενότθτα που ακολουκεί επιχειρείται να αναηθτθκεί θ απάντθςθ ςτθν μεταναςτευτικι 

πρόκλθςθ που καλείται να αντιμετωπίςει θ Ελλάδα.  
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7 Η ΠΡΟΚΛΗΗ «ΑΦΟΜΟΙΩΗ VS ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Θ Ελλάδα ςιμερα, περιςςότερο ίςωσ από κάκε άλλθ ςτιγμι, πρζπει να οριοκετιςει το 

πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα αναπτφξει τισ πολιτικζσ τθσ για τθ διαχείριςθ του 

μεταναςτευτικοφ φαινομζνου. Σι διεκνείσ αλλά και οι εγχϊριεσ εξελίξεισ δίνουν επιτακτικό 

χαρακτθριςμό ςτθν ανάγκθ αυτι. Θ πακθτικι ςτάςθ και αναμονι μπροςτά ςτο φαινόμενο, 

χωρίσ ξεκάκαρθ και ςαφι ςτρατθγικι, κα οδθγιςει ςε αναποτελεςματικότθτα οποιαδιποτε 

επιμζρουσ προςπάκεια και να κάνει. Για το λόγο αυτό, κα πρζπει να οριοκετθκεί θ 

κατεφκυνςθ που κα ακολουκιςει πάνω ςτο ςυνεχζσ αφομοίωςθ-αναγνϊριςθ.  

Υαρά το γεγονόσ, ότι ιδθ το φαινόμενο ζχει είκοςι και πλζον χρόνια εξζλιξθσ, ακόμθ 

ευτυχϊσ, δεν ζχουν παγιωκεί καταςτάςεισ που να δθμιουργιςουν πρόβλθμα ςτθν όποια 

πολιτικι επικυμεί να εφαρμόςει θ χϊρα. Επιπλζον, το γεγονόσ ότι θ Ελλάδα μόλισ  

πρόςφατα μπικε ςτθν ομάδα των χωρϊν υποδοχισ, τθσ δίνει ζνα ακόμθ πλεονζκτθμα, να 

διδαχκεί και να αξιοποιιςει τθν πλοφςια εμπειρία των άλλων χωρϊν. Αυτό όμωσ που 

πρζπει να αποφφγει, είναι θ αυτοτελισ μεταφορά πολιτικϊν και πρακτικϊν από άλλεσ 

χϊρεσ, χωρίσ πρϊτα να γίνουν οι απαραίτθτεσ προςαρμογζσ. Υάνω από όλα, αυτό που δεν 

κα πρζπει να αγνοείται, είναι ότι θ μετανάςτευςθ πζρα από τον διεκνι χαρακτιρα, ζχει και 

μια εξίςου ιςχυρι τοπικι ταυτότθτα.  

Ψα «ελλθνικά» χαρακτθριςτικά του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου ζχουν ιδθ παρουςιαςτεί 

παραπάνω. Ωςτόςο, για τθν διαμόρφωςθ οποιαδιποτε πολιτικισ που κζλει να φζρει τα 

χαρακτθριςτικά μιασ εκνικισ ςτρατθγικισ, δεν μπορεί να αναπτυχκεί πάνω ςε ζνα κενό 

πλαίςιο. Αντίκετα, θ ανάπτυξθ μιασ ςτρατθγικισ για τθ μετανάςτευςθ οφείλει να λάβει 

υπόψθ, και μια ςειρά άλλων παραγόντων που μπορεί να μθν ςυςχετίηονται άμεςα με το 

φαινόμενο, περιορίηουν όμωσ ι διευρφνουν το πλαίςιο επιλογϊν. Αρχικά, πρζπει να 

εντοπιςτοφν οι δυνθτικζσ ευκαιρίεσ και οι απειλζσ που επιφυλάςςει το εξωτερικό 

περιβάλλον για τθ χϊρα μασ, και δεφτερον να εντοπιςτοφν τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία 

τθσ χϊρασ, ζτςι ϊςτε θ οποιαδιποτε επιλογι να μθν ζρχεται ςε αντίκεςθ με άλλουσ 

ςτόχουσ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ.  
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ΕΩΨΕΦΛΞΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ  

 

Πε τον όρο «εξωτερικό» περιβάλλον, εννοοφμε τόςο το διεκνζσ, όςο και το περιφερειακό 

«χϊρο», μζςα ςτο οποίο θ χϊρα αναπτφςςει τθ δράςθ τθσ. Για πολλοφσ, θ 

παγκοςμιοποίθςθ των αγορϊν, είναι ο βαςικόσ τρόποσ για να αποδοκεί μια ςυνολικι 

εικόνα για το ςιμερα. Πια κατάςταςθ, που ςυγκρίνεται με παλιότερεσ εποχζσ και 

χαρακτθρίηεται ωσ γνϊριμθ, αλλά με μεγαλφτερθ ζνταςθ, όςον αφορά τα ποςοτικά τθσ 

μεγζκθ. Ωςτόςο, υπάρχει και θ αντίκετθ άποψθ, τθν οποία υιοκετοφμε και εμείσ, και θ 

οποία υποςτθρίηει ότι θ παγκοςμιοποίθςθ είναι ζνα εντελϊσ καινοφργιο φαινόμενο, που 

δεν επθρεάηει μόνο τθν οικονομία. Θ δθμιουργείκειςα νζα δομι του χϊρου και του χρόνου, 

ζχει αλλάξει και τουσ μθχανιςμοφσ διεφκυνςθσ τθσ παγκόςμιασ διαδικαςίασ. Σι 

αλλθλεξαρτιςεισ που δθμιουργοφνται ςτο νζο αυτό περιβάλλον, διαπερνοφν όλο και 

περιςςότερα φαινόμενα. Ηθτιματα αςφάλειασ, πολιτιςμοφ, επικοινωνίασ, περιβάλλοντοσ, 

και φυςικά τθσ μετανάςτευςθσ ξεπερνοφν τα εκνικά ςφνορα. Ρζοι διεκνείσ παίκτεσ 

εμφανίηονται, και το ζκνοσ-κράτοσ μζςα ςε αυτό το περιβάλλον καλείται να δϊςει το 

ςτίγμα του, κοςμοπολίτικθ/διεκνικι ςτάςθ ι πατριωτιςμόσ.137 Για πολλοφσ το ζκνοσ – 

κράτοσ ωσ κεντρικόσ δρϊντασ ςτθ διεκνι ςκθνι υπονομεφεται, εφόςον θ εκνικι κυριαρχία 

αποδυναμϊνεται, λόγω τθσ ενίςχυςθσ οντοτιτων περιφερειακοφ και υπερεκνικοφ 

χαρακτιρα. Είναι όμωσ αυτι θ εξζλιξθ θ πραγματικι εικόνα, ι τελικά οι υπερεκνικοί 

δρϊντεσ, είναι εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ τθσ ιςχφοσ των κρατϊν;  

Θ καταφατικι απάντθςθ ςε αυτόν τον προβλθματιςμό, ςθμαίνει ότι θ ιςχφσ των κρατϊν, κα 

εξακολουκεί να παίηει τον κυριότερο ρόλο ςτθν διαπραγμάτευςθ των αναηθτοφμενων 

λφςεων. Θ τελευταία εικόνα τθσ ΕΕ, επιβεβαιϊνει όςουσ υποςτθρίηουν ότι το διεκνζσ 

περιβάλλον είναι ανταγωνιςτικό, και άρα τα κράτθ πριν εναποκζςουν όλεσ τισ φιλοδοξίεσ 

και τισ προτεραιότθτζσ ςε τζτοια ςχιματα, κα πρζπει να κατανοιςουν βακιά τθν ζννοια τθσ 

αυτοβοικειασ. Υεριςςότερο από ποτζ, θ ανάλυςθ του Hoffmann, ότι θ εςωτερικι 

ετερότθτα του ευρωπαϊκοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ αυξικθκε, αντί να μειωκεί ι να 

εξαλειφκεί, με τθν ανάπτυξθ των υπερεκνικϊν κανονιςτικϊν δομϊν, φαίνεται να αποδίδει 

τθν πραγματικότθτα. Ψο αποτζλεςμα είναι ότι ςυνυπάρχουν, πρϊτον μια διαδικαςία που 

λειτουργεί ςτο όνομα τθσ λογικισ τθσ ολοκλιρωςθσ και δεφτερον, οι εκνικζσ 

πραγματικότθτεσ που λειτουργοφν με τθ λογικι τθσ ετερότθτασ. 



  ΜΠΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών                                                               

 

 77 

Τςον αφορά επομζνωσ και τθν μετανάςτευςθ, θ Ελλάδα κα πρζπει να ςυνυπολογίςει όχι 

μόνο το ςυμφζρον και τισ επιδιϊξεισ τθσ ΕΕ, αλλά κυρίωσ το εκνικό ςυμφζρον τθσ χϊρασ. 

Χαρακτθριςτικό το πωσ οριςμζνεσ κοινζσ πολιτικζσ μποροφν να αποδειχκοφν επιηιμιεσ, 

είναι ο περιβόθτοσ κανονιςμόσ Δουβλίνο ΛΛ. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι ςε μια κοινι πολιτικι κα 

πρζπει να ικανοποιοφνται τα ςυμφζροντα όλων, όμωσ αυτό που πρζπει να γίνει δίδαγμα 

είναι ότι οριςμζνεσ πολιτικζσ κα πρζπει να ελζγχονται ωσ προσ τισ ςυνζπειεσ, και κα πρζπει 

θ χϊρα εφόςον τισ αναλάβει, να είναι ςε κζςθ να τισ αντιμετωπίςει. Πε τθν ίδια 

ςυγκράτθςθ κα πρζπει να επανεξετάςει και τισ πολιτικζσ ενςωμάτωςθσ που εφαρμόηει. 

Δυςτυχϊσ, όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει θ Ελλάδα, απλά ακολουκεί τισ πολιτικζσ ζνταξθσ που 

προωκεί θ ΕΕ, μζςω από το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Ζνταξθσ. Ψο αποτζλεςμα είναι αντιφατικζσ 

πολιτικζσ και αλλθλοεξουδετερωμζνα αποτελζςματα.  

Τςον αφορά τισ εξελίξεισ ςτο εγγφσ περιβάλλον, Αλβανία και Βουλγαρία, είναι οι χϊρεσ με 

τισ οποίεσ θ Ελλάδα διατθρεί ςχετικά καλζσ διπλωματικζσ ςχζςεισ. Είναι οι χϊρεσ εξάλλου, 

από τισ οποίεσ προζρχεται θ πλειοψθφία του πρϊτου μεγάλου κφματοσ μεταναςτϊν ςτθ 

χϊρα μασ. Ειδικά οι Αλβανοί, ανζρχονται ςτο 60% των αλλοδαπϊν που διαβιοφν ςτθν 

ελλθνικι επικράτεια. Δφο πράγματα κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ, όςον αφορά τουσ 

Αλβανοφσ, τα οποία εν μζρει είναι αντικρουόμενα. Από τθν μια πλευρά, είναι γεγονόσ ότι θ 

ενςωμάτωςθ των Αλβανϊν ςτθν Ελλάδα, ζγινε λίγο πολφ «αυτόματα». Θ αλλαγι ονομάτων 

τουσ ςε ελλθνικά, θ υιοκζτθςθ και θ ςυμμετοχι τουσ ςτα διάφορα ελλθνικά ζκιμα, θ 

υιοκζτθςθ ακόμθ τθσ χριςτιανικισ κρθςκείασ με το βάπτιςμα πολλϊν, τα όνειρα των 

αλβανϊν γονζων για πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ, και τζλοσ, το γεγονόσ 

ότι είναι πλζον «αόρατοι», αποδίδουν ςε μεγάλο βακμό, ότι θ ςτρατθγικι τουσ ςφμφωνα 

με το μοντζλο του Berry είναι αυτι τθσ αφομοίωςθσ. Χε αυτιν τθν επιλογι, οι Αλβανοί 

βρικαν τθν ελλθνικι κοινωνία αλλά και τθν ελλθνικι πολιτεία απροετοίμαςτθ. Τμωσ και 

τϊρα, μετά από 20 χρόνια ςυνφπαρξθσ, και ειδικά ςε ότι αφορά τθ δεφτερθ γενιά, αν και θ 

πλειοψθφία των εφιβων, αιςκάνονται εγγφτερα ςτθν ελλθνικι κοινωνία, υπάρχει ζνα 

μζροσ τουσ που αυτό-προςδιορίηονται με βάςθ τθ χϊρα καταγωγισ τουσ.  

Από τθν άλλθ πλευρά, θ κυριαρχία μιασ μόνο εκνικότθτασ ςτο μεταναςτευτικό πλθκυςμό, 

είναι κάτι που χριηει ιδιαίτερθσ προςοχισ, ιδίωσ, όταν μετά τθν κατάρρευςθ του 

ανατολικοφ μπλοκ το κζμα των μειονοτιτων βρζκθκε ςτο επίκεντρο του διεκνοφσ 

ενδιαφζροντοσ και κυρίωσ όταν ο αλβανικόσ αλυτρωτιςμόσ είχε αναηωπυρωκεί κυρίωσ 

προσ το τζλοσ του εικοςτοφ αιϊνα. Ψο 1997 ςτο λεγόμενο « Εκνικό Δόγμα» τθσ Αλβανικισ 

Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν δθλϊνεται, ότι εκτόσ από τθν διεκδίκθςθ του Ξοςςυφοπεδίου, 
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ςτόχοσ είναι θ αυτονομία των Αλβανϊν τθσ ΥΓΔΠ και του Παυροβουνίου και θ ανακίνθςθ 

μειονοτικοφ ηθτιματοσ για τουσ ....Αλβανοφσ τθσ Ελλάδοσxii. Πε ςαφι υπαινιγμοφσ ιταν και 

θ πρόςφατθ διλωςθ του Ωπουργοφ Εξωτερικϊν τθσ Αλβανίασ ότι «είμαςτε πρόκυμοι να 

βοθκιςουμε οικονομικά τουσ Ζλλθνεσ μετανάςτεσ ςτθν αναπτυςςόμενθ Πεγάλθ Αλβανία», 

ςτθν εφθμερίδα Gazeta Squiptare, όπωσ αυτι αναδθμοςιεφτθκε ςτα ελλθνικά ζντυπα. 

Ωςτόςο, αν και μζχρι ςτιγμισ οι ελλθνοαλβανικζσ ςχζςεισ κεωροφνται, τουλάχιςτον ςε 

διπλωματικό επίπεδο ικανοποιθτικζσ, δεν ιςχφει το ίδιο με τα γειτονικά Χκόπια και το 

ηιτθμα τθσ ονομαςίασ που βρίςκεται ςε εκκρεμότθτα πάνω από είκοςι χρόνια. Θ τροπι που 

ζχει πάρει το ηιτθμα, κάκε άλλο παρά ςε εφθςυχαςμό κα πρζπει να προκαλεί. Από το 2007 

και μετά, οι διαπραγματεφςεισ για το ηιτθμα τθσ ονομαςίασ ζχουν διακοπεί, ενϊ εισ βάροσ 

τθσ χϊρασ μασ ιταν και θ ετυμθγορία του Διεκνοφσ Δικαςτθρίου όςον αφορά τθν 

παραβίαςθ τθσ ενδιάμεςθσ ςυμφωνίασ τθσ Ρ. Ωόρκθσ, από τθν άςκθςθ αρνθςικυρίασ για 

είςοδο τθσ χϊρασ ςτο Ρ.Α.Ψ.Σ..  

Θ Ψουρκία τζλοσ, που αποτελεί τον γείτονά μασ εξ ανατολάσ, δεν ζπαψε ποτζ να αποτελεί 

τθν κυριότερθ πθγι κινδφνου. Σ ςυνεχισ τουρκικόσ ανακεωρθτιςμόσ, κυρίωσ ςτθν 

Ανατολικι Πεςόγειο, αλλά και θ τελευταία ςτροφι τθσ Ψουρκίασ προσ το Σκωμανικό 

παρελκόν τθσ, είναι ςτοιχεία που δεν γίνεται να μθν λθφκοφν υπόψθ, όταν: α) βρίςκονται 

ακόμθ ςε εκκρεμότθτα τα κζματα υφαλοκρθπίδασ ςτο Αιγαίο, και ο κακοριςμόσ των ΑΣΗ, 

β) θ Ψουρκία προςπακεί να προβάλλει τον εαυτό τθσ, ωσ τον πιο κατάλλθλο μεςολαβθτι 

ανάμεςα ςτθν Δφςθ και τον μουςουλμανικό κόςμο, γ) γίνεται όλο και περιςςότερο 

εμφανισ θ προςπάκειά τθσ να «επιςτρζφει» ςτα Βαλκάνια, με το ρόλο του κακοδθγθτι 

αλλά και ωσ ζχουςα άμεςο ενδιαφζρον λόγω των μουςουλμανικϊν πλθκυςμϊν και τζλοσ δ) 

όταν μζςω αυτισ, καταλιγει ςτθ χϊρα μασ το νζο μεγάλο κφμα προςφφγων και 

οικονομικϊν μεταναςτϊν από Αςία, Ανατολικι Αφρικι και Ππαγκλαντζσ.  

Ψο ηιτθμα με το δεφτερο αυτό κφμα μεταναςτϊν, αλλάηει τα μζχρι ςτιγμισ δεδομζνα ςτο 

μεταναςτευτικό προφίλ τθσ χϊρασ. Σι μετανάςτεσ αυτοί, ςτθν πλειοψθφία τουσ 

μουςουλμάνοι, ζχουν διαφορετικι «κοςμοκεϊρθςθ» ςε ςχζςθ με το δυτικό τρόπο ςκζψθσ. 

Ψο ζντονο κεοκρατικό ςτοιχείο, αλλά και θ μθ αναγνϊριςθ των ατομικϊν δικαιωμάτων 

ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν ίδια τθ λειτουργία τθσ δθμοκρατίασ. Θ εμπειρία από τισ άλλεσ 

χϊρεσ υποδοχισ, ζχει δείξει ότι δφςκολα ενςωματϊνονται ςτισ δυτικζσ κοινωνίεσ. Χτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δθμιουργοφνται «κοινότθτεσ» που ςτο εςωτερικό τουσ 

                                                                 
xii

 Ανάκτθςθ http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_albania_pol.php 
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λειτουργοφν ανεξάρτθτα. Ειδικά για τθ χϊρα μασ, θ διαπίςτωςθ αυτι επαλθκεφεται κατά 

ζνα μεγάλο μζροσ και από τθν ιδθ αναγνωριςμζνθ μουςουλμανικι μειονότθτα τθσ Κράκθσ, 

όπωσ αυτι προζκυψε από μετά τθν υπογραφι τθσ ςυνκικθσ τθσ Οωηάννθσ το 1923, και τθν 

υποχρεωτικι ανταλλαγι πλθκυςμϊν. Ψο ηιτθμα τθσ ενςωμάτωςισ ςτθν ελλθνικι κοινωνία 

παραμζνει ζνα ευαίςκθτο κζμα ακόμθ και ςιμερα. Οίγο πολφ, είναι γνωςτά τα προβλιματα 

αλλά και οι κριτικζσ που ζχει αποκομίςει θ ελλθνικι πολιτικι πάνω ςτο ηιτθμα αυτό, ςε 

ςυνάρτθςθ πάντα και με τθν ςτάςθ και τισ επιδιϊξεισ τθσ Ψουρκίασ.  

 

ΕΧΩΨΕΦΛΞΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ  _ Θ ΕΟΟΑΔΑ ΧΘΠΕΦΑ  

 

Χτθ επιςτιμθ των διεκνϊν ςχζςεων, μια χϊρα αξιολογείται ωσ προσ το επίπεδο ιςχφοσ που 

μπορεί να προβάλλει. Χτθν κλαςικι τθσ εκδοχι θ «ςκλθρι» ιςχφσ αναφζρεται ςτθν 

ςτρατιωτικι, διπλωματικι και οικονομικι δυνατότθτα τθσ χϊρασ. Ειδικότερα, ο πλθκυςμόσ, 

αποτελεί ςθμαντικι μεταβλθτι για τθν παραγωγι πλοφτου, ενϊ θ γεωγραφία από τθν άλλθ 

πλευρά ζχει κακοριςτικό ρόλο ςτθν γεωπολιτικι ανάλυςθ. Ακολουκϊντασ όμωσ τα χνάρια 

του Joseph Nye,(Nye, 2005) μια χϊρα διακζτει και μία άλλθ τφπου ιςχφσ, εξίςου ςθμαντικι, 

εν καιρϊ ειρινθσ τουλάχιςτον. Υρόκειται για τθν «ιπια ιςχφσ» και θ οποία δίνει ςε μια 

χϊρα, το πλεονζκτθμα να «επιτφχει τα αποτελζςματα που κζλει ςτθν παγκόςμια πολιτικι, 

επειδι άλλεσ χϊρεσ-που καυμάηουν τισ αξίεσ τθσ, μιμοφνται το παράδειγμά τθσ, 

φιλοδοξοφν να φτάςουν ςτο επίπεδό ευθμερία και ελευκερίασ τθσ -κζλουν να τθν 

ακολουκιςουν».  

Θ ανάλυςθ αυτι δίνει τθν δυνατότθτα, να εντοπιςτοφν τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία τθσ 

Ελλάδασ, και κατϋ επζκταςθ να προςδιοριςτεί ποια θ ςχζςθ τουσ με το μεταναςτευτικό 

φαινόμενο. Για πολλοφσ θ χϊρα μασ, είναι εφκολα αναγνωρίςιμθ ςτο χάρτθ, αφοφ 

περιλαμβάνει πάνω από 6.000 νθςιά. 'Ζχει ζκταςθ περίπου 132.000 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και περιβάλλεται από κάλαςςα, εκτόσ από τα βόρεια ςφνορά τθσ, όπου 

ςυνορεφει με τθν Αλβανία, τθν ΥΓΔΠ, τθ Βουλγαρία και το ευρωπαϊκό τμιμα τθσ Ψουρκίασ. 

Χε μια πρόςφατθ μελζτθ του γνωςτοφ Λνςτιτοφτου Γεωπολιτικϊν αναλφςεων Stratforxiii, 

αναφζρεται ότι θ γεωγραφικι κζςθ τθσ Ελλάδασ είναι ευχι και κατάρα. Ευχι, γιατί κάποτε 

τθσ επζτρεψε να κυριαρχιςει ςτον τότε «γνωςτό κόςμο». Ξατάρα, γιατί βρίςκεται 

                                                                 
xiii

 Από http://geopolitics-gr.blogspot.com/ 
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απομονωμζνθ ςτο νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου, με μόνθ διζξοδο για 

επικοινωνία και εμπόριο τθ Πεςόγειο, αφοφ ςε μεγάλο βακμό ςτερείται χερςαίεσ οδοφσ 

μεταφοράσ προσ τθν θπειρωτικι Ευρϊπθ. Θ μορφολογία επίςθσ του εδάφουσ και θ ζλλειψθ 

μεγάλων εκτάςεων καλλιεργιςιμθσ γθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν κακι χερςαία μεταφορά, 

περιζπλεξε επίςθσ το και ςχθματιςμό κεφαλαίου. 

Υράγματι, θ ελλθνικι οικονομία, δεν μπόρεςε ποτζ να αναπτφξει βαριά βιομθχανία. Ειδικά 

μετά τθν μεταπολίτευςθ, θ οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθρίχτθκε περιςςότερο ςτον τομζα 

των υπθρεςιϊν και κυρίωσ ςτο εμπόριο, τον τουριςμό και τθν ναυτιλία. Χιμερα, φυςικά, 

αυτό που μονοπωλεί το ενδιαφζρον όςον αφορά τθν ελλθνικι οικονομία, είναι θ τεράςτια 

δθμοςιονομικι κρίςθ που περνάει και που δυςτυχϊσ θ κρίςθ αυτι κα αφιςει το ςτίγμα τθσ 

και ςε πολλοφσ ακόμθ τομείσ πζρα από τθν οικονομία. Υιο ςυγκεκριμζνα:  

 Σ κίνδυνοσ αδυναμίασ ςυντιρθςθσ των ςτρατιωτικϊν εξοπλιςμϊν τθσ χϊρασ είναι 

ορατόσ. Ακόμθ και αν, τα ποςά που κατανζμονται για τθν εκνικι αςφάλεια δεν 

μειωκοφν ςε απόλυτεσ τιμζσ, θ ςυρρίκνωςθ του εκνικοφ προϊόντοσ 

μακροπρόκεςμα κα αναγκάςει ςε περικοπζσ τισ εξοπλιςτικζσ δαπάνεσ.  

 Θ μείωςθ των κοινωνικϊν δαπανϊν που απευκφνεται κυρίωσ ςτα χαμθλότερα 

κοινωνικά ςτρϊματα, μεταξφ αυτϊν και οι μετανάςτεσ, κα ανακόψουν τθν πορεία 

τθσ κοινωνικισ τουσ ζνταξθσ ςτθν ελλθνικι κοινωνία.  

 Θ εςωτερικι αςτάκεια και κοινωνικι διάςπαςθ κεωρείται υπαρκτόσ κίνδυνοσ. Θ 

ςυνεχιηόμενθ αφξθςθ τθσ ανεργίασ κα περιορίςει ακόμθ περιςςότερο τθν 

ικανότθτα τθσ οικονομίασ να απορροφιςει οποιοδιποτε επιπλζον εργατικό 

δυναμικό.  

 Ψα μεγαλφτερα προβλιματα εφρεςθσ εργαςίασ εντοπίηονται κυρίωσ ςτα άτομα 

υψθλισ εξειδίκευςθσ, κακϊσ και ςτουσ νζουσ. Ζνα νζο κφμα μετανάςτευςθσ αρχίηει 

να εκδθλϊνεται, αυτι τθ φορά αντίςτροφα, με το πιο αποδοτικό και παραγωγικό 

κομμάτι του εργατικοφ δυναμικοφ να εγκαταλείπει τθ χϊρα.  

 Θ οικονομικι κρίςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν υφιςτάμενθ διάρκρωςθ τθσ οικονομίασ, 

ευνοοφν ςε μεγάλο βακμό τθν προςφορά ευζλικτων μορφϊν εργαςίασ. Αν ςε αυτό 

ςυνυπολογιςτεί και θ υψθλι παραοικονομία, θ Ελλάδα όλο και περιςςότερο κα 

μετατρζπεται ςε  βαςικό πόλο ζλξθσ κυρίωσ για τθν παράνομθ μετανάςτευςθ.  

 Θ ανακατανομι τθσ ςφνκεςθ του εργατικοφ δυναμικοφ, με ζξοδο των 

προςοντοφχων και ειςροι ατόμων χαμθλισ ειδίκευςθσ, λειτουργεί μεςοπρόκεςμα 

εισ βάροσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ.  
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Επιπλζον, οι οικονομικζσ αναλφςεισ ςχετικά με τθν απαςχόλθςθ των αλλοδαπϊν 

μεταναςτϊν ςτθ χϊρα, ζδειχναν ότι μζχρι τϊρα τουλάχιςτον, οι προςφερόμενεσ κζςεισ 

εργαςίασ ιταν κζςεισ που ο γθγενισ πλθκυςμόσ, λόγω τθσ οικονομικισ ευθμερίασ αρνιόταν 

να δεχκεί. Πε αυτιν τθν ζννοια, το εργατικό δυναμικό των αλλοδαπϊν χαρακτθριηόταν ωσ 

ςυμπλθρωματικό με αυτό των γθγενϊν. Θ ςυνεχιηόμενθ όμωσ ςυρρίκνωςθ των κζςεων 

εργαςίασ, θ απότομθ μείωςθ του βιοτικοφ επιπζδου και οι νζοι εργαςιακοί όροι, 

ενδεχομζνωσ αλλάξουν τθν μζχρι τϊρα εικόνα. Ππροςτά ςτο οικονομικό αδιζξοδο, όλο και 

περιςςότερο θ ςχζςθ αυτι κα γίνεται ανταγωνιςτικι, ειδικότερα ςτα χαμθλότερα 

οικονομικά ςτρϊματα. Θ προοπτικι αυτι δυςτυχϊσ αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τθν 

ζξαρςθ εκνικιςτικϊν ι ρατςιςτικϊν φαινομζνων ενάντια ςτον αλλοδαπό πλθκυςμό. Ψα 

φαινόμενα ρατςιςτικισ βίασ, ι οι εκδθλϊςεισ διαμαρτυρίασ ιδθ ζχουν κάνει τθν εμφάνιςι 

τουσ. Χαρακτθριςτικι περίπτωςθ τα επειςόδια ςτθν περιοχι του Αγίου Υαντελειμονα.  

Αλλά, και ακόμθ και αν δεν αλλάξει ο ςυςχετιςμόσ ανάμεςα ςτθν εργατικι δφναμθ των 

γθγενϊν /αλλοδαπϊν, θ προβλθματικι οικονομικι ενςωμάτωςθ των τελευταίων, οδθγεί ςε 

κοινωνικοφσ αποκλειςμοφσ και περαιτζρω προβλιματα ζνταξθσ. Πεγαλφτεροσ, όμωσ είναι 

ο κίνδυνοσ για τθ δεφτερθ γενιά των μεταναςτϊν που καλοφνται να ικανοποιιςουν τισ 

τυχόν ανεκπλιρωτεσ προςδοκίεσ των γονζων τουσ για κοινωνικι καταξίωςθ και ευθμερία. 

Θ γενιά αυτι, ζχει να αντιμετωπίςει όχι μόνο το μεταναςτευτικό τθσ παρελκόν, αλλά και τα 

γενικότερα προβλιματα του νεοειςερχόμενου ςτθν αγορά εργαςίασ, όταν μάλιςτα οι 

κζςεισ με προοπτικι εξζλιξθσ ςυνεχϊσ μειϊνονται.  

Θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ όμωσ ςε μακροχρόνιο ορίηοντα, δεν κα κακοριςτεί 

μόνο από τθν υφιςτάμενθ κρίςθ. Ζνασ ςπουδαίοσ παράγοντασ που δυςτυχϊσ δεν φαίνεται 

να ζχει λάβει τθ ςθμαςία που πρζπει, είναι κυρίωσ το δθμογραφικό πρόβλθμα τθσ χϊρασ. Θ 

φυςικι αφξθςθ του πλθκυςμοφ ςτθν καταγραφι του 2001 είναι αποτζλεςμα τθσ 

μεταναςτευτικισ ειςροισ. Χιμερα θ αναλογία αλλοδαποφ/ γθγενι είναι 1 ςτουσ 10. Θ τάςθ 

αυτι δφςκολα φαίνεται να αντιςτρζφεται τα επόμενα χρόνια, όταν μάλιςτα το ςθμερινό 

πρόγραμμα δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ δεν επιτρζπει τθν κατανομι πόρων για τισ 

απαιτοφμενεσ κοινωνικζσ παροχζσ. Θ Ελλάδα ςυρρικνϊνεται ωσ προσ τον γθγενι πλθκυςμό, 

και αυτό κα ζχει μακροπρόκεςμό αντίκτυπο και ωσ προσ τα μακροοικονομικά τθσ αλλά και 

ωσ προσ τθν ςτρατιωτικι τθσ ιςχφσ.  

Από τθν άλλθ μεριά, θ ιπια ιςχφσ δομείται μζςα από μια γενικότερθ ςτάςθ και κζςθ, 

κυρίωσ όςον αφορά τθ διαχείριςθ τθσ εικόνασ τθσ χϊρασ. Ξακοριςτικισ ςθμαςίασ 

παράγοντεσ, κεωροφνται ςυνικωσ θ κουλτοφρα, οι πολιτικζσ αξίεσ κακϊσ και θ εξωτερικι 
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πολιτικι που αςκείται, εφόςον αυτι αναγνωρίηεται ωσ νόμιμθ και θκικι. Δυςτυχϊσ, για τθν 

Ελλάδα τα περικϊρια άςκθςθσ μιασ τζτοιου είδουσ ιςχφσ είναι περιοριςμζνα, εξ αιτίασ και 

πάλι τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Υράγματι, τα τεράςτια δθμοςιονομικά προβλιματα, 

αποτζλεςμα κυρίωσ μιασ ανορκολογικισ και αναξιοκρατικισ διαχείριςθσ των δθμοςίων 

αγακϊν, θ διαφκορά, κακϊσ και τα διαρκρωτικά προβλιματα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, 

μειϊνουν τθν ελκυςτικότθτα τθσ χϊρασ. Υαρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμθ όμωσ ςτοιχεία που 

δίνουν ςτθν χϊρα μασ μια ξεχωριςτι κζςθ ςτο διεκνζσ ςτερζωμα . 

Θ ελλθνικι πολιτιςτικι κλθρονομιά, αποτελεί ίςωσ το μεγαλφτερο περιουςιακό ςτοιχείο 

ςτθν δεδομζνθ ςτιγμι. Θ Ελλάδα μπορεί και πρζπει να προβάλλει ςε όλο το φάςμα το 

πολιτιςτικό «προϊόν» που ζχει δθμιουργιςει ανά τουσ αιϊνεσ. Ψο προϊόν αυτό δίνει μια 

μοναδικι ταυτότθτα για τθ χϊρα, που κα τθσ επιτρζψει να ανταγωνιςτεί ςτο 

παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον, όχι ωσ μια ακόμθ μονάδα «μαηικισ παραγωγισ» αλλά ωσ 

χϊρα με «επωνυμία». Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ αποδοχι του ςτο ςφνολο και κατϋ 

επζκταςθ θ διαφφλαξι του.  

Θ περικωριοποιθμζνθ βυηαντινι κλθρονομιά και θ χριςτιανικι παράδοςθ, παρόλο που 

διατθροφν ακόμθ και ςιμερα πολλά ςτοιχεία «ηωντανά», τυγχάνουν δυςτυχϊσ, μια 

πολιτικι κεϊρθςθσ μάλλον αναχρονιςτικι και απαξιωτικι, ςτθ λογικι ότι δεν αποτελοφν 

ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ ςφγχρονθσ ταυτότθτασ των Ελλινων. Πια τζτοια προςζγγιςθ 

αναγκαςτικά ςε βάκοσ χρόνου κα καταλιξει ςε επιλογζσ περαιτζρω «ουδετεροποίθςθσ». 

Αυτό όμωσ ςθμαίνει για τθ χϊρα μασ ότι κα πρζπει να αποδεχτεί, εφόςον κζλει να 

εφαρμόςει ολοκλθρωμζνα μια τζτοια ςτρατθγικι, τθν κατάργθςθ των κρθςκευτικϊν 

αργιϊν, τθν απαγόρευςθ ςε όλουσ τουσ δθμόςιουσ χϊρουσ προβολισ κρθςκευτικϊν 

ςυμβόλων, τθν κατάργθςθ του κρθςκευτικοφ όρκου, των αγιαςμϊν των ςχολείων, των 

πολιοφχων αγίων κ.ο.κ.. Θ αξίωςθ που προβάλλεται, για «ουδζτερο» δθμόςιο βίο και 

κεϊρθςθ τθσ κρθςκευτικισ πίςτθσ ωσ ςτοιχείο τθσ ατομικισ ταυτότθτασ και επομζνωσ 

περιοριςμό τθσ ςτθν ιδιωτικι ςφαίρα του ατόμου, κα αφαιρζςει από τθν ςφγχρονθ 

ταυτότθτα των Ελλινων ζνα κυρίαρχο ςυςτατικό αυτισ. Υρόκειται για ζνα ςυλλογιςμό, που 

ςτθν ακραία του νοθματικι κατάλθξθ, αρνείται εντελϊσ τθν φπαρξθ οποιαδιποτε 

ςυλλογικισ ταυτότθτασ. 
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Χτθν αντιμαχία εκνομθδενιςμόσ vs ςυλλογικισ ταυτότθτασ,xiv ςυμφωνοφμε με τθν άποψθ 

του Ηιάκα,xv ότι αναμφιςβιτθτα αυτι υπάρχει, και παρόλο, που μπορεί να ςυγκροτείται 

από διαφορετικζσ και ςυχνά αντικρουόμενεσ ςυλλογικζσ ταυτότθτεσ, διαμορφϊνεται μια 

κυρίαρχθ, ανάλογα με τθν κάκε ιςτορικι ςυγκυρία. Θ ελλθνικότθτα ςυνδζεται με τθν κοινι 

καταγωγι, τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και τθν κρθςκεία. Ωπερτονίηεται θ ςυνζχεια των 

ςτοιχείων αυτϊν ςτο χρόνο και θ ομοιογζνεια που χαρακτθρίηει τθν ελλθνικι κοινωνία, 

εφόςον «ἀπὸ παλιά, πολύ παλιά, ἕνας ἑλληνικὸς λαὸς ποὺ ἔτει ζσνείδηζη ηῆς ἑνόηηηάς ηοσ καὶ ηῆς 

διαθορᾶς ἀπὸ ηοὺς ἄλλοσς λαούς, καὶ ἔτει ζσνείδηζη ηῆς ἰδιαιηερόηηηάς ηοσ καὶ ηῆς πολιηιζμικῆς ηοσ 

ζσνέτειας» ( Χβορϊνοσ).xvi  

Επομζνωσ, ςε μια τζτοια περίπτωςθ, το ηθτοφμενο είναι πωσ αυτι μπορεί να αναπαραχκεί. 

Σ προβλθματιςμόσ του Ηιάκαxvii εδϊ είναι καταλυτικόσ, «αν υπάρχει πραγματικι εκνικι 

ταυτότθτα, όπωσ ακράδαντα πιςτεφω, μπορεί αυτι να αναπαράγεται, όταν οι φορείσ τθσ 

πιςτεφουν ότι είναι ανφπαρκτθ; Ξαι αυτό για πόςο; Εδϊ βρίςκεται κατά τθ γνϊμθ μου όλθ θ 

ουςία τθσ κρίςθσ του ςθμερινοφ Ελλθνιςμοφ και το νόθμα τθσ. Θ απονοθματοδότθςθ τθσ 

εκνικισ ταυτότθτασ, ο εκνομθδενιςμόσ, διαπερνά κάκε είδουσ ςυλλογικότθτα. Γι' αυτό θ 

κρίςθ ταυτότθτασ εκδθλϊνεται με τα χαρακτθριςτικά εκείνα ςυμπτϊματα, που δείχνουν ότι 

μια κοινότθτα βρίςκεται ιδθ ςτα πρόκυρα του τζλουσ τθσ. 
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Θ παρουςίαςθ του ςυγκεκριμζνου διάλογου επειδι ξεφεφγει τθσ παροφςθσ ανάλυςθσ για να 

παρουςιαςτεί εκτενϊσ , αυτό που ζχει ςθμαςία ςτθν παροφςα εργαςία είναι θ «κζςθ» και ςτισ 

απορρζουςεσ από αυτιν ςυμπεριφορζσ που αποδίδουν για τθ ςυλλογικότθτα. Επιπλζον ζνα μζροσ 

του διαλόγου ζχει παρουςιαςτεί ςτθν ενότθτα που αφοροφςε τθν πολιτικι ενςωμάτωςθ.  
xv

 Ανάκτθςθ από http://www.ardin.gr/?q=node/235 
xvi

Ανάκτθςθ από : 

http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/xrhstos_giannaras/orthodoxy_and_west_historical_horiz

on.htm 
xvii

Ανάκτθςθ από : http://www.evagoras.org/arthra/keimena/ethniki_taytotita_ziakas.htm 
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ΑΝΣΙ ΕΠΙΛΟΓΟΤ  

 

Θ δυνατότθτα περιοριςμοφ του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου, λόγω και τθσ ιδιόμορφθσ 

γεωγραφίασ τθσ χϊρασ μασ, είναι δφςκολο να εφαρμοςτεί. Ππορεί όμωσ να εξορκολογιςτεί 

ςτθ βάςθ μιασ γενικότερθσ ςτρατθγικισ για τθ μετανάςτευςθ. ‘Σμωσ, πρϊτα από όλα κα 

πρζπει να προςδιοριςτεί, το πϊσ κα διαχειριςτεί τθν προςαρμογι του μεταναςτευτικοφ 

πλθκυςμοφ μετά τθν άφιξι του. Ψα μοντζλα που ζχουν μζχρι ςτιγμισ εφαρμοςτεί από 

άλλεσ χϊρεσ ςυνοδεφονται τόςο από δυνατά, όςο και από αδφνατα ςθμεία.  

Χτόχοσ από τθν παροφςα εργαςία, δεν ιταν να προτακεί μια ςυγκεκριμζνθ πολιτικι για τθν 

Ελλάδα, αλλά κυρίωσ να αναδείξει ςτο πλαίςιο του δυνατοφ, όςεσ περιςςότερεσ πτυχζσ του 

ηθτιματοσ. Ψουλάχιςτον, αυτι ιταν θ φιλοδοξία τθσ γράφουςασ. Χτόχοσ ακόμθ, ιταν να 

αναδειχκεί ότι το τελικό ηθτοφμενο πάνω ςτο ερϊτθμα «αφομοίωςθ» vs «αναγνϊριςθ» δεν 

είναι οφτε ο εξελλθνιςμόσ των μεταναςτϊν, οφτε θ άνευ όρων αποδοχι των άλλων, αλλά θ 

αναηιτθςθ τθσ εκείνθσ τθσ κεμελιακισ βάςθσ που κα επιτρζψει τθν διατιρθςθ των αξιϊν 

τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ αλλά και το ςεβαςμό τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ. Θ πρόκλθςθ είναι 

ςτθν αναηιτθςθ τθσ χρυςισ τομισ ανάμεςα α) ςτισ κοινζσ ανκρϊπινεσ αξίεσ, β) ςτισ αρχζσ 

που διζπουν τθ χϊρα υποδοχισ και γ) ςτθ διατιρθςθ των ιδιαιτεροτιτων των 

μεταναςτευτικϊν κοινοτιτων εντόσ *του α και β+ κοινοφ πλαιςίου» (Ξοτηιάσ, 2008). 

Χτο κρίςιμο ηιτθμα που διαπραγματεφεται θ παροφςα εργαςία, αφομοίωςθ vs 

αναγνϊριςθ, θ επιλογι είναι πάνω από όλα κζμα εκνικοφ διαλόγου και κυρίωσ ηιτθμα 

φιλοδοξιϊν. «Σι φιλόδοξεσ χϊρεσ ορίηουν το τι κεωροφν για τισ ίδιεσ απειλι βαςιηόμενεσ 

ςτισ ςτρατθγικζσ τουσ επιδιϊξεισ, όχι ςτουσ φόβουσ τουσ. Αντίκετα, οι πακθτικζσ, χωρίσ 

φιλοδοξίεσ χϊρεσ διαμορφϊνουν ςτρατθγικζσ υποταγμζνεσ ςτισ απειλζσ που υφίςτανται» 

Αχμζτ Ρταβοφτογλου.  
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