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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ζήτημα της μετανάστευσης είναι ένα μεγάλο θέμα στις μέρες μας. Ο κύριος λόγος
αύξησης του ποσοστού εισροής των μεταναστών είναι το δημογραφικό πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης , και κυρίως η Ελλάδα, το οποίο έχει
δημιουργήσει την ανάγκη ένταξης ανθρώπινου δυναμικού από άλλες χώρες
προκειμένου να καλύψει παραγωγικές και όχι μόνο, ανάγκες της όπως
συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά συστήματα. Η μετανάστευση στη χώρα μας όμως
δεν δημιουργεί μόνο δυνατότητες και ευκαιρίες αλλά προβλήματα οικονομικού και
κοινωνικού ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λύσης όπου και θα αναφερθούμε
παρακάτω.
Η διογκούμενη ανεργία, οι διαρθρωτικές αλλαγές στη δομή της οικονομίας, το κύμα
των παλιννοστούντων ομογενών και άλλες οικονομικοκοινωνικές εξελίξεις που
εμφανίζονται συνθέτουν το πλαίσιο συζήτησης του μεταναστευτικού ζητήματος στη
χώρα μας. Πρόκειται για ένα φαινόμενο με ιδιαίτερη έκταση και ένταση καθώς
εμφανίζει αυτόνομες διαστάσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται από το προηγούμενο
καθεστώς της ένταξης περιορισμένου αριθμού μεταναστών στην τοπική αγορά
εργασίας 1.
Στην παρούσα εργασία αναλύονται και διαχωρίζονται έννοιες όπως η διαφορά μεταξύ
του ορισμού μετανάστη και πρόσφυγα, τα είδη στα οποία γίνεται ο διαχωρισμός του
όρου μετανάστευση ανάλογα με τον τόπο προορισμού κυρίως του μετανάστη και αν
προέρχεται από προσωπική του επιλογή ή από άλλες πιέσεις. Επίσης αναλύονται τα
κυριότερα αίτια τα οποία γίνονται αφορμή να ωθήσουν έναν άνθρωπο να αφήσει την
πατρίδα του.
Στη συνέχεια, το μεταναστευτικό ζήτημα προσεγγίζεται από τη σκοπιά των
δυνατοτήτων της χώρας να απορροφήσει τους οικονομικούς μετανάστες, κατά πόσο
υπάρχουν επιπτώσεις είτε θετικές είτε αρνητικές από την ύπαρξη και την ένταξη τους,
αλλά και αν οι προτάσεις που θα δοθούν μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι ώστε να
εξομαλυνθεί το φαινόμενο ακόμη και να καταπολεμηθεί.
Οι επιπτώσεις της μετανάστευσης είναι αποτέλεσμα όχι μόνο του ίδιου του
γεγονότος, αλλά και των στρατηγικών που μια κοινωνία ακολουθεί , δηλαδή των
στρατηγικών ένταξής τους στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.
Όμως, ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας; Τηρούνται όλα όσα ορίζει το
Συνταγματικό Δίκαιο; Πότε ένας μετανάστης μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά
του; Τι ισχύει στις άλλες χώρες υποδοχής μεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Υπάρχουν κοινά σημεία με την Ελληνική νομοθεσία;

1 Αμίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 9
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Κύριος στόχος μας λοιπόν, είναι να κατανοήσουμε κατά πόσο η μετανάστευση
επηρεάζει την πορεία της Ελλάδας στους τομείς που προαναφέραμε, κατά πόσο
μπορεί να βελτιωθεί σε τομείς που υστερεί, όπως στο να απορροφήσει ομαλά τις
κοινωνικές ομάδες που προσπαθούν να εισχωρήσουν κάθε χρόνο στη χώρα μας, για
πιο λόγο αυξάνονται ενώ λαμβάνονται μέτρα για εξομάλυνση αυτού του φαινομένου
και κατά πόσο η οικονομία βελτιώνεται η μειονεκτεί από την συνεχή αύξηση των
μεταναστών. Ωστόσο, θα αναφερθούμε στα δικαιώματα των μεταναστών, στις
υποχρεώσεις αυτών προς τη χώρα υποδοχής αλλά και του κράτους και κατά πόσο
στην πραγματικότητα τηρούνται οι διατάξεις των νομοθεσιών της Ελλάδας αλλά και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοψίζοντας όλα τα στοιχεία μας και στη συνέχεια θα
παραθέσουμε και με στατιστικές μελέτες που έχουνε πραγματοποιηθεί θα
παρατηρήσουμε το μέγεθος του προβλήματος , την εξέλιξη του τα τελευταία κυρίως
δέκα (10) χρόνια που το φαινόμενο είναι πιο έντονο, πόσο έχει επηρεάσει την ζωή
μας και αν η μετανάστευση επηρεάζει τις θέσεις εργασίας, την παραγωγή, την
οικονομία σε όλα της τα πλάτη όπως τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τα επιδόματα
κτλ, καθώς και την πολιτική προσέγγιση του θέματος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί
ότι για την Ελλάδα η μετανάστευση είναι ένα σοβαρό θέμα που ακόμη δεν έχουν
βρεθεί λειτουργικές λύσεις, η ακόμη και αν έχουν βρεθεί δεν έχουν υλοποιηθεί
επιτυχώς.
Για την υλοποίηση των παραπάνω τεθέντων στόχων πραγματοποιήθηκε μια
συστηματική έρευνα που συμπεριέλαβε αναζήτηση σε βιβλία, εφημερίδες, εκπομπές
και ειδησεογραφικά κείμενα και άρθρα. Η χρήση του διαδικτύου υπήρξε εκτενής,
μιας και το υπό διαπραγμάτευση θέμα είναι αρκετά σύγχρονο και επίκαιρο, και ως εκ
τούτου, η συλλογή υλικού από βιβλιοθήκες δεν ήταν σε θέση να καλύψει το
επιθυμητό εύρος των πληροφοριών που απαιτούταν. Τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν από τη χρήση του διαδικτύου ως μέσου άντλησης πληροφοριών(
όπως ανώνυμες πηγές, ανεπίσημα στοιχεία, έλλειψη ημερομηνιών κτλ)
αντιμετωπίστηκαν με διεύρυνση του βάθους της δευτερογενούς έρευνας και μέσω της
μεγάλης προσπάθειας άντλησης στοιχείων από ανεπίσημες πηγές.
Οι στόχοι της παρούσας εργασίας, υλοποιούνται μέσα από την παρουσίαση των
κεφαλαίων που αναφέρονται: στις επιπτώσεις του μεταναστευτικού φαινομένου,
καθώς συμπεραίνουμε κατά πόσο έχει πληγεί ή έχει ευεργετηθεί η κοινωνία αλλά και
η οικονομία της χώρας μας, στους τρόπου κοινωνικής και οικονομικής ένταξής τους
αλλά και στα δικαιώματα τα οποία έχουν οι μετανάστες, τις υποχρεώσεις τους αλλά
και του Ελληνικού κράτους και κατά πόσο τις τηρούν.
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ΚΕΓΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ.
Το φαινόμενο της μετανάστευσης ξεκίνησε να εμφανίζεται από τα αρχαία χρόνια με
την μόνη διαφορά ο καθορισμός των διαφορετικών παραγόντων της κάθε εποχής και
ανάγκης. Στα προϊστορικά ακόμη χρόνια, οι διάφορες ανθρώπινες φυλές
προσπαθώντας να επιβιώσουν, ήταν αναγκασμένες να μεταναστεύουν από τον έναν
τόπο στον άλλο. Από τα κρύα κλίματα πήγαιναν στα πιο ζεστά, από τα ορεινά στα
πεδινά, από τα φτωχά σε πιο καρποφόρα γη και για κυνήγι στα περισσότερο πλούσια
μέρη. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε
λοιπόν πως ο κύριος λόγος που
δικαιολογούσε τη σταθερή μετανάστευση στο παρελθόν, ήταν η προσπάθεια
επιβίωσης. Ο ίδιος ακριβώς λόγος ισχύει μέχρι και σήμερα, με μόνη διαφορά οι
καινούριες και πιο εξελιγμένες μορφές της. Ενώ στα προϊστορικά χρόνια ήταν γενικό
φαινόμενο η μετανάστευση και ίσως πολλές φορές αναγκαστική, στην σημερινή πια
εποχή αρχίζει να διαφοροποιείται και να εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο. Η
σημερινή πια εποχή χαρακτηρίζεται ως κυριάρχησης και κατάκτησης αφού μεγάλες
ομάδες ανθρώπων μεταφέρονται από τον ένα τόπο στον άλλο, μέσα στα πλαίσια
κυριάρχησης πάνω στους συνανθρώπους τους και κατάκτησης καινούριων χωρών.
Αυτό κυρίως ισχύει για τον αποικισμό από τους αρχαίους Έλληνες μεγάλων περιοχών
της Μεσογείου, πράγμα που γενικεύεται κατά τους Αλεξανδρινούς χρόνους,
υποβοηθούμενο από την κατακτητική πολιτική των Ελλήνων βασιλιάδων της εποχής
αυτής. Με την ανακάλυψη των ηπείρων (Αμερική, Ασία και Αφρική) αλλά και των
φυσικών πλούτων που διάθεταν, το μεταναστευτικό κύμα των Ευρωπαίων ήταν πολύ
μεγάλο προς αυτές. Ήταν ένας καθοριστικός ρόλος της εξέλιξης της ανθρώπινης
κοινωνίας η μετανάστευση, που άρχισε εκείνα τα χρόνια και συνεχίστηκε για
αρκετούς αιώνες. Ο κόσμος πήρε μια άλλη όψη κι οι ήπειροι αυτές έχασαν σε
σημαντικό βαθμό το δικό τους καθαρό χαρακτήρα αφού οι μετανάστες μετέτρεψαν
τους λαούς των αποικιών σε δούλους τους.
Ουσιαστικά όμως, η μετανάστευση παίρνει καινούριες μορφές μετά τον Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι συνέπειες που επέφερε ο πόλεμος αυτός ήταν η οικονομική
κρίση στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, με αποτέλεσμα πολλοί από τους
κατοίκους αυτών των χωρών, να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ ώστε να αποφύγουν την
κατάσταση αυτή. Οι κυβερνήσεις παρέβησαν σε μέτρα ώστε να εμποδίσουν την
"διαρροή" των φτωχών Ευρωπαίων προς τη μεγάλη ήπειρο χωρίς κανένα αποτέλεσμα
αφού η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε και μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον
πόλεμο αυτό δημιουργήθηκε ένα νέο κύμα μετανάστευσης με αριθμό χιλιάδων
ατόμων, τα οποία ξεκληρίστηκαν, ξεσηκώθηκαν και κυνηγήθηκαν από τους τόπους
τους και μεταφέρθηκαν, είτε εθελοντικά είτε συχνά με τη βία, στα πιο απίθανα μέρη
της γης. ο πόλεμος αυτός έδωσε το πλεονέκτημα στη Γερμανία, στις ΗΠΑ και στον
Καναδά να εξελιχθούν σιγά-σιγά σε παγκόσμιες αγορές εργατικής δύναμης που
εξασφαλίζονταν από τα φτωχά και οικονομικά καθυστερημένα κράτη, σαν την
Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, ορισμένα κράτη της Ασίας κ.ά. Τα μεταπολεμικά αυτά
χρόνια που χαρακτηρίζονται από οικονομικοτεχνική ανάπτυξη έδωσαν την
δυνατότητα ώστε να απορροφηθούν όλοι αυτοί οι μισθωτοί εργάτες που
προερχόντουσαν από τις "φτωχές" χώρες.
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Οι ΗΠΑ ήταν η χώρα η οποία ευεργετήθηκε περισσότερο εφόσον ενισχύθηκε
οικονομικά από τον πόλεμο. Δεν ήταν όμως η μόνη χώρα αφού και η Γερμανία, η
οποία παρότι νικήθηκε, κατόρθωσε μέσα σε λίγο διάστημα να γίνει μια από τις
μεγαλύτερες βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης ανοίγοντας πόρτες στους μετανάστες
από όλη την Ευρώπη, εκμεταλλευόμενη με αυτό τον τρόπο, τη δυνατότητα αγοράς
φτηνότερης εργατικής δύναμης. Τεράστιος αριθμός Ελλήνων, κυρίως από τις βόρειες
αγροτικές περιοχές της χώρας μας, φεύγει εκείνη την εποχή στην Ευρώπη και πιο
πολύ στη Γερμανία για αναζήτηση εργασίας.2
1.2. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε και από τα παραπάνω, τα προηγούμενα χρόνια η
Ελλάδα ήταν χώρα εξαγωγής μεταναστών ενώ από το 1990 και μετά μετατράπηκε σε
χώρα υποδοχής 3, καθώς η γεωγραφική της θέση προσέλκυσε μετανάστες που
προέρχονταν από άλλες μεσογειακές χώρες 4 Η Ελλάδα γίνεται πόλος έλξης
οικονομικών μεταναστών και προσφύγων εκ του γεγονότος ότι αποτελεί γεωγραφικό
κομβικό σημείο και προσελκύει τόσο από την Ευρώπη (Ανατολική και Κεντρική),
όσο και από άλλες Μεσογειακές χώρες, καθώς και από χώρες της Ασίας και της
Αφρικής. [ Η Ελλάδα το διάστημα 2005-2010 χαρακτηρίστηκε ως η κύρια-είσοδος
μετανάστευσης στην Ευρώπη (συγκεκριμένα χαρακτηρίζεται η Ελλάδα ως "η πύλη
της Ευρώπης για παράνομη μετανάστευση") καθώς οι δίοδοι μέσω άλλων χωρών όπως
της Ιταλίας και της Ισπανίας έχουν φραγεί. Το 2010 σύμφωνα με την Frontex 9 στους
10 μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στην Ευρώπη, εισήλθαν μέσω της Ελλάδος 5].
Σύμφωνα με την Eurostat από την απογραφή του συνολικού πληθυσμού που έγινε
στη χώρα μας το 2001 το ποσοστό αλλοδαπών ανήλθε στο 8,1% του συνολικού
πληθυσμού ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές υπολογίζεται στο 10% με την προϋπόθεση
ότι λαμβάνονται υπόψη οι αλλοδαποί οι οποίοι δεν δήλωσαν την παρουσία τους κατά
το χρονικό διάστημα της απογραφής, ενώ το 1990 το ποσοστό των αλλοδαπών άγγιζε
το 1,4%. Στο διάστημα αυτό των 10 ετών αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των
μεταναστών κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ποιο συγκεκριμένα, 132.000
μετανάστες στην Αθήνα που αποτελούν το 17% του συνολικού πληθυσμού της ενώ
στην Θεσσαλονίκη 27.000 που αποτελούν το 7% του πληθυσμού της. Ακόμη αύξηση
παρατηρήθηκε και στα νησιά όπως Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα και Ζάκυνθος ενώ στη
Βόρεια Ελλάδα όπως Σέρρες, Δράμα, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, μικρότερη
2

Βικιπαίδεια (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE
%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
3 Καβουνίδου, Τ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα, Οι μετανάστες του πρώτου Ελληνικού προγράμματος νομιμοποίησης,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 91
4 Αμιτσής, Γ. και Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι πολιτικές ρυθμίσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 26,
5 Βικιπαίδεια, (ανακτήθηκε στις 17/9/11)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE
%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
_%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%84%
CE%B7%CE%BD %CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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συγκέντρωση μεταναστών σε ποσοστό 1%-3% . Οι μετανάστες αυτοί μένουν για
τουλάχιστον 5 χρόνια στην Ελλάδα με ποσοστό 80% του συνόλου τους.
Οι λόγοι οι οποίοι εξηγούν το μεγάλο ποσοστό συγκέντρωσης αλλοδαπών από
συγκεκριμένες εθνότητες στη χώρα μας, είναι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας όπως
αναφέραμε και παραπάνω, η οποία αποτελεί μέρος των εξωτερικών συνόρων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γειτνίαση με τις βαλκανικές χώρες, οι οποίες στη δεκαετία
του 1990 αποτέλεσαν μια πολύ σημαντική εστία προσφοράς οικονομικών
μεταναστών και η ύπαρξη Ελλήνων με βάση την καταγωγή τους σε ορισμένες από τις
χώρες αυτές 6 (βορειοηπειρώτες και πόντιοι).
Οι μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι κυρίως Αλβανοί και Βούλγαροι.
Ποιο συγκεκριμένα, οι Αλβανοί, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει άδεια παραμονής στη
χώρα μας κατά το διάστημα απογραφής 2003-2004 ανέρχονται στους 432.120, οι
Βούλγαροι στους 66.787, οι Ρουμάνοι στους 29.108, οι Ουκρανοί στους 23.008 και
ακολουθούν οι μετανάστες από χώρες της Ασίας. Στην διετία αυτή λοιπόν, πριν τους
ολυμπιακούς αγώνες του 2004 παρατηρήθηκε αύξηση ανδρών αλλοδαπών
συμπεραίνοντας την αυξημένη χρήση του ανδρικού εργατικού δυναμικού βαριάς
χρήσης κυρίως στους τομείς των οικοδομικών έργων, της γεωργίας και της
βιομηχανίας και στον τομέα του τουρισμού. Η μεγάλη πλειοψηφία των αδειών
λοιπόν απονέμονται για λόγους εργασίας (εξαρτημένη, αυτοαπασχολούμενοι,
εποχιακοί εργάτες). Από το σύνολο των 231.731 ασφαλισμένων αλλοδαπών ανδρών
στο ΙΚΑ το 50% αφορά οικοδομικά έργα, το λιανικό εμπόριο 7%, τα ξενοδοχεία και
εστιατόρια 7%, οι κατασκευές 4%, τα μεταλλικά προϊόντα 3% και η βιομηχανία
τροφίμων 3% ενώ έχει παρατηρηθεί και η απασχόληση ξένων βοσκών σε ερημωμένα
χωριά από τη μετανάστευση 7*
Αντίθετα όμως όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών σημαντική παρουσία
έχουν οι Αλβανίδες, οι Βουλγάρες, οι Ουκρανές, οι Γεωργιανές, οι Ρουμάνες, οι
Ρωσίδες και οι Φιλιππινέζες. Η οικιακή απασχόληση αποτελεί ποσοστό μεγαλύτερο
από το 50% της απασχόλησης του συνόλου του πληθυσμού των γυναικών
μεταναστών, με εξαίρεση τις Ρουμάνες και τις Βουλγάρες οι οποίες απασχολούνται
και στη γεωργία και στον τουρισμό. Ο συνολικός αριθμός των ασφαλισμένων
αλλοδαπών γυναικών στο ΙΚΑ είναι 102.012. Το 28% βρίσκεται στα ξενοδοχεία και
τα εστιατόρια, 20% η οικιακή απασχόληση, 7% το χονδρικό εμπόριο, 6% το λιανικό
και η βιομηχανία τροφίμων με 4%. Αντίθετα όμως σε έρευνα που έγινε στην Αθήνα
για τον Αλβανικό πληθυσμό (Ψημμένος, 1995), η γυναικεία μετανάστευση συνδέεται
,
, και την παράνομη
,
, 8.
άμεσα
με την παραοικονομία
πορνεία
Την δεκαετία του 90, οι μετανάστες δημιούργησαν το πρώτο οικονομικό
μεταναστευτικό κύμα με προορισμό τη χώρα μας διαμέσου των βόρειων συνόρων.
6 Ρομπόλης, Σ.,Μπαγκαβος, Χ., Χατζηβασίλογλου, Ι., Μετανάστευση και ένταξη των
μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία, Ο ρόλος της μετανάστευσης, Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα 2006, σελ. 122,
7 Εκμέ-Πουλοπούλου,
Η.,
Προβλήματα
μετανάστευσης-παλιννόστησης,
ΙΜΕΟ/ΕΔΗΜ, Αθήνα 1986, σελ. 261,
Ψημμένος, Ι., Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία,
Η κοινωνική διάσταση της εργασίας των μεταναστριών, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα
2006, σελ. 159
ο
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Από τα μέσα όμως της δεκαετίας αυτής υπήρξε μια εμφανής αύξηση του αριθμού των
αλλοδαπών μαθητών που εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Το
Υπουργείο Παιδείας έχει δημοσιεύσει στοιχεία για το σχολικό έτος 2003 -2004 στα
οποία
εμφανίζονται
97.000
αλλοδαποί
μαθητές
.
Η μετανάστευση αυξήθηκε το διάστημα 2000-2011 και το 2010 εκτιμήθηκε ότι
εισήλθαν περίπου 128.000 μετανάστες. Το διάστημα 2000-2011 η μετανάστευση
γίνεται κυρίως μέσω της Τουρκίας διαμέσου του Έβρου ποταμού και των νησιών του
Αιγαίου με σκοπό συνήθως την μετάβαση σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνήθως μέσω του λιμανιού της Πάτρας ή της Ηγουμενίτσας.
Το 2006, οι μετανάστες που ζούσαν στην χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ήταν 695.979. παρατηρούμε δηλαδή μία αύξηση
κατά 144.956 910. Σε χρονικό διάστημα λοιπόν μικρότερο των 15 ετών η Ελλάδα
δέχτηκε ένα χωρίς προηγούμενο αριθμό μεταναστών, οι δε ελληνικές αρχές είχαν να
αντιμετωπίσουν μια αιφνιδιαστική εξέλιξη και αναγκάστηκαν να λάβουν με μεγάλη
ταχύτητα σημαντικά μέτρα ώστε να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα 11.
Ο αριθμός των αλλοδαπών στην Ελλάδα είναι αρκετός ώστε να χαρακτηρίζεται η
χώρα μας ως χώρα (μετά το Λουξεμβούργο) με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών
στο σύνολο του πληθυσμού της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μια κατάσταση που
δεν προβλέπεται να αλλάζει τα επόμενα χρόνια 12
Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο ελληνικό. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της
θέσης όπως αναφέραμε και παραπάνω, αποτελεί την κυριότερη πύλη εισόδου
μεταναστών για όλη την Ευρώπη. Άρα η λύση του ζητήματος θα πρέπει να έχει τη
σφραγίδα της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να βρεθεί μία λύση δίκαιη,
ρεαλιστική και λειτουργική. Που θα ελαφρύνει το φορτίο που έχει επωμισθεί προς
όφελος δικό της αλλά και των μεταναστών 13.

9 Βικιπαίδεια, (ανακτήθηκε στις 17/9/11)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE
%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
_%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%84%
CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
10 http://www.slideshare.net/gdo/ss-7909704 (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
11 Ασπασία 05/02/2010 (ανακτήθηκε στις 19/04/2011)
http://www.epkodi.gr/site/index.php/----- articlestable-83/174-2010-02-05-13-55-53
12

Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην
Ελληνική κοινωνία, Παιδιά παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο Ελληνικό σχολείο,
Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2006, σελ. 241,
13
Αμαλία Δρόσου (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://www.blog.gr/artide.php?id=12802&category_id=23
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1.3.ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
Η έννοια της μετανάστευσης και του μετανάστη μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους
τρόπους, χωρίς όμως να χάνει τη σημασία του. Παρακάτω αναφέρουμε τους βασικούς
ορισμούς όπως έχει οριστεί-ερμηνευτεί από κάποιους ανθρώπους με μόνη διαφορά
την ορολογία.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ.
Μετανάστευση ορίζεται η μετακίνηση τμημάτων του πληθυσμού από και προς μια
συγκεκριμένη περιοχή και αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο είναι κάτι περισσότερο
από την αθρόα ανακατανομή του παγκόσμιου ή εγχώριου πληθυσμού 14
Συγκεκριμένα με τον όρο σύγχρονη μετανάστευση αναφερόμαστε στην μεταβολή του
τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού συνόλου που παρατηρείται στα
πλαίσια της σύγχρονης βιομηχανικής εποχής, ενώ με τον όρο νεωτερική
μετανάστευση αναφερόμαστε στην σύγχρονη μετανάστευση που συνδέεται απολύτως
με την εκβιομηχάνιση. Η σύγχρονη νεωτερική μετανάστευση είναι συνάρτηση της
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης που η εκβιομηχάνιση συνεπάγεται και ταυτίζεται
με τη μεταβολή τόπου εγκατάστασης του εργατικού δυναμικού. Νεωτερική είναι
λοιπόν , η σύγχρονη μετανάστευση που δεν γίνεται για λόγους πολιτικούς, είναι
εκούσια και δεν περιλαμβάνει την αναγκαστική μετακίνηση, γίνεται για οικονομικούς
λόγους, συνδέεται με την βιομηχανική ανάπτυξη και εντάσσει τους μετακινούμενους
στον συγκεκριμένο τρόπο ζωής των βιομηχανικά αναπτυγμένων κοινωνιών 15.
Κατά τις κοινωνικές επιστήμες αλλά και κατά το Διεθνές Δίκαιο, ο όρος
Μετανάστευση , αναφέρεται , για διάφορους λόγους, στη γεωγραφική μετακίνηση
των ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες 16.
Δηλαδή είναι η γεωγραφική μετακίνηση των ανθρώπων από ένα τόπο σ’ ένα άλλο για
μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση που γίνεται εκούσια ή ακούσια (αναγκαστική), για
αλλαγή του τρόπου ζωής και την αναζήτηση καλλίτερης τύχης. Η έννοια προέρχεται
από το ρήμα “Μεταναστεύω” και αποτελεί γενικά, μια μορφή πληθυσμιακής
κινητικότητας μέσα στον περιβάλλοντα χώρο.17

14 Αλέξιας, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Η κοινωνική πρόσληψη και μελέτη του φαινομένου της μετανάστευσης,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 255
15 Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα
και την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 17
16 http://www.slideshare.net/gdo/ss-7909704 (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
Βικιπαίδεια (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE
%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
17
Γιάννης Μπένος (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://www.apodimos.com/arthra/05/May/H_SHMASIA_THS_METANASTEYSHS/
index.htm
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Η κ. Ελένη Βασικώστα (2010) υποστηρίζει πως μετανάστευση είναι η αλλαγή τόπου
κατοικίας ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων από έναν τόπο σε έναν άλλο
(μετεγκατάσταση). Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τον τουρισμό ή άλλου είδους
βραχυχρόνιες επισκέψεις, που δεν συμπεριλαμβάνουν αλλαγή του τόπου της μόνιμης
διαμονής 18. Σύμφωνα με την κ. Ζολώτα Ισιδώρα (2010) μετανάστευση είναι η
μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή μιας
κοινωνικής ομάδας 19 Ενώ η κ. Χαλιάπα Αναστασία (2009) ως μετανάστευση, ορίζει
την κάθε μετακίνηση ατόμων από μια περιοχή ή χώρα σε άλλη, ανεξάρτητα από τους
λόγους που την προκαλούν 20.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ.
Σύμφωνα με τον Επ. καθηγητή νομικής στο Α.Π.Θ. Παναγιώτη Μαντζούφα (2010)
μετανάστες <<είναι αυτοί που έρχονται από ένα άλλο κράτος, που είναι πολίτες μιας
άλλης κρατικής οντότητας και που θέλουν να ζήσουν μαζί μας προσωρινά ή μόνιμα>>
Ο όρος μετανάστης ή αλλοδαπός <<συνιστά έναν όρο γένους που περιλαμβάνει πολλές
και ποικίλες νομικές κατηγορίες ανθρώπων που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια και
που απολαμβάνουν εντελώς διαφοροποιημένα και διακριτά καθεστώτα απόλαυσης
δικαιωμάτων» . Ποιο συγκεκριμένα όσοι έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα δηλαδή οι
νόμιμοι μετανάστες υπάγονται σε πολλές κατηγορίες και η ελληνική πολιτεία τους
επιφυλάσσει διαφορετική αντιμετώπιση.
Εκτός όμως από αυτό το είδος μετανάστευσης, υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία
αλλοδαπών φυσικών προσώπων που είναι εκείνοι που εισέρχονται παράνομα στη
χώρα (λαθρομετανάστες, οικονομικοί πρόσφυγες) και διαμένουν παράνομα σε αυτήν
είτε εξαρχής, είτε διότι έχει λήξει η άδεια διαμονής τους και δεν έχει ανανεωθεί για
διάφορους λόγους.21
Με βάση τον ορισμό που δίνουν τα Ηνωμένα έθνη, ως μετανάστης χαρακτηρίζεται το
άτομο που είναι μακριά από τη χώρα που γεννήθηκε ή από τη χώρα που έχει την

18 Ελένη Βασικώστα 17/06/2010 (ανακτήθηκε στις 25/10/2011)
http://walk2geographies.wordpress.com/2010/06/17/%CE%BC%CE%B5%CF%84%
CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%
B70/oCF0/o830/oCE0/oB70/oCE0/oBC0/oCE0/oB50/oCE0/oB90/oCF0/o8E0/oCF0/o830/oCE0/oB50/oC
E%B9%CF%82/
19 Ζολώτα Ισιδώρα, 2010, (ανακτήθηκε στις 07/05/2011). Ο ρόλος της χώρας
υποδοχής στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών: έρευνα σε μετανάστες στην
Πάτρα
20

Αναστασία Χαλιάπα, 2009, <<Η ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα. Η
προβληματική της δεύτερης γενιάς>>.
91

Παναγιώτης Μαντζούφας,. 26/11/2010 (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://www.constitutionalism.gr/html/ent/836/ent.1836.asp
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εθνικότητα ή υπηκοότητά της για περισσότερους από 12 μήνες 22 .Ακόμη θα
μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τα άτομα που διασχίζουν τα σύνορα, αλλάζουν τόπο
διαμονής και είναι ξένης εθνικότητας, τη στιγμή που εισέρχονται στη χώρα της
μεταναστευτικής ροής, ως μετανάστες και συγκεκριμένα διεθνείς μετανάστες. Ο
σύγχρονος μετανάστης
μετακινείται, μεταξύ περιοχών που έχουν διάφορες
οικονομικές δομές ή τουλάχιστον, που βρίσκονται σε διάφορα επίπεδα
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης από λιγότερο σε περισσότερο αναπτυγμένες
περιοχές, από το χωριό στην πόλη και από την γεωργική στην βιομηχανική παραγωγή
23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ.
Ως οικονομικός μετανάστης χαρακτηρίζεται το άτομο που αποδημεί για βελτίωση της
οικονομικής του κατάστασης και για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον για
αυτούς και τις οικογένειές τους 2324 Είναι άνθρωποι που έχουν επιλέξει μια νέα χώρα,
ως τόπο προσωρινής ή μόνιμης εγκατάστασης, προσδοκώντας μια καλύτερη ζωή. Τα
άτομα αυτά διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο που μεταναστεύουν ήτοι σε
συμβόλαιο εργασίας και με ελεύθερη μετακίνηση. Το συμβόλαιο αυτό εξασφαλίζει
ασφάλεια στις μετακινήσεις, έχει συμβατικές δεσμεύσεις και συγκεκριμένη χρονική
διάρκεια 25. Σκοπός της εισόδου και παραμονής τους είναι η βελτίωση της
οικονομικής τους κατάστασης, ενώ διακρίνονται από χαμηλή ειδίκευση, από
υπερίσχυση των ανδρών και των παραγωγικών ηλικιών και από ανοργάνωτο και μη
νόμιμη είσοδο στην Ελλάδα 26278.Οι μετακινήσεις αυτές είναι τόσο συχνές και σε τέτοια
μεγάλα πληθυσμιακά μεγέθη ώστε να προκαλούν αντιδράσεις στο εσωτερικό της
χώρας υποδοχής .
Αντίθετα όμως, ο Δρ. Γεώργιος Καφφές (2008) υποστηρίζει πως ο όρος οικονομικός
μετανάστης δεν υφίσταται γιατί είναι πλεονασμός παρότι ο μετανάστης μετακινείται
σχεδόν πάντοτε για οικονομικούς λόγους. Αν υπήρχε μια τέτοια διάκριση, αυτό θα
έπρεπε να υποθέτει άλλους τύπους μεταναστών, όπως για παράδειγμα “τουριστικών”
η οποία σαφώς δεν υφίσταται .

22

Ζολώτα Ισιδώρα, 2010 (ανακτήθηκε στις 07/05/2011). Ο ρόλος της γλώσσας της
χώρας υποδοχής στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών: έρευνα σε μετανάστες
στην Πάτρα.
23 Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 17
24 Αλεξίας, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Η κοινωνική πρόσληψη και μελέτη του φαινομένου της μετανάστευσης,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 258
25 Αναστασία Χαλιάπα, (2009), <<Η ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα. Η
προβληματική της δεύτερης γενιάς>>.
26Κόντης, Α., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Οικονομική ενσωμάτωση μεταναστών στη χώρα υποδοχής, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 178-179
27 Αλεξίας, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Η κοινωνική πρόσληψη και μελέτη του φαινομένου της μετανάστευσης,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 258
28 Δρ Γεώργιος Καφφές, 2008 (ανακτήθηκε στις 25/10/2011)
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ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ.
Ως αλλοδαπός θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο
δεν έχει την Ελληνική ιθαγένεια. Θα μπορούσαμε όμως, να ξεχωρίσουμε μια
ιδιαίτερη κατηγορία αλλοδαπών, αυτή των ομοιογενών, οι οποίοι είναι υπήκοοι των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια.29
Ένας πιο γενικευμένος όρος είναι αυτός της κ. Ζολώτας Ισιδώρας (2010) η οποία
υποστηρίζει πως αλλοδαπός είναι κάθε άτομο το οποίο δεν είναι υπήκοος της χώρας
στην οποία βρίσκεται ή κατοικεί 30. Επίσης, όσοι εισέρχονται και διαμένουν
παράνομα στην χώρα μας χωρίς να τους έχει αναγνωριστεί ένα καθεστώς νόμιμης
διαμονής, καθώς και εκείνοι που παραβίασαν τους όρους της νόμιμης διαμονής που
τους είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν και ανεξάρτητα της κατηγορίας στην οποία
υπάγονταν (ομογενείς, πρόσφυγες, ανθρωπιστική προστασία, λήξη και μη ανανέωση
ετήσιας άδειας διαμονής κλπ), χαρακτηρίζονται αλλοδαποί 3132.
ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ.
Μία παράμετρος η οποία πρέπει να διαφοροποιηθεί από το γενικότερο πρόβλημα της
μετανάστευσης προς την Ελλάδα είναι αυτή των προσφύγων. Σύμφωνα με την
Σύμβαση της Γενεύης (1951) πρόσφυγας είναι <<κάθε πρόσωπο, το οποίο, επειδή έχει
δικαιολογημένο φόβο διωγμού λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικής προέλευσης, πολιτικών
πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα, βρίσκεται έξω από τη χώρα
της υπηκοότητάς του και δεν μπορεί, ή εξαιτίας αυτού του φόβου, δεν θέλει να
προσφύγει στην προστασία της χώρας αυτής>>. Ο πρόσφυγας, έχει εγκαταλείψει την
χώρα του και όχι για την αναζήτηση εργασίας ή καλύτερης οικονομικής προοπτικής
αλλά επειδή κινδύνευε η ζωή του ή η σωματική του ακεραιότητα. Αυτός είναι και ο
λόγος που διαφέρει ουσιαστικά ο πρόσφυγας από τον οικονομικό μετανάστη .32
Οι πρόσφυγες είναι μετανάστες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την χώρα
προκειμένου να διαφύγουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν στην χώρα που ζουν.
Αναγκάζονται να καταφύγουν σε μια ξένη χώρα, συνήθως παράτυπα και χωρίς

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t50/t50_03.html
29 Ασπασία 05/02/2010 (ανακτήθηκε στις 19/04/2011)
http://www.epkodi.gr/site/index.php/---- artidestable-83/174-2010-02-05-13-55-53
30

Ζολώτα Ισιδώρα, 2010 (ανακτήθηκε στις 07/05/2011). Ο ρόλος της γλώσσας της
χώρας υποδοχής στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών: έρευνα σε μετανάστες
στην Πάτρα.
31 Παναγιώτης Μαντζούφας, 26/11/10 (ανακτήθηκε στις 17/10/11)
http://www.constitutionalism.gr/html/ent/836/ent.1836.asp
32 Γιάννης Κολοβός 13/12/2008 (ανακτήθηκε στις 17/9/2011)
http://www.e-grammes.gr/artide.php?id=3519
Βικιπαίδεια (ανακτήθηκε στις 17/9/2011)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE
%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
_%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%84%
CE%B7%CE%BD %CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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ταξιδιωτικά έγραφα με σκοπό να ζητήσουν άσυλο 33. Ακόμη εξαναγκάζονται να
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους ή τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και να
καταφύγουν σε μια ξένη χώρα ή στη χώρα της εθνικής τους προέλευσης. Συνήθως
χαρακτηριστικό της μετακίνησής τους είναι οι διώξεις ή άσκησης βίας 34
Στα Ηνωμένα Έθνη, πρόσφυγας ορίζεται το πρόσωπο το οποίο έχει σοβαρούς φόβους
ότι καταδιώκεται για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, λόγους εθνικότητας, γιατί
συμμετέχει σε μια κοινωνική ομάδα, ή έχει μια πολιτική θέση, βρίσκεται έξω από τη
χώρα του και δεν μπορεί να επιστρέψει γιατί κινδυνεύει. Ο πρόσφυγας εγκαταλείπει
τη χώρα του γιατί κινδυνεύει και απειλείται με διωγμό και δεν μπορεί να επιστρέψει
ασφαλής στη χώρα του. Ή ακόμη, ορίζεται ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που
απολαύει καθεστώτος πρόσφυγα κατά την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης περί του
καθεστώτος των προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ.
3989/1959(Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στη
Ν. Υόρκη στις 31 Ιανουαρίου 1967 και το οποίο κυρώθηκε με το α.ν.389/1968
(Α’125) 3536*.
Ενώ σύμφωνα με την Σύμβαση της Γενεύης και τον Ελληνικό νόμο (3989/1959),
πρόσφυγας είναι το άτομο που βρίσκεται έξω από τη χώρα της ιθαγένειάς του, έχει
βάσιμο φόβο δίωξης για λόγους φυλετικής προέλευσης, θρησκείας, εθνικότητας,
κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων και το οποίο δεν προστατεύεται από την
κυβέρνησή του.3
Αν πάλι κάποιος μετακινείται για πολιτικούς λόγους τότε αυτός χαρακτηρίζεται ως
πολιτικός πρόσφυγας. Η διαφορά μεταξύ πρόσφυγα και μετανάστη είναι ότι ο
πρόσφυγας επιθυμεί συνήθως να επιστρέψει στη χώρα προέλευσης όταν
εξομαλυνθούν οι κοινωνικές συνθήκες που τον απομάκρυναν, ενώ ο μετανάστης
επιλέγει συχνά να μονιμοποιηθεί και να ενσωματωθεί πλήρως στη χώρα υποδοχής
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις .

33 Βικιπαίδεια 09/10/2010 (ανακτήθηκε στις 17/09/2011)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE
%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
_%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%84%
CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
34 Ζολώτα Ισιδώρα, 2010 (ανακτήθηκε στις 07/05/2011). Ο ρόλος της γλώσσας της
χώρας υποδοχής στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών: έρευνα σε μετανάστες
στην Πάτρα.
35 Χατζής, Νικόλαος, Ι., Αλλοδαποί II, Εκδόσεις Σακκουλα Α.Ε, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2009, σελ. 556,
36 Αναστασία Χαλιάπα, 2009, <<Η ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα. Η
προβληματική της δεύτΞρης γενιάς>>.
37 Δρ Γεώργιος Καφφές , 2008 (ανακτήθηκε στις 25/10/2011)
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t50/t50_03.html
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Τ.4.ΤΑ ΕΤΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Η μετανάστευση έχει κάποια βασικά γνωρίσματα τα οποία προσδιορίζουν τα είδη
της. Κάποια από τα βασικά είναι :
• η εσωτερική, η οποία πραγματοποιείται όταν τα άτομα μετακινούνται μέσα στην
ίδια χώρα από περιοχή σε περιοχή,38( κάποτε όμως «εσωτερική» ονομάζαμε και
την κινητικότητα στο εσωτερικό της Ε.Ε.3940) Το είδος αυτό χαρακτηρίζεται από
την «Αστυφιλία» που αφορά την μετακίνηση των ανθρώπων κυρίως από την
ύπαιθρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, γεγονός που προκαλεί την αλματώδη αύξηση
του πληθυσμού των πόλεων.
• η εξωτερική, η οποία πραγματοποιείται όταν τα άτομα μετακινούνται από τη χώρα
καταγωγής τους σε κάποια άλλη χώρα για διάφορους λόγους.
O εσωτερικός μετανάστης πιθανότατα δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα όπως
γλωσσικά, θρησκείας και εθνικής ταυτότητας. Άρα λοιπόν οι δυσκολίες που θα
αντιμετωπίσει είναι λιγότερες και μικρότερης έντασης από εκείνες που έχει να
αντιμετωπίσει ο εξωτερικός μετανάστης. Λιγότερες αλλά του ίδιου είδους εφόσον
προκύπτουν από τη μετακίνηση προς περισσότερο αναπτυγμένες περιοχές και
δημιουργούνται από την προφανή αδυναμία σύμπτωσης της φυσικής με την
ψυχοκοινωνική μετακίνηση του μετανάστη. Έτσι, τόσο ο εσωτερικός όσο και ο
εξωτερικός μετανάστης κινδυνεύουν να καταστούν οριακοί, δηλαδή άνθρωποι μεταξύ
δύο πολιτισμών. Μόνο που για τον εξωτερικό, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος και η
,
,
, 40.
οριακότητα
εντονότερη
και πιο εμφανής
• η ατομική όπου σε αυτή την περίπτωση μεμονωμένα άτομα εγκαταλείπουν την
χώρα τους με σκοπό να εγκατασταθούν σε κάποια άλλη,
• η ομαδική, δηλαδή ομάδες ατόμων εγκαταλείπουν τον τόπο τους και
εγκαθίστανται σε κάποιον άλλο. Αυτή η ομάδα μπορεί να αποτελείται από την
οικογένεια, από συγγενείς ή ακόμα από μια ομάδα συγκεκριμένων ειδικευμένων
ατόμων σε έναν κλάδο για να αναπληρώσουν ένα κενό στη ζήτηση ενός
συγκεκριμένου κλάδου.
• η εκούσια με σκοπό να μειωθούν οι στερήσεις και ν ’ αυξηθούν οι απαιτήσεις των
μεταναστών.
• η ακούσια (αναγκαστική) λόγω των συχνών πολιτικών, θρησκευτικών ή άλλων
διώξεων.
Όταν οι λόγοι μιας μετακίνησης δεν είναι οικονομικοί, υπονοείται ότι αυτή είναι
αναγκαστική, είναι ο φόβος τέτοιων διώξεων που οδηγούν τους ανθρώπους να
εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Αυτές οι μη εκούσιες, σύγχρονες μεταναστεύσεις δεν
38 http://www.slideshare.net/gdo/ss-7909704 (ανακτήθηκε στις 17/10/11)
39 Ελένη Βασικώστα 17/06/2010 (ανακτήθηκε στις 25/10/2011)
http://walk2geographies.wordpress.com/2010/06/17/%CE%BC%CE%B5%CF%84%
CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%
B7%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%C
E%B9%CF%82/
40 Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα
και την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 15
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είναι νεωτερικές. Εκούσιες δεν είναι όμως όλες οι οικονομικές μεταναστεύσεις, η
έλλειψη εξαναγκασμού από άλλους με την μορφή διώξεων δεν σημαίνει και έλλειψη
εξώθησης προς μετανάστευση από τις επικρατούσες κοινονικο-οικονομικές
συνθήκες. Όσον αφορά τον εκούσιο χαρακτήρα της μετανάστευσης πρέπει να
επισημάνουμε δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι η διαφοροποίηση των σύγχρονων
οικονομικών μεταναστών σε εκείνους που μετακινούνται με συμβόλαιο εργασίας και
σε εκείνους που μετακινούνται ελεύθερα. Το συμβόλαιο παρέχει ασφάλεια αλλά
συνεπάγεται δεσμεύσεις ενώ η έλλειψη συμβολαίου παρέχει ελευθερία αλλά
συνεπάγεται ανασφάλεια. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η σύσταση των σύγχρονων
μεταναστευτικών ρευμάτων από οικονομικά ενεργά άτομα και από μη ενεργά (τα
άτομα που θεωρούνται μη ενεργά είναι οι σύζυγοι, τα παιδιά και οι γονείς που
συνοδεύουν ή ακολουθούν τον οικονομικό μετανάστη) 41.
•

η προσωρινή, όταν η μετανάστευση γίνεται σε ορισμένο χρονικό διάστημα,
ανάλογα με τον χρόνο που απαιτείται για την διευθέτηση των υποθέσεων, καθώς
υπάρχει πάντα η πρόθεση της επανόδου.
• η μόνιμη, όταν η μετανάστευση είναι αδύνατον να καθοριστεί χρονικά ή είναι
αβέβαιης διάρκειας και δεν υπάρχει πρόθεση επανόδου από τον μετανάστη, τότε
θεωρείται μόνιμη.
Η «Εθνική Στατιστική Υπηρεσία» της χώρας ορίζει σαν προσωρινή την μετανάστευση
σε μια χώρα του εξωτερικού για παραμονή μικρότερη από ένα έτος ή την αναχώρηση
λόγω ναυτολόγησης και σαν μόνιμη την μετάβαση σε μια ξένη χώρα για
εγκατάσταση που διαρκεί πάνω από ένα έτος.
Η μόνιμη ή προσωρινή μετανάστευση συνιστάται στην μετακίνηση όχι απλώς από
αναπτυσσόμενες προς αναπτυγμένες χώρες αλλά από μη αναπτυγμένες βιομηχανικά
προς βιομηχανικές χώρες. Τα μεταναστευτικά ρεύματα που διαμορφώνονται ως προς
την σύνθεση και τα χαρακτηριστικά τους ανάλογα με την εξέλιξη των αναγκών των
επιμέρους χωρών αλλά και ανάλογα με την διεθνή συγκυρία 42

•

και τέλος η Ηπειρωτική (όταν γίνεται προς τις χώρες της ίδιας ηπείρου) ή
Υπερπόντια-Διηπειρωτική (όταν γίνεται από τη μια ήπειρο στην άλλη) . Οι δύο
αυτές περιπτώσεις διακρίνονται ανάλογα με το αν στην μετακίνηση από χώρα σε
χώρα, παρεμβάλλεται ή όχι θάλασσα και η χώρα της μετανάστευσης ανήκει σε
άλλη ήπειρο. Σήμερα, γίνεται πιο επιλεκτική διάκριση ανάμεσα στις
ενδοηπειρωτικές και διηπειρωτικές μεταναστεύσεις και διατηρείται πιο έντονη η
εικόνα της ενότητας ή της ασυνέχειας της γεωγραφικής περιοχής όπου κινείται
συνήθως ο μετανάστης 43. Αυτό το είδος της μετανάστευσης ξεκίνησε κυρίως με

41 Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα
και την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 19, 21
42 Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα
και την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 25
43 Βικιπαίδεια (ανακτήθηκε στις 17/10/11)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE
%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
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την διάδοση του τρένου και του ατμόπλοιου, καθώς ήταν εφικτή η μετακίνηση.
Έτσι οι μετανάστες κάλυπταν ολοένα μεγαλύτερες αποστάσεις 44
Η κύρια κατεύθυνση σε αυτό το είδος μετανάστευση είναι από την Ευρώπη προς την
Αμερική. Η χρυσή εποχή της μετανάστευσης αυτής ήταν κυρίως το 1840 και 1914 και
επρόκειτο για μια μετακίνηση αγροτών προς γεωργικές αρχικά και βιομηχανικές
αργότερα εργασίες. Μετά το 1914 το ρεύμα από την Ευρώπη περιορίζεται γιατί
θεσπίστηκε στην Αμερική το σύστημα το οποίο απόβλεπε στον ποσοτικό αλλά και τον
ποιοτικό έλεγχο των εισερχόμενων μεταναστών. Οι λόγοι αυτής της άνευ
προηγούμενου μετακίνησης μαζών προς την Αμερική οφείλονται στην διάδοση της
πληροφορίας ότι υπάρχουν στην Αμερική απέραντες εκτάσεις που είναι
ανεξερεύνητες, ακατοίκητες και ανεκμετάλλευτες και στην ταχεία πληθυσμιακή
αύξηση που γνωρίζει η Ευρώπη, στην ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων και σε
λόγους που ωθούν τα άτομα να εκπατριστούν. Επίσης ο υπερπληθυσμός της Μ.
Βρετανίας και η υψηλή γεννητικότητα των Κάτω Χωρών και της Ιταλίας, η αδυναμία
των Γερμανών να επεκταθούν προς την Ανατολή και αυτά σε συνδυασμό με την
καταστροφή των Ευρωπαϊκών οικονομιών, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για
την εκροή μεταναστών από την Ευρώπη. Η μεταπολεμική υπερπόντια μετανάστευση
διαφέρει από την προπολεμική. Οι διαφορές είναι ότι η Αυστραλία υποκαθιστά τις
ΗΠΑ ως κύρια χώρα υποδοχής υπερπόντιων μεταναστών και ότι στην Ευρώπη οι
έγχρωμοι υπερισχύουν των λευκών μεταναστών. Οι καινούργιοι αυτοί μετανάστες
απασχολούνται κυρίως στις υπηρεσίες ενώ οι ενδοηπειρωτικοί λευκοί μετανάστες
απασχολούνται κυρίως στην μεταποίηση 45.

44 Βεντούρα, Λ., Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική
Κοινωνία, Ευρώπη και μετανάστες κατά τον 20ό αιώνα, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα
2006, σελ. 92
45 Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα
και την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 35
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Τ.5.ΤΑ ΑΤΤΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Καταρχήν, πρέπει να αναφέρουμε πως η μετανάστευση δεν είναι αποκλειστικά
προϊόν φτώχειας και οικονομικής στασιμότητας, αλλά και αλλαγής του τρόπου
παραγωγής των οικονομιών. Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν ολοκλήρωσε την
εκβιομηχάνισή του χωρίς να δεχθεί αλλά και να εξάγει ένα μεγάλο αριθμό
μεταναστών. Όμως οι μετανάστες δεν κατευθύνονται τυφλά όπου τους ρίξει η μοίρα,
ούτε στην κοντινότερη πλούσια χώρα, αλλά εκεί που υπάρχουν δίκτυα ομοεθνών που
διευκολύνουν την ενσωμάτωσή τους 46. Σε ένα κόσμο που υπάρχουν οικονομικές
ανισότητες, είναι ένα φυσιολογικό και αναπόφευκτο φαινόμενο η μετανάστευση. Άρα
λοιπόν είναι απαραίτητη για τις πλούσιες χώρες αν θέλουν να διατηρήσουν και να
βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο.
Όπως αναφέραμε και παραπάνω τα αίτια της μετανάστευσης ποικίλουν,
διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή κι εξαρτώνται από τις συνθήκες που
επικρατούν κατά τη δεδομένη κάθε φορά χρονική περίοδο από τους τόπους της
προγενέστερης διαμονής στους τόπους εγκατάστασης 47
Τα βασικά κίνητρα των πρώτων μεταναστών ήταν η ανάγκη εξεύρεσης τροφής, η
επιβίωση και ο φόβος μιας ισχυρότερης δύναμης. Στην πορεία όμως, λειτούργησαν
και άλλα κίνητρα για τις μετακινήσεις τους όπως, η θρησκευτική καταδίωξη, η
πολιτική καταπίεση, οι οικονομικές δυσκολίες και η επιθυμία ν’ αποφύγουν τις
κυρώσεις κάποιου νόμου 4849.Κάποια από τα βασικότερα όμως αίτια μετακίνησης του
ανθρώπου που συνδέονται κυρίως με την εξωτερική μετανάστευση ήταν τα
, 49
παρακάτω:
•

Το περιβάλλον, αφού η γεωγραφική θέση του τόπου παραμονής πολλών φυλών
δεν ευνοούσε την διαβίωση τους όπως για παράδειγμα φυλές όπου κατοικούσαν σε
πεδιάδες ήταν ευάλωτοι σε επιδρομές εχθρών, σε καιρικές συνθήκες και άλλους
κινδύνους και αν βρίσκονταν κοντά στην έρημο ή μέσα σ’ αυτή, ήταν αδύνατον να
καλλιεργήσουν την γη.

•

Οι πληθυσμιακές πιέσεις καθώς, η έκταση της γης δεν ήταν συχνά αρκετή για να
θρέψει τον πληθυσμό ενός τόπου και ανάγκαζε πολλούς να φύγουν. Το φαινόμενο

46 Παναγιώτης Μαντζούφας 26/11/10 (ανακτήθηκε στις 17/10/11)
http://www.constitutionalism.gr/html/ent/836/ent.1836.asp
47 Βικιπαίδεια (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE
%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
48 http://www.slideshare.net/gdo/ss-7909704

(ανακτήθηκε στις 17/10/11)

49 Γιάννης Μπένος (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://www.apodimos.com/arthra/05/May/H_SHMASIA_THS_METANASTEYSHS/
index.htm
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αυτό παρατηρείται συνήθως στα νησιά που η καλλιεργήσιμη γη περιορίζεται από
την θάλασσα και η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί στην ανεπάρκεια των αγαθών
με αποτέλεσμα την μαζική μετανάστευση ανθρώπων που φεύγουν αναζητώντας
καινούριες πατρίδες.
Οι φυσικές καταστροφές ,όπως οι πλημμύρες, η ξηρασία και ο παγετός που έχουν
ως αποτέλεσμα την καταστροφή των καλλιεργειών (ζημιές στις σοδειές) και η
καταστροφή των φυσικών πηγών50 εξαναγκάζουν συχνά τα άτομα να
μετακινηθούν για εύρεση τροφής σε πιο γόνιμες περιοχές και να εγκαταλείψουν τη
χώρα τους για να εγκατασταθούν σε χώρες με καλύτερο οικονομικό σύστημα.
Η θρησκευτική καταδίωξη, όπως λέγεται είναι στην ανθρώπινη φύση η
προσπάθεια του ανθρώπου να πείθει τους αλλόθρησκους και να υιοθετεί την δική
του ή να καταδιώκει και να προσπαθεί να εξολοθρεύσει κάποιους που δεν
συμμορφώνονται, όπως παραδείγματος χάριν την δίωξη των Χριστιανών από τους
Ρωμαίους,. Ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων αναγκάζονται να μεταναστεύσουν ώστε
να διατηρήσουν την θρησκευτική τους ελευθερία.
Τα πολιτικά κίνητρα. Οι μεταναστεύσεις με πολιτικά κίνητρα, που συναντώνται
συχνά στην εποχή μας, συνέβαιναν ίσως από την εποχή της ανάπτυξης των
πρώτων αυτοκρατοριών. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται η φυγή των Εβραίων
από την Αίγυπτο και η αναζήτηση πατρίδας στην Γη της Επαγγελίας ενώ, τον 20ο
αιώνα τράπηκαν πάλι σε φυγή από την Ευρώπη αναζητώντας την ίδια τύχη.
Πρόσφατο παράδειγμα των πολιτικών κινήτρων μετανάστευσης αποτελούν οι
Έλληνες που διασκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη της γης κατά την διάρκεια της
επτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας στην χώρα. Μετά το τέλος του Τρωικού
πολέμου επίσης, οι ηττημένοι από τους Έλληνες Τρώες, οδηγούμενοι από τον
Αινεία μετανάστευσαν στην Ιταλία και ίδρυσαν, στην περιοχή του Λατίου, την
Ρώμη. Παράλληλα, το δουλεμπόριο συνετέλεσε στον διασκορπισμό των λαών
καθώς, οι αιχμάλωτοι πουλιόνταν συχνά σαν δούλοι και σκορπίζονταν στον
κόσμο(αγοραπωλησία των νέγρων της Αφρικής). Παρόμοιο όμως φαινόμενο,
συναντάται στην Αρχαία Ελλάδα και την Ρώμη με την συστηματική πώληση των
αιχμαλώτων από του πολέμους. Τέλος, μετά τον Εμφύλιο πόλεμο του 1947
μετακινήθηκε προς την Σοβιετική Ένωση και άλλες πρώην ανατολικές χώρες ένα
μεγάλο πλήθος ανθρώπων.
Τα εργασιακά αίτια. Η έλλειψη εργασίας στον τόπο καταγωγής είναι ένας ακόμη
λόγος που αναγκάζει περιστασιακά πολλά άτομα να ξενιτεύονται σε τόπους που οι
ευκαιρίες εργασίας είναι μεγαλύτερες. (Κυρίως μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο
ήταν ανέφικτη η επιβίωση των λαϊκών μαζών των χωρών του Τρίτου Κόσμου ,
αυξάνοντας το φαινόμενο ανεργίας, φτώχειας και εξαθλίωσης.51 )
Ακόμη, οι περισσότερες πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα
λόγω χαμηλής γεννητικότητας. Έτσι οι οικονομίες τους δημιουργούν θέσεις
εργασίας για τις οποίες οι ντόπιοι δεν ενδιαφέρονται. Οι μετανάστες είναι κατά

50 Δημήτρης Κατσορίδας, ( Σπάρτακος 38, Ιούνης 1994) (ανακτήθηκε στις
17/10/2011)
http://diversity.commedia.net.gr/flles/.../metanasteysi_anergia_ratsismos.do...
51 Δημήτρης Κατσορίδας, ( Σπάρτακος 38, Ιούνης 1994) (ανακτήθηκε στις
17/10/2011)
hïtp^.//diversity.commedia.net.gr/files/.../metanasteysi_anergia_ratsismos.do...
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κανόνα νέοι, εργατικοί και φιλόδοξοι, και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αυτές
τις ανεπιθύμητες εργασίες.52
Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι των τριών Ηπείρων (Ευρώπη,
Ασία, Αφρική) την καθιστούν μια ελκυστική χώρα, έστω και ως ενδιάμεσο
σταθμό, σε ανθρώπους που προσπαθούν να αποφύγουν την φτώχεια, τις διώξεις
και τους πολέμους. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν και μετανάστες
που την επιλέγουν και ως χώρα τελικού προορισμού.53
Τα οικονομικά αίτια. Όταν, οι οικονομικές συνθήκες απασχόλησης στην χώρα
υποδοχής είναι πιο ευνοϊκές από τις συνθήκες στην χώρα αποστολής πολλά είναι
τα άτομα που μεταναστεύουν και εκτός από τις αμοιβές που είναι πιο υψηλές,
παρέχονται με συμβόλαια ανάλογη εργασία, ασφαλιστική κάλυψη, οικογενειακά
επιδόματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγη και άλλα μέσα που δημιουργούν
στον μετανάστη συναίσθημα ασφάλειας.
Η ιδιομορφία των συνόρων. Τα εκτεταμένα χερσαία σύνορα της δυσχεραίνουν την
αποτελεσματική αστυνόμευση και φύλαξή τους ιδιαίτερα σε δύσβατες περιοχές,
οπότε η προσπέλασή τους είναι σχετικά εύκολη. Ένας ακόμη λόγος που επιτρέπει
την λαθρομετανάστευση είναι το μεγάλο μήκος των ακτών (33.000χιλ) που και
αυτές αποδεικνύεται η φύλαξή τους ανεπαρκής 54 Έτσι τα σύνορά της είναι
ανοικτά για την παράνομη είσοδο μεταναστών με διάφορους τρόπους, παρά τη
φύλαξη των κύριων σημείων εισόδου. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζεται ότι η
πλειοψηφία των παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα δεν είναι άτομα των
οποίων έχει λήξει η νόμιμη άδεια εισόδου αλλά άτομα που έχουν εισέλθει
παράνομα στη χώρα 55.
Άλλοι κοινωνικοί λόγοι που μπορεί να είναι οικογενειακοί. Οι περιπτώσεις αυτές
είναι όταν οι γονείς θέλουν να ζήσουν κοντά στα παιδιά ή τα εγγόνια τους ή ακόμη
για λόγους ανεύρεσης συντρόφου και την δημιουργία οικογένειας.

Εκτός όμως από τα παραπάνω αίτια, υπάρχουν και άλλα που χαρακτηρίζουν την
εσωτερική μετανάστευση (χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να
αποτελέσουν κίνητρα φυγής σε άλλη χώρα) . Αυτά είναι:
•

•

Η βιομηχανική ανάπτυξη της γώρας καθώς, είναι πολύ λογικό μια σύγχρονη πόλη
να διαθέτει βιομηχανίες και αυτό συνεπάγεται ζήτηση εργατικών χεριών που
συντελεί στην μετακίνηση των εργατών.
Η εμπορική ανάπτυξη της χώρας που έχει ως συνέπεια τη βιομηχανική ανάπτυξη,
δημιουργεί ζήτηση προσωπικού για την διακίνηση των προϊόντων, τις διεθνείς
σχέσεις και τις άλλες συναλλαγές που δημιουργούνται απ’ αυτές. Η ζήτηση αυτή

52 Σωφρόνης Κληρίδης 28/05/2011 (ανακτήθηκε στις 25/10/2011)
http://blog.stockwatch.com.cy/?p=399
53

Αναστασία Χαλιάπα, 2009, <<Η ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα. Η
προβληματική της δεύτερης γενιάς>>.
54 Αναστασία Χαλιάπα, 2009, <<Η ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα. Η
προβληματική της δεύτερης γενιάς>>.
55 Αμίτσης, Γ.,/Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι πολιτικές ρυθμίσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 28
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προσελκύει τους νέους της υπαίθρου, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και
για την ελπίδα της μελλοντικής απασχόλησης.
Οι μέθοδοι καλλιέργειας. Τα τελευταία χρόνια ενώ αυξήθηκε η προσφορά
εργασίας στην πόλη, μειώθηκε στην ύπαιθρο καθώς βελτιώθηκαν τα μέσα
καλλιέργειας και οι μέθοδοι παραγωγής λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας.
Εξαιτίας όμως αυτών, η ζήτηση των γεωργικών προϊόντων που αυξήθηκε
αντιστρόφως ανάλογα με την παραγωγή δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στους
αγρότες της υπαίθρου. Τα εργατικά χέρια που άρχισαν έτσι να πλεονάζουν, οι
μικροί γαιοκτήμονες και το άγονο έδαφος ώθησαν πολλούς να μεταναστεύσουν
στα μεγάλα αστικά κέντρα για αναζήτηση εργασίας.
Η επογιακή ανεργία, τα τουριστικά μέρη καθώς και η εργασία στην ύπαιθρο είναι
εποχιακή έχει σαν αποτέλεσμα τον υπόλοιπο χρόνο να μην αξιοποιείται
ικανοποιητικά. Αντίθετα, στην πόλη η απασχόληση είναι συνεχής και
συστηματική με σίγουρο εισόδημα και καλλίτερους όρους ασφάλισης.
Ο μαγνητισμός της πόλης. Εκτός από τους οικονομικούς και εργασιακούς λόγους
η πόλη γενικά, είναι πιο ελκυστική και για κοινωνικούς λόγους. Προσφέρει κυρίως
στους νέους ευκαιρίες εξέλιξης, πολλές δυνατότητες και ποικιλία δραστηριοτήτων
και ψυχαγωγίας. Προσφέρετε καλλίτερη εκπαίδευση, ευκολότερη πρόσβαση σε
μουσεία, βιβλιοθήκες και άλλες πνευματικές εστίες και εκδηλώσεις.
Άλλοι Κοινωνικοί παράγοντες όπως η επιθυμία των γονιών να βοηθήσουν τα
παιδιά τους στις σπουδές ή να μεγαλώσουν τα εγγόνια τους στην περίπτωση που οι
γονείς τους εργάζονται. Σύμφωνα με σχετική έρευνα που έγινε στις αρχές της
10ετίας του 1960 στην χώρα για τον εσωτερικό μετανάστη, προέκυψε ότι ο
βασικότερος λόγος μετανάστευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι η επιθυμία για
μια καλύτερη ζωή. Δεύτερος λόγος είναι η αναζήτηση εργασίας, τρίτος οι
σπουδές, έπειτα η παραμονή κοντά στους συγγενείς, ο γάμος και τέλος η αποφυγή
της ζωής στο χωριό για άλλους λόγους.

Τα πιο σύγχρονα όμως αίτια βασίζονται κυρίως στην αναδιάρθρωση που προήλθε
από την εξέλιξη της εκβιομηχάνισης, η τριτογενοποίηση που στηρίχθηκε σε μικρές
οικογενειακές επιχειρήσεις 56, η όξυνση τμηματοποίησης στην αγορά εργασίας, η
επέκταση της δευτερογενούς αγοράς εργασίας, η ανάπτυξη των παραγωγικών και
οικονομικών σχέσεων μεγάλων με μικρομεσαίες ή οικογενειακές επιχειρήσεις, η
αυξανόμενη ευελιξία στις παραγωγικές και εργασιακές σχέσεις 5 . Επίσης η
εξάπλωση και οι μεταλλάξεις του καπιταλισμού, η αστικοποίηση και η εντεινόμενη
οικονομική παγκοσμιοποίηση, διεργασίες που κατευθύνθηκαν από τις δυτικές
κοινωνίες, με τις διεθνείς, εθνικές και τοπικές ανισότητες που εγκαθίδρυσαν,
εξώθησαν άμεσα ή έμμεσα μέρος των πληθυσμών από όλες τις ηπείρους στη
μετανάστευση 58. Οι εξελίξεις αυτές στην παραγωγική και εργασιακή αναδιάρθρωση
οδήγησαν στην έντονη παρουσία μεταναστών εργαζομένων στη δευτεροβάθμια
56 Αμίτσης, Γ.,/Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι πολιτικές ρυθμίσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 27
57Ιωσηφίδης, Θ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα, Εργασία, μεταναστευτική εργασία και τέλος (;) της εργασίας, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 173
Βεντούρα, Λ., Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική
Κοινωνία, Ευρώπη και μεταναστεύσεις κατά τον 20ό αιώνα, Εκδόσεις Gutenberg,
Αθήνα 2006, σελ. 84
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αγορά εργασίας με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την έλλειψη εργασιακών,
ασφαλιστικών και άλλων δικαιωμάτων, των μειωμένων οικονομικών απολαβών και
της εργασιακής αστάθειας και ανασφάλειας. Οι καταστάσεις αυτές δημιούργησαν
πληθώρα ευκαιριών για τους μετανάστες καθώς οι μικρές επιχειρήσεις
προσπαθούσαν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά στην τοπική αγορά μειώνοντας το
κόστος εργασίας τους. Η ανάπτυξη ατομικών επιχειρήσεων και η δραστηριότητα ενός
αυξημένου αριθμού αυτοαπασχολούμενων ενίσχυσαν τη ζήτηση για ανειδίκευτο και
χαμηλά αμειβόμενο ανθρώπινο δυναμικό σε θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας που
δεν καλύπτονται από Έλληνες εργαζομένους και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι οι
επαγγελματικοί προσανατολισμοί των Ελλήνων εργαζομένων κατευθύνονται πλέον
σε θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας εξαιτίας της ανόδου του μορφωτικού και
βιοτικού επιπέδου τους. Από την άλλη πλευρά η γεωργία, αλιεία, τουρισμός και οι
κατασκευές που είναι εποχιακής φύσης ενίσχυσαν την ανάγκη υιοθέτησης ευέλικτων
μορφών απασχόλησης. Έτσι δημιουργήθηκε σταδιακά ένα ρεύμα ζήτησης παράνομου
εργατικού δυναμικού. Και έπειτα πολλοί από τους μετανάστες χρησιμοποιούν την
Ελλάδα ως τόπο προσωρινής διαμονής ενώ άλλοι παραμένουν τελικά στη χώρα μας
επειδή τη θεωρούν ως τον επιθυμητό τους προορισμό. Επιπλέον λόγοι είναι ότι η
χώρα μας αδυνατεί να εφαρμόσει ένα αυστηρό καθεστώς απομάκρυνσης όσων
λήγουν οι άδειές τους (παρά την εφαρμογή των αυστηρών διατάξεων του Ν. 1975/91
που οδήγησε σε μαζικές απελάσεις παράνομων μεταναστών κατά τη διάρκεια του
1990 το ποσοστό των μεταναστών αντιστοιχεί στο 10% του εργατικού δυναμικού της
Ελλάδας 5960) και οι αυξημένες δυσκολίες ελέγχου σε μικρές επιχειρήσεις ή σε
ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούν παράνομους μετανάστες και τέλος η
ανάπτυξη της τεχνολογίας η οποία επιτρέπει τη διάδοση των πληροφοριών για τα
πλεονεκτήματα απασχόλησης στην Ελλάδα, δηλαδή για τις αμοιβές οι οποίες είναι
μεγαλύτερες 3-6 φορές από τα αντίστοιχα ποσοστά στις χώρες προέλευσης των
περισσότερων μεταναστών .

59 Λινάρδος και Ρυλμόν Π., Αλλοδαποί εργαζόμενοι και αγορά εργασίας στην
Ελλάδα, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Αθήνα
60 Αμίτσης, Γ., και Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι πολιτικές ρυθμίσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 28-29
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.
2.1. ΕΝΤΑΞΗ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Ο άνθρωπος από τη στιγμή της γέννησής του, μπαίνει σε μια διαδικασία ένταξης και
προσαρμογής στην κοινωνία, η οποία ολοκληρώνεται με το πέρας της ζωής του. Αυτή
είναι η διαδικασία της κοινωνικοποίησής του στο κοινωνικό σύνολο, η οποία μπορεί
να πάρει διάφορες μορφές, τόσες όσες προωθεί η ίδια η κοινωνία. Οι παράγοντες που
επηρεάζουν και καθορίζουν, ως επιτυχή ή μη, την έκβαση αυτής της διαδικασίας,
ποικίλουν.
Το πρόβλημα όμως αποκατάστασης των μεταναστών, ήταν ευκολότερο όταν η
ζήτηση από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μεγάλη, ενώ σήμερα όμως που η
γενική κρίση θίγει πολλά κράτη όπως για παράδειγμα τη Γερμανία, μεγάλος αριθμός
αναγκάζεται να επαναπατριστεί ή να παλεύει με διάφορους τρόπους να προσαρμοστεί
στις καινούριες δυσκολίες. Το ζήτημα της μετανάστευσης για το ελληνικό κράτος
ήταν τόσο σοβαρό, όσο να αρχίσει να απασχολεί και τις κυβερνήσεις, που
προσπάθησαν να έρθουν σε μια συνεννόηση με τα κράτη που δέχονται τους
μετανάστες. Με ειδικές συμβάσεις, που κλείνονται σε διακρατικό επίπεδο, ολόκληρες
αποστολές στέλνονται για να δουλέψουν στα ξένα εργοστάσια 61.
Με δεδομένο όμως ότι η μετανάστευση στην Ελλάδα διατηρείται χωρίς σαφή
κυβερνητική πολιτική, τόσο οι Έλληνες όσο και οι μετανάστες αντιδρούν
διαφορετικά στο φαινόμενο. Δεν αισθάνθηκαν εξ αρχής (οι μετανάστες) την ύπαρξη
των δομών ενός κυρίαρχου κράτους ενώ οι Έλληνες σχετικά πρόσφατα άρχισαν να
ασχολούνται με το θέμα 62 Η Ελληνική κοινωνία κινείται στη δυναμική μιας
πολυπολιτισμικής κοινωνίας και το κλειδί για την ομαλή λειτουργίας της και για την
αποφυγή εντάσεων, θα είναι η κοινωνική ένταξη των μεταναστών με σεβασμό στην
ιδιαιτερότητα των ανθρώπων 63 που τους χαρακτηρίζει όπως συνήθως χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο, δυσκολία εκμάθησης της γλώσσας κ.α.

61 Βικιπαίδεια (ανακτήθηκε στις 17/10/2001)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE
%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
62 http://www.aueb.gr/statistical-institute/deliberative-poUing/Issue9.pdf.
(ανακτήθηκε στις 17/04/2011)
63 Τσαρδανίδης,Χ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα. Μετανάστευση και εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 249
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Εδώ και είκοσι χρόνια η ένταξη των μεταναστών σημαδεύτηκε από περιπέτειες
εκμετάλλευσης, γραφειοκρατίας, διακρίσεων, βίας, ρατσισμού, αποχωρισμών και
πόνου, αλλά κάποτε και ειρηνικής και παραγωγικής συνύπαρξης και συνεργασίας,
αλληλοσεβασμού, αλληλεγγύης και κοινωνικής ανάτασης 64 Η κοινωνική ένταξη των
μεταναστών είναι σε μεγάλο βαθμό ευθύνη της χώρας υποδοχής. Αν οι μετανάστες
παίζουν θεμελιακό ρόλο για την ανάπτυξη της κοινωνίας και της χώρας γενικά, τότε η
επιθυμία της πολιτείας να εντάξει όλες αυτές τις ομάδες σε ένα εθνικό σύνολο
εκφράζεται με πολιτικές και στρατηγικές μη διαχωριστικών γραμμών 65.
Για αυτούς τους λόγους θα πρέπει να επινοηθούν τρόποι και μέθοδοι οι οποίοι θα
διευκολύνουν την ένταξη των μεταναστών όπως να δοθεί έμφαση στην εξέλιξη του
πολιτικού διαλόγου για τις πολιτικές ένταξης αλλά και για τις αλλαγές κατευθύνσεων
πολιτικών ένταξης που συνεπάγεται και στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των
πολιτικών που εφαρμόζονται 6667.
Είναι αναγκαία λοιπόν, η πολιτική ενσωμάτωσης διότι -η μετανάστευση αποτελεί
συστατικό στοιχείο της κοινωνίας μας και ο τρόπος αντιμετώπισης των μεταναστών
είναι δείκτης ποιότητας της δημοκρατίας μας -για επιτυχή ενσωμάτωση απαιτείται η
ύπαρξη μιας συνεκτικής πολιτικής, επειδή οι μετανάστες αδυνατούν να
ανταπεξέλθουν στο υψηλό βαθμό δυσκολίας που χαρακτηρίζει τη διαδικασία
ενσωμάτωσης -οι μετανάστες συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της
χώρας μας και ως ανταποδοτική πράξη της οικονομικής τους συμβολής επιβάλλετε η
χορήγηση σε αυτούς μεταναστευτικά δικαιώματα -κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι
επιβάλλουν την αποφυγή περιθωριοποίησης αλλά και του διαχωρισμού των
αλλοδαπών, γεγονός που έχει αρνητικές συνέπειες για τους ίδιους και τη χώρα
υποδοχής -και με την ενσωμάτωση αναμένεται απασχόληση των μεταναστών σε
, αντίστοιχες
,
, τους χαρακτηριστικών
, 67.
εργασίες
των παραγωγικών
Η διαδικασία ενσωμάτωσης όμως γίνεται με τη μορφή σταδίων. Στο πρώτο στάδιο,
την ‘’κοινωνικο-δομική προσέγγιση’’, ενσωμάτωση είναι η συμμετοχή των
μεταναστών στις κοινωνικοοικονομικές δομές (επάγγελμα, εκπαίδευση, κατοικία,
οικογενειακή δομή) της χώρας υποδοχής, ενώ η αφομοίωση (που προϋποθέτει την
ενσωμάτωση) συνιστά την προσαρμογή των μεταναστών στο πολιτισμικό σύστημα

64 Μίλτος Παύλου 05/02/2010 (ανακτήθηκε στις 18/04/2011)
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=516103
65 Κασιμάτη, Κ., Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην Ελληνική
κοινωνία, Η ένταξη των Αλβανών μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία, Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα 2006, σελ. 357
66 Καβουνίδου, Τ., Πολύζου, Α., Μαυρομμάτης, Γ., Κατρώτσου, Α., Γιαννίτσας, Δ.,
Αλτσιτζόγλου, Ν., Αβραμίδη, Τ., 2006, Πολιτικές ένταξης των μεταναστών: Η
Ευρωπαϊκή Εμπειρία.
67 Κόντης, Α., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Οικονομική ενσωμάτωση μεταναστών στη χώρα υποδοχής, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 178-179
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της χώρας υποδοχής (γλώσσα, αξίες, συμμετοχή σε οργανώσεις). Κατά το δεύτερο,
‘’ατομιστική προσέγγιση’’ που εκκινεί από τη σχέση ατόμου και περιβάλλοντος,
ενσωμάτωση είναι η ισόρροπη σχέση μεταξύ μεταναστών και ημεδαπών και
αφομοίωση η κατάσταση ή η διαδικασία εξομοίωσης του μετανάστη και ημεδαπού
από μονομερή προσαρμογή του μετανάστη στο πολιτισμικό σύστημα της χώρας
υποδοχής 68.
Επομένως, ενσωμάτωση ορίζουμε τη διαδικασία που χαρακτηρίζει τη δυναμική πορεία
προς μια επιθυμητή κατάσταση και ως κατάσταση που χαρακτηρίζει την απουσία
διακρίσεων μεταξύ συγκρίσιμων ομάδων (ως προς την ηλικία, φύλο, εκπαίδευση)
ημεδαπών και αλλοδαπών στη χώρα υποδοχής. Επιτυχής ενσωμάτωση μεταναστών
σημαίνει ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της
χώρας υποδοχής με ταυτόχρονο αλληλοσεβασμό των διαφορετικών πολιτιστικών
προτύπων. Πολιτική ενσωμάτωσης μεταναστών σε κοινοτικό επίπεδο σημαίνει
πολιτική καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, μετά την υιοθέτηση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κανονισμών περί ίσης μεταχείρισης προσώπων
ανεξαρτήτως φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, τόσο γενικώς όσο και στην
απασχόληση. Ιδίως δε, όταν αυτός ορίζεται ως κατάσταση ελλείμματος σε πολιτικά,
οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα, και ως διαδικασία, χαρακτηριζόμενη από
δυναμική διάσταση και επηρεαζόμενη πολυδιάστατα, δημιουργίας και εξάλειψης
αυτού του ελλείμματος 6970
Για την οικονομική ενσωμάτωση των μεταναστών σε σχέση με τους
μικροοικονομικούς παράγοντες που συνιστούν ταυτόχρονα και παράγοντες
αποκλεισμού από την αγορά εργασίας θεωρούνται τα παραγωγικά χαρακτηριστικά
του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού που διακρίνονται σε -χαρακτηριστικά
ενισχυτικά για την ένταξη στην παραγωγική λειτουργία όπως η ηλικία και η διάθεσή
τους να αναλάβουν εργασίες στη δευτερεύουσα αγορά εργασίας και -σε
χαρακτηριστικά ανασχετικά με τη ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας όπως η μη
κανονική τους παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα και η ασυμβατότητα
προσόντων τους με τα ζητούμενα στην αγορά εργασίας λόγω εκπαίδευσης, η
ανεπαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας και η έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας
70
Ενώ η κοινωνική ένταξη αποσκοπεί στη χορήγηση δικαιωμάτων τα οποία
διασφαλίζουν αφ’ ενός την ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική και πολιτιστική
ζωή της χώρας και αφ’ ετέρου αποβλέπουν στην υποχρέωση σεβασμού των
68 Κόντης, Α., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Οικονομική ενσωμάτωση μεταναστών στη χώρα υποδοχής, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 187
69 Κόντης, Α., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Οικονομική ενσωμάτωση μεταναστών στη χώρα υποδοχής, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 190
70 Κόντης, Α., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Οικονομική ενσωμάτωση μεταναστών στη χώρα υποδοχής, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 208
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θεμελιωδών κανόνων και αξιών της ελληνικής κοινωνίας, ώστε να ικανοποιούνται οι
στόχοι των δράσεων του ολοκληρωμένου προγράμματος με παράλληλη διατήρηση
της εθνικής τους ταυτότητας. Οι βασικές αρχές για την ομαλή προσαρμογή και
ένταξη τους στην χώρα είναι η αποφυγή οποιαδήποτε μορφής διακρίσεων λόγω
φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής η κοινωνικής προέλευσης, γενετήσιων
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων
φρονημάτων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, αναπηριών, ηλικίας
ή γενετήσιου προσανατολισμού, η επιδίωξη εφαρμογής ίσης μεταχείρισης, σε κάθε
πτυχή της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, ανεξαρτήτως φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, συνοχής, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους,
όπως αυτά διασφαλίζονται από την εσωτερική έννομη τάξη, σχετικά με την
προστασία
της πολιτισμικής και θρησκευτικής ιδιαιτερότητας και τέλος η
υποστήριξη, ανάδειξη και προβολή της προσωπικής τους συμβολής στις ευρύτερες
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και των προσπαθειών
τους για αυτοεξυπηρέτηση και προσωπική συμμετοχή στη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής τους 71.
Το κράτος οφείλει να ενημερώσει τους πολίτες για την ένταξη των μεταναστών στην
Ελληνική κοινωνία αφού κάποιοι από τους μετανάστες θα ζήσουν ίσως για το
υπόλοιπο της ζωής τους στη χώρα και εφόσον πληρώνουν φόρους και συμμετέχουν
στην αύξηση των εσόδων του κράτους. Επίσης συμμετέχουν στην εξέλιξη της
οικονομίας μας με την κατανάλωση προϊόντων και αυτό έχει ως επακόλουθη
συνέπεια την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην επίλυση του δημογραφικού
προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα και στην καταπολέμηση του φαινομένου της
γήρανσης του πληθυσμού και κατά συνέπεια στην ενδυνάμωση του ενεργού
εργατικού δυναμικού.
Έπειτα για την σωστή και πλήρη ένταξη των μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο είναι
απαραίτητο να δημιουργηθούν δωρεάν ειδικά προγράμματα από τους δήμους για τους
μετανάστες, τα οποία θα βοηθούν στην ευκολότερη και γρηγορότερη εκμάθηση της
γλώσσας, να εγκατασταθούν στη χώρα και θα τους ενημερώνουν για τα δικαιώματά
τους αλλά και για τις υποχρεώσεις τους προς την χώρα υποδοχής.
Το θέμα το οποίο καθιστά δύσκολη την υλοποίηση του προγράμματος αυτού είναι η
έλλειψη μόρφωσης που χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών, είναι
ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας στην ένταξη και την προσαρμογή τους στην
χώρα υποδοχής, που εξανεμίζει κάθε πιθανότητα συνεργασίας και κατανόησης από
τον αφιλόξενο λαό που δεν αποδέχεται τα ήθη και τα έθιμα, τον τρόπο ζωής και την

71 Χατζής, Νικόλαος, Ι., Αλλοδαποί II, Εκδόσεις Σακκουλα Α.Ε , ΑθήναΘεσσαλονίκη 2009, σελ. 167
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ιδεολογία της νέας χώρας, και απομονώνεται από τις δικές τους συνήθειες και
παραδόσεις. 72
Στη συνέχεια εάν δημιουργηθούν προγράμματα προσανατολισμού με σκοπό να
εξοικειωθούν οι μετανάστες με τα βασικά χαρακτηριστικά της χώρας και να
κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο της, η συνεργασία τους με τις Δημοτικές Αρχές και
τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών θα είναι ευκολότερη 7273.
Εάν η χώρα ακολουθούσε μια ορθότερη οικονομική πολιτική θα μπορούσε να
δημιουργήσει κάποια προγράμματα εισαγωγής εργατικού δυναμικού με συγκεκριμένο
αριθμό ώστε να είναι δυνατή η απορρόφηση τους από το εργασιακό περιβάλλον με
σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής της χώρας ή ακόμη εφόσον η χώρα βρίσκετε σε
οικονομική ύφεση να παγιώσει την απασχόληση των μεταναστών. Δηλαδή να
μειώσει τα εισερχόμενα μεταναστευτικά ρεύματα ή ακόμη να παροτρύνει τους
μετανάστες να επιστρέψουν στη χώρα τους και ταυτόχρονα να επιδιώκεται μια όσο το
δυνατόν πιο ισόρροπη κατανομή τους. Δηλαδή να μην δημιουργούνται ‘’αποικισμοί’’
από τους μετανάστες σε συγκεκριμένες περιοχές 74 Για αυτό το λόγο θα πρέπει να
υπάρχουν προγράμματα που θα εξηγούν την λειτουργία της αγοράς εργασίας και πιο
συγκεκριμένα, προγράμματα τα οποία θα διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη
των μεταναστών.
Επιπρόσθετα με κύριο σκοπό την ενδυνάμωση και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους
θα μπορούσε να διοργανώνονται κάποιες εκδηλώσεις. Αυτό επιπλέον θα βοηθούσε
στην εξοικείωση των μεταναστών στα ήθη, στα έθιμα αλλά και στον τρόπο ζωής της
χώρας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα εξαλειφθούν τα αρνητικά συναισθήματα που
δημιουργούνται μεταξύ των μεταναστών αλλά και των κατοίκων της χώρας
υποδοχής, αφού ο μετανάστης προσπαθεί να διατηρήσει στενές σχέσεις με τους
συμπατριώτες που προσπαθούν να δημιουργήσουν στην χώρα υποδοχής μια κοινωνία
όμοια μ’ εκείνη που είχαν στην πατρίδα (συμπεριλαμβανομένου όλα τα ήθη-έθιμα)
του και αισθάνεται ότι αντλεί θάρρος και δύναμη για ν’ αντιμετωπίσει την εχθρότητα
και την αδιαφορία της χώρας υποδοχής. Η συμπεριφορά αυτή αποτελεί γενικά, ένα
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είδος αυτοάμυνας των πολιτικά αδύναμων ανθρώπων στους πολιτιστικά δυνατούς και
σαν φαινόμενο, παρατηρείται πιο έντονο στους μετανάστες εκείνους που εμφανίζουν
εύθραυστη κοινωνικό - πολιτική ταυτότητα και πιο συχνά στις τάξεις με χαμηλότερο
κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο 75.
Επίσης θα ήταν πολύ λειτουργικά τα προγράμματα κατάρτισης και πρόληψης της
κατάχρησης του αλκοόλ, χρήσης ναρκωτικών και της εγκληματικότητας 76,με
δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα κρούσματα της βίας και της
εγκλη ματικότητας.
Η αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών όμως δεν εξαρτάται αποκλείστηκα και
μόνο από το κράτος υποδοχής αλλά και από τον ίδιο. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο,
να κατανοήσει την νέα πραγματικότητα σε σχέση με τα υποκειμενικά βιώματα και τις
εμπειρίες που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή και να στοχεύσει στην αντιμετώπιση των
νέων δυσκολιών και συνθηκών που αντιμετωπίζει. Στην συνέχεια θα πρέπει να
αναθεωρήσει τα σχέδια για επιστροφή και να αντιμετωπίσει πιο ενεργητικά τα
προβλήματα του και να μην τα απωθεί μόνο.
Η πραγματική ενσωμάτωση είναι θέμα εσωτερικό και ψυχολογικό και «δεικνύεται»
από το κατά πόσο το όραμα των μεταναστών για την χώρα στην οποία ζουν,
συμπίπτει με το όραμα των γηγενών. Επιπλέον, η εμπειρία έχει δείξει ότι τα
περισσότερα προβλήματα ενσωμάτωσης τα αντιμετωπίζει η δεύτερη γενιά
μεταναστών και όχι η πρώτη .77Η κοινωνική ένταξη των μεταναστών λοιπόν, νοείται
ως ισότητα πρόσβασης των ίδιων και των απογόνων τους σε τομείς, θεσμούς και
οργανώσεις της κοινωνίας υποδοχής όπως για παράδειγμα αγορά εργασίας,
εκπαιδευτικό σύστημα, την αγορά κατοικίας, το πολιτικό σύστημα και τις
θρησκευτικές κοινότητες.
Η μερική ενσωμάτωση δεν υποδηλώνει και επιτυχή ολική ενσωμάτωση, αλλά η
οικονομική διάσταση της ενσωμάτωσης θεωρείται σημαντική και προαπαιτούμενη
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για ενσωμάτωση σε άλλα πεδία 78. Όταν λοιπόν, υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην
κατανάλωση δημόσιων αγαθών (παιδεία, στέγη, επιδόματα), αναπτυχθούν ομαλά
διεθνοτικές σχέσεις με συμμετοχή σε θεσμούς και η δυνατότητα μέσω αυτών,
επηρεασμού αποφάσεων και κυρίως αυτών που σχετίζονται με τα συμφέροντα των
μεταναστών (ίδρυση συλλόγων, συμμετοχή σε εκλογές), μόνο τότε θα μπορούμε να
πούμε ότι η κοινωνική και πολιτική ενσωμάτωση είναι επιτυχής. Άρα το ζητούμενο
της πολιτικής ενσωμάτωσης είναι ο σχηματισμός οικονομικού και κοινωνικού
κεφαλαίου στο μεταναστευτικό πληθυσμό προς όφελος του μετανάστη, της χώρας
υποδοχής και της χώρας αποστολής 7980
Είναι φανερό λοιπόν, πως η Ελλάδα δεν ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη
μεταναστευτική πολιτική. Γίνεται πρόοδος, αλλά ένταξη ακόμα δεν έχει επιτευχθεί. Η
χρονική βέβαια διάρκεια που βρίσκονται στη χώρα μας και είναι σχετικά
περιορισμένη και οι διαφορές είναι μεγάλες ανάμεσα στις κοινωνίες της χώρας
αποστολής και υποδοχής, της χώρας μας. Χρειάζεται ακόμη πολύς χρόνος για να
πραγματοποιηθούν οι συγκλίσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη κοινωνικής
ένταξης. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να συνεργαστούν οι πολιτείες και οι
κοινωνίες των δύο χωρών .
Τα παραπάνω όμως είναι περισσότερο θεωρητικά. Θα δούμε πιο αναλυτικά
παρακάτω, τι πραγματικά ισχύει στην Ελλάδα, τι ορίζουν οι νόμοι της, αλλά και τι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ποιους λόγους δημιουργούνται όλα τα παραπάνω
προβλήματα και ποια είναι τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν ώστε να
εξομαλυνθεί το φαινόμενο αυτό, ή ακόμη και ν
2.2. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ξαφνική εισροή μεταναστών βρήκε τη διοικητική μηχανή της Ελλάδας
απροετοίμαστη. Μέχρι τότε η εθνική μεταναστευτική πολιτική ήταν αποκλειστικά
προσανατολισμένη σε μια πολιτική αποστολής μεταναστών. Επομένως δεν υπήρχε
μια πολιτική υποδοχής που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις νέες περιστάσεις. Η
αρχική πολιτική αντίδραση στο φαινόμενο αυτό υιοθέτησε τις βασικές αρχές της
οικονομίας της αγοράς, επέβαλλε στους μη Κοινοτικούς υπηκόους της να
εξασφαλίσουν άδειες εισόδου και εργασίας για να απασχοληθούν στην Ελλάδα αλλά
δεν είχαν ληφθεί μέτρα θεσμικού χαρακτήρα για τον περιορισμό της μετανάστευσης
και ρυθμίσεις που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταναστών. Η
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απροθυμία για εισαγωγή περιοριστικών μεταναστευτικών μέτρων έχει, όπως στην
περίπτωση της Ιταλίας, οδηγεί σε αδυναμία εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης
κυβερνητικής πολιτικής που θα ρυθμίζει τα μεταναστευτικά ρεύματα, θα εγγυάται και
θα προστατεύει εκείνα τα άτομα που θα εισέρχονται νόμιμα στη χώρα .
Τα προβλήματα και η επιδείνωση της κοινωνικοπολιτικής συγκυρίας οδήγησαν
τελικά στην υιοθέτηση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο τυποποιήθηκε με την
ψήφιση του Ν.1975/91 που ρυθμίζει την άμεση απέλαση από τις μεθοριακές αρχές
ή τα αστυνομικά όργανα, οποιουδήποτε μετανάστη εισέρχεται ή διαμένει στη χώρα
χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και να έχει τηρήσει τις
απαραίτητες νομικές διαδικασίες. Η παράνομη είσοδος τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια και παράλληλα επιβάλλονται αυστηρές ποινές σε
άτομα ή επιχειρήσεις που διευκολύνουν την είσοδο αυτή ή την απασχόλησή τους.
Έπειτα θεσμοθετήθηκαν ειδικές ομάδες περιπολίας, ο ρόλος των οποίων είναι να
περιπολούν τα εξωτερικά σύνορα της χώρας για να εμποδίσουν την είσοδο των
παράνομων μεταναστών. Επιπλέον, έχουν θεσπιστεί αυστηρότερες προϋποθέσεις για
τη χορήγηση αδειών παραμονής και εργασίας. Η αρχική περίοδος παραμονής χωρίς
άδεια διαρκεί τρείς μήνες και μετά την διάρκεια αυτή, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
μπορούσε να χορηγήσει μια προσωρινή άδεια παραμονής διάρκειας τριών μηνών. Η
άδεια παραμονής για λόγους απασχόλησης χορηγείται σε αλλοδαπούς που
εισέρχονται στη χώρα με νέα άδεια εργασίας από τους εργοδότες, η οποία ισχύει για
ένα έτος. Η άδεια αυτή χορηγείται σε άτομα που προσκαλούνται από Έλληνα
εργοδότη για απασχόληση στην Ελλάδα και μπορεί να ανανεώνετε κάθε χρόνο με
ανώτατο διάστημα πέντε ετών. Μετά την προέλευση του διαστήματος αυτού η άδεια
ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια και μόνο μετά από 15 χρόνια παραμονής στη χώρα
μπορεί ένας μη Κοινοτικός υπήκοος να υποβάλλει αίτηση για μόνιμη παραμονή. Η
άδεια αυτή αποτελεί το πρωταρχικό πρόβλημα των μεταναστών, καθώς χωρίς αυτήν
δεν μπορεί να έχει στοιχειώδη προγραμματισμό στις καθημερινές του δραστηριότητες
83
. Μια μερίδα ανθρώπων θεωρεί πως με την άδεια παραμονής οι μετανάστες νιώθουν
πιο ασφαλείς γιατί δεν αντιμετωπίζουν το άγχος της απέλασης, είναι πιο σίγουροι για
τον εαυτό τους και βλέπουν την μετανάστευσή τους να έχει βάθος χρόνου, έχουν
καλύτερη συμπεριφορά και στον εργασιακό τους χώρο, είναι πιο ανθρώπινοι, πιο
ξεκάθαροι και περισσότερο υπεύθυνοι 812384 Ενώ για την άδεια εργασίας απαιτείται
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πρώτα η άδεια παραμονής, χορηγείται για ένα έτος και ανανεώνεται κάθε χρόνο για
μια περίοδο πέντε ετών. Η χορήγηση άδειας εργασίας περιορίζεται σε εκείνους τους
τομείς της οικονομίας που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση. Όμως δεν είχαν
προβλεφθεί μέτρα για την ένταξη των μεταναστών. Το 1993 θεσμοθετήθηκε η
υποχρέωση ασφάλισης όλων των παράνομων μεταναστών που όμως δεν οδήγησε
στην λήψη ασφαλιστικών παροχών ή στην κάλυψη του κινδύνου της ασθένειας 85.
Η εφαρμογή της πράσινης κάρτας συζητήθηκε για πρώτη φορά το 1995 ύστερα από
σχετική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας. Συγκροτήθηκε λοιπόν μια ειδική
Επιτροπή, στα πλαίσια του Ν.2232/1994, που ασχολήθηκε με την διερεύνηση των
προϋποθέσεων νομιμοποίησης των παράνομων αλλοδαπών. Αργότερα το 1998
πραγματοποιείται το πρώτο Ελληνικό πρόγραμμα νομιμοποίησης αλλοδαπών, στην
προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στη νέα πραγματικότητα της μετανάστευσης με
τα πολλά προβλήματα και τις πολλές ευκαιρίες που ενέχει, που δεν διέθεταν τα
απαραίτητα έγγραφα 86. Έτσι η Κυβέρνηση υιοθέτησε δύο Προεδρικά Διατάγματα
που εξασφάλιζαν την δυνατότητα ‘’αμνηστίας ‘’ για παράνομους μετανάστες. Το
πρώτο Προεδρικό Διάταγμα (358/97) εξειδίκευσε τις προϋποθέσεις εισόδου των
αλλοδαπών στην Ελληνική επικράτεια και χορήγησης προσωρινής κάρτας διαμονής
(λευκή κάρτα) διάρκειας έξι μηνών. Στην περίπτωση αυτή, θεμελιωνόταν δικαίωμα
ίσης μεταχείρισης μεταξύ αλλοδαπών και Ελλήνων στους τομείς της κοινωνικής
ασφάλισης, των ορών εργασίας και της απασχόλησης. Το δεύτερο Προεδρικό
Διάταγμα (359/97) εξειδίκευσε τις προϋποθέσεις λήψης άδειας παραμονής μικρής (1
3 έτη) ή μεγάλης (5 έτη) διάρκειας (πράσινη κάρτα) από ενδιαφερόμενο που διέθετε
ήδη κάρτα προσωρινής διαμονής με απαραίτητη προϋπόθεση τη νόμιμη απασχόλησή
του, η σύναψη σχέσης με ασφαλιστικό ταμείο και συμμετοχή μόνο όσοι είχαν
υποβάλλει αίτηση για τη λευκή κάρτα 87, ο οποίος μπορούσε να ζητήσει την
επανασύνδεση της οικογένειάς του. Επιπλέον ο εργοδότης που θα δήλωνε την
απασχόληση παράνομων μεταναστών θα απαλλάσσονταν από την υποχρέωση
καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
Η χορήγηση όμως καρτών παραμονής και εργασίας θα οδηγούσε στην ανάδειξη
πρόσθετων αξιώσεων όπως η οικογενειακή επανένωση, η εκπαίδευση και η άσκηση
των θρησκευτικών καθηκόντων των αλλοδαπών. Αντίθετα όμως, θα ήταν πολύ
δύσκολη η αποστολή μεταναστών στην πατρίδα τους μετά τη λήξη ισχύος της κάρτας
και ότι αυτό πιθανός να σήμανε ότι οι μετανάστες θα μετατρέπονταν από αντικείμενο
85 Αμίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
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πολιτικών συζητήσεων σε αντικείμενα πολιτικής δράσης 88. Τα προβλήματα όμως
που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση των Διαταγμάτων είναι πως ένας μεγάλος αριθμός
παράνομων μεταναστών δεν μπορούσε να συμπληρώσει το έντυπο της αίτησης είτε
λόγω άγνοιας της Ελληνικής γλώσσας είτε επειδή θεώρησαν το έντυπο που τους
δόθηκε για υπογραφή ως την ίδια την κάρτα 89 Οι ίδιοι οι μετανάστες επισημαίνουν
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην απόκτηση των απαραίτητων εγγράφων από
τους διάφορους Ελληνικούς οργανισμούς 90. Ενώ το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι
νόμιμοι μετανάστες είναι η ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία.

2.3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα είδος ‘’νέας μετανάστευσης” η οποία
διαφέρει ριζικά από την παλαιά, διότι η χώρα μας υπήρξε ‘’παραδοσιακά’’ χώρα
αποστολής εργατικού δυναμικού. Ύστερα από μια δεκαετία μαζικής μεταναστευτικής
ροής αλλοδαπών προς τη χώρα μας, παραμένει απογοητευτικά ατελής η Ελληνική
μεταναστευτική πολιτική, μια πολιτική ενσωμάτωσης που να απεικονίζει την
εσωτερική πτυχή του μεταναστευτικού φαινομένου, δηλαδή πόσο ανοιχτή ή κλειστή
είναι η κοινωνία της χώρας υποδοχής 91. Για αυτό δεν υπήρχε ως υποδομή κάποιο
ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για τον έλεγχο και την διαχείριση της ‘’νέας
μετανάστευσης’’.
Η μεταναστευτική πολιτική ενσωμάτωσης χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη
είναι η άμεση με την οποία εννοούνται τα μέτρα που αποσκοπούν στον επηρεασμό
της ενσωμάτωσης των μεταναστών και προκύπτουν από τα ειδικά χαρακτηριστικά
της μεταναστευτικής ομάδας που μπορούν να περιλαμβάνουν προγράμματα
κατάρτισης, εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, χορήγησης δανείων κ.α. Για την
πολιτική ενσωμάτωσης πρώτη προτεραιότητα είναι η εκμάθηση της Ελληνικής
γλώσσας ως ξένης με την ένταξη των παιδιών τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και
την εξοικείωση των ενηλίκων, μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, την
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Ελληνική επαγγελματική ορολογία 92 Είναι αποδεδειγμένο από μελέτες πως η γνώση
της γλώσσας και άλλων στοιχείων της χώρας υποδοχής αυξάνει το οικονομικό
κεφάλαιο των μεταναστών και διευκολύνει την επαγγελματική ενσωμάτωση 93. Στην
άμεση πολιτική ενσωμάτωση συγκαταλέγεται η καταπολέμηση των στερεοτύπων και
των προκαταλήψεων, που διέπουν συχνά την εργοδοτική συμπεριφορά, και η
εφαρμογή ορθολογικών κριτηρίων πρόσληψης, με βάση τα παραγωγικά
χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Κατά αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η
παραγωγικότητα εργασίας της επιχείρησης και αποφεύγεται η αμοιβή
προσανατολισμένη στον όρο αλλοδαπός 4 Ενώ στη δεύτερη συγκαταλέγεται η
έμμεση πολιτική με την οποία εννοούμε τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής της χώρας
υποδοχής που απευθύνονται στο συνολικό πραγματικό πληθυσμό της χώρας και δεν
διακρίνουν μεταξύ αλλοδαπών και ημεδαπών, είναι μια πολιτική καταπολέμησης του
κοινωνικού αποκλεισμού όπως κίνητρα απασχόλησης, επιμορφωτικά προγράμματα,
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, κίνητρα γεωγραφικής κινητικότητας κ.α. 95.
Η παρουσία, ωστόσο, του σημαντικού αριθμού των ξένων εργαζομένων έχει άμεση
σχέση με την ποιότητα ζωής, τα δικαιώματα των εργαζομένων, την κοινωνική και
πολιτιστική πρόοδο, την εξέλιξη της οικονομίας και την συνεργασία που
δημιουργείται ανάμεσα στις χώρες υποδοχής και αποστολής.
Στις αρχές της δεκαετίας του 60, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη (αριθμητικά)
διακίνηση εργαζομένων γενικά στην Ευρώπη. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκαν οι
διάφορες κυβερνήσεις, οι ερευνητές και οι διεθνείς οργανώσεις, με την μελέτη των
τρόπων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την
μετανάστευση και έχουν επιτύχει σημαντικά βήματα. Πολλές από τις αναπτυγμένες
χώρες έχουν καταφέρει να καλύψουν πολλές πτυχές των αναγκών και των
προβλημάτων τους. Συγκεκριμένα για τους Έλληνες μετανάστες έχει σημειωθεί
σημαντική πρόοδος και από τα πρώτα, κιόλας χρόνια έγιναν συμφωνίες, με τις
ενδιαφερόμενες χώρες για την προστασία των δικαιωμάτων και την κοινωνική
ασφάλιση των εργαζομένων, σε ικανοποιητικό βαθμό. Παράλληλα, για την
διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά των μεταναστών υπηρετεί στις χώρες
υποδοχής ένας σημαντικός αριθμός καθηγητών και η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία
έχει οργανώσει ικανοποιητικά την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των
πιστών. Όμως υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα τα οποία δεν κατάφεραν να
επιλύσουν. Σε αυτού του είδους συγκαταλέγονται τα ψυχολογικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν όσοι μεταναστεύουν σε μια ξένη και άγνωστη χώρα, αφήνοντας πίσω
τους ότι πιο αγαπητό και οικείο και όλες οι συγκρούσεις και τα διλήμματα που
αντιμετωπίζουν καθώς βρίσκονται ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς πολιτισμούς, δύο
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γλώσσες και δύο τρόπους ζωής. Ένα ακόμη θέμα είναι ότι οι μετανάστες θεωρούνται
και χρησιμοποιούνται ως κατώτεροι εργάτες. Αυτό θα πρέπει να πάψει να ισχύει και
να αντιμετωπιστεί η οικονομική τους εκμετάλλευση από τους διάφορους φορείς.
Αυτό όμως αποτελεί μακροχρόνια προσπάθεια και θα χρειασθούν πολλά ακόμη
χρόνια για να καθιερωθούν νέες, υγιείς και δημοκρατικές αντιλήψεις σχετικά με το
θέμα, στις νεότερες γενιές των χωρών που φιλοξενούν ξένα άτομα 9697.
Οι εισερχόμενοι στην Ελλάδα αλλοδαποί μπορούν να διακριθούν σε τέσσερεις
κατηγορίες
: α) τους υπηκόους χωρών-μελών της ΕΟΚ, που μπορούν να
εγκατασταθούν και να εργαστούν ελεύθερα στη χώρα μας καλυπτόμενοι από τις
κοινοτικές οδηγίες. Πρόκειται για μια κοινοτική πολιτική στην χάραξη και την
εφαρμογή της οποίας μετέχει και η Ελλάδα. Οι μετακινούμενοι υπήκοοι της ΕΟΚ
διαθέτουν επαγγελματικά εφόδια τέτοια ώστε να μπορούν άνετα να διεκδικήσουν από
τους Έλληνες τις καλύτερες θέσεις εργασίας. Το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας
του Ελληνικού εργατικού δυναμικού δεν μπορεί να λυθεί μέσω της μεταναστευτικής
πολιτικής ως προς την είσοδο κοινοτικών στη χώρα παρά μόνο μέσω της
εκπαιδευτικής πολιτικής περιλαμβανομένης και της τεχνικής-επαγγελματικής
εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. β) τους υπηκόους χωρών που δεν είναι μέλη της
ΕΟΚ, οι οποίοι μπορούν να εγκατασταθούν και να εργαστούν νόμιμα στη χώρα μας
εφόσον τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Η πολιτική ως προς τη νόμιμη
εγκατάσταση και εργασία αλλοδαπών στη χώρα μας έχει δύο σκέλη. 1)Την
διαδικασία χορήγησης της άδειας παραμονής και εργασίας και 2) την αντιμετώπιση
του νομίμως πλέον διαμένοντος και εργαζομένου στην χώρα. Η Ελλάδα δεν
αντιμετωπίζει ακόμα σοβαρά τον εαυτό της ως χώρα υποδοχής μεταναστών και
θεωρεί την εργασία αλλοδαπών είτε ως παραχώρηση είτε ως έσχατη λύση κάλυψης
αναγκών της αγοράς εργασίας οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από γηγενείς. Η
δεύτερη περίπτωση απαιτεί διαδικασίες χρονοβόρες και επαναλαμβανόμενες εφόσον
η άδεια είναι για συγκεκριμένο χρόνο και περιορίζει την απασχόληση του αλλοδαπού
στον συγκεκριμένο εργοδότη που αναφέρεται στην άδεια. Από την άλλη πλευρά, ο
αλλοδαπός που διαμένει και εργάζεται νόμιμα στην Ελλάδα δύσκολα μπορεί να φέρει
την οικογένειά του εφόσον η έλευσή της υποδηλώνει πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης
και επιπλέον η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει συμβάσεις κοινωνικής ασφάλισης με τις
χώρες του Τρίτου Κόσμου από τις οποίες προέρχονται οι ξένοι εργαζόμενοι, που έτσι
χάνουν τις εισφορές τους τα ασφαλιστικά ταμεία όταν αποχωρήσουν αλλά και κατά
τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα δεν καλύπτουν τις υγειονομικές κ.α.
ανάγκες της οικογένειάς τους που παραμένει στην χώρα αποστολής. γ) τους
υπηκόους των χωρών της ΕΟΚ που εισέρχονται λαθραία ή και διαμένουν και
εργάζονται παράνομα στη χώρα μας. Η έλλειψη πολιτικής η οποία να ρυθμίζει τα
ζητήματα που αφορούν την διαβίωση αλλοδαπών στη χώρα μας γίνεται ιδιαίτερα
αισθητή καθώς ο αριθμός αλλοδαπών αυξάνεται, οι ενδείξεις για την
περιθωριοποίησή τους δεν μπορούν πια να αγνοηθούν, η κοινή γνώμη έχει αρχίσει να
αγανακτεί και τα κρούσματα λαθρεμπορίας παράνομων μεταναστών γίνονται
συχνότερα. Όταν γίνουν αντιληπτοί οι μετανάστες αυτοί, η Ελλάδα τους απελαύνει
και οι εργοδότες που τους απασχολούν τιμωρούνται, ενώ για όσο διάστημα
96 Γιάννης Μπένος (ανακτήθηκε στις 17/10/11)
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παραμένουν στη χώρα γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από εργοδότες,
ιδιοκτήτες καταλυμάτων κ.α. Όμως η χώρα μας χρειάζεται κάποιους από αυτούς για
εργασίες που οι Έλληνες αρνούνται να κάνουν αλλά και για εργασίες εποχιακές στον
τουρισμό και στη γεωργία 98. Είναι λοιπόν προφανές ότι χρειάζεται μια πολιτική η
οποία θα λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η μετανάστευση στην Ελλάδα άπτετε μόνο
της αναπτυξιακής και της εργασιακής πολιτικής αλλά έχει σχέση και με την
κοινωνική πολιτική της χώρας. δ) και τέλος τους πρόσφυγες που εισέρχονται στη
χώρα μας είτε με την ιδιότητα αυτή είτε λαθραία. Ο πρόσφυγας προστατεύεται από
διεθνείς Συμβάσεις και Πρωτόκολλα. Η προστασία αυτή αφορά το άτομο που
εισέρχεται στη χώρα με νόμιμα δηλωμένη και αναγνωρισμένη την ιδιότητα αυτή. Ο
λαθροπρόσφυγας (που είναι
περισσότεροι από τους πρόσφυγες οι οποίοι
διακινούνται μέσω κυκλωμάτων και διατρέχουν τον κίνδυνο να συλληφθούν, να
δικαστούν, να φυλακιστούν και να απελαθούν)δεν τυγχάνει καμίας προστασίας και
εξομοιώνεται σε κάθε περίπτωση με τον μετανάστη. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα
μόνιμης εγκατάστασης προσφύγων αλλά ενδιάμεσος σταθμός για την προώθησή τους
σε άλλη χώρα.
Ως "νέα" χώρα υποδοχής μεταναστών, η Ελλάδα πρέπει να διαμορφώσει μια
μεταναστευτική πολιτική που να υπερβαίνει την αυτογνωσία της ως χώρα αποστολής,
να εκφράζει τους στόχους και τη στρατηγική της, να τοποθετεί τις απαραίτητες
άμεσες λύσεις των πιεστικών προβλημάτων στα πλαίσια των αρχών και στόχων μιας
μακρόπνοης πολιτικής και να συμβάλλει στη διαμορφούμενη μεταναστευτική
πολιτική της ΕΟΚ. Μέχρι σήμερα όμως, η μεταναστευτική πολιτική που
ακολουθούσε η χώρα ήταν αποκλειστικά πολιτική προσωρινής και όχι μόνιμης
διαμονής και εργασίας των μεταναστών 99 Η Βρετανία και η Γερμανία έχουν ήδη
αλλάξει σημεία της πολιτικής τους, προκειμένου να προσελκύσουν υψηλά
εξειδικευμένους αλλοδαπούς στην αγορά εργασίας τους 100.
Η μεταναστευτική πολιτική, θα πρέπει όχι μόνο να ρυθμίζει και να ελέγχει την
είσοδο, τη διαμονή και την απασχόληση των μεταναστών, αλλά και να ενθαρρύνει
την επιστροφή προς την χώρα αποστολής για την καταπολέμηση της
λαθρομετανάστευσης. Για παράδειγμα μια πολιτική για την αποθάρρυνση της
εισόδου και άλλων μεταναστών στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι
απάνθρωπες συνθήκες φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων 101.
Ακόμη θα πρέπει να αντιμετωπίζει και τους ήδη εγκατεστημένους μεταναστευτικούς
πληθυσμούς όσον αφορά τον εκπαιδευτικό τομέα, το στεγαστικό, την κοινωνική
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ασφάλιση, υγείας και πρόνοιας και την απασχόληση 102 Βασικός στόχος λοιπόν της
πολιτικής του κράτους είναι να εμποδίσει την ανεξέλεγκτη ροή μεταναστών και ο
στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την εξωτερική πολιτική 103104. Και όλα αυτά γιατί οι
μετανάστες στην Ελλάδα προβλέπεται ότι θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα στην
, μας 104.
χώρα
Η Ελληνική μεταναστευτική πολιτική ως προς την μετανάστευση εκφράζει 105 α) την
θετική ή αρνητική στάση απέναντι στη μετανάστευση. Αρχικά, η Ελληνική
μεταναστευτική πολιτική υπήρξε μεταπολεμικά θετική. Υπογράφονται οι διμερείς
συμβάσεις με βάση τις οποίες πραγματοποιείται η διακίνηση εργατικού δυναμικού
προς χώρες της Ευρώπης: η Ελληνογαλλική Σύμβαση "περί μεταναστεύσεως' της
13/3/1954, η Ελληνοβελγική Σύμβαση "περί μεταναστεύσεως Ελλήνων εργατών εις
Βέλγιον, προς απασχόλησιν εις ανθρακωρυχεία' της 12/7/1957, η Ελληνογερμανική
Σύμβαση "περί επιλογής και τοποθέτησης Ελλήνων εργατών εις Γερμανικάς
επιχειρήσεις" της 3/3/1960 και η Ελληνοολλανδική Σύμβαση "περί επιλογής και
τοποθέτησης Ελλήνων εργατών εν ταις Κάτω Χώραις" στις 13/9/1966. Με τις
συμβάσεις αυτές αποδεικνύεται η κυβερνητική ενθάρρυνση για μετανάστευση 106 και
β) την διευκόλυνση ή μη της εγκατάστασης των μεταναστών σε άλλη χώρα. Η θετική
στάση της Ελλάδας απέναντι στη μετανάστευση συνιστά διευκόλυνση της
εγκατάστασης μεταναστών σε άλλη χώρα. Η διευκόλυνση αυτή μπορεί να
αντιμετωπιστεί με τρείς τρόπους: ως ενθάρρυνση για μετανάστευση, ως παράγοντας
επιλεκτικής μετανάστευσης και ως τρόπος αντιμετώπισης του ατόμου που
μεταναστεύει. Ο πρώτος και ο δεύτερος τρόπος αντιμετώπισης εντάσσουν την
διευκόλυνση εγκατάστασης στην αλλοδαπή στην πολιτική μιας χώρας απέναντι στην
μετανάστευση. Ο τρίτος τρόπος συνδέει την πολιτική αυτήν με εκείνη που αφορά
εκείνους που ήδη μετανάστευσαν.
Χαρακτηριστική της διευκόλυνσης εγκατάστασης μεταναστών σε άλλη χώρα υπήρξε
η δραστηριότητα της Διακυβερνητικής Επιτροπής Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης η
οποία λειτουργεί από το 1952 στην Ελλάδα. Με την έγκριση της Ελληνικής
Κυβέρνησης η ΔΕΜΕ λειτούργησε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων γυναικών που
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104 Κόντης, Α., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην
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επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν στον Καναδά, στην Αυστραλία και στη Ν.
Ζηλανδία. 11.082 γυναίκες παρακολούθησαν το πρόγραμμα και μετανάστευσαν 107 .

2.3.1. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να αντανακλά την θετική
ανταπόκριση του πολιτικού συστήματος στην πολιτική έστω και μακροπρόθεσμα της
εμφάνισης μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας 107108. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να
αναπροσαρμοστεί με τρόπο ώστε να είναι σε θέση να συνδράμει στην επίλυση
προβλημάτων που προκαλεί η μετανάστευση, αλλά και να επιδιώξει το ζήτημα αυτό
να διευρύνει την αποτελεσματικότητά της. θα πρέπει η μετανάστευση να εκληφθεί ως
μέσο εξάσκησης εξωτερικής πολιτικής σε ένα νέο διεθνές περιβάλλον του οποίου οι
αναγκαιότητες επιβάλλουν νέες αντιλήψεις και επανακαθορισμό νέων στόχων και
προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο ως πρόβλημα. Η Ελληνική
εξωτερική πολιτική κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας εξ αιτίας της
μετανάστευσης αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στις νέες αναγκαιότητες αλλά όχι με
μεγάλη επιτυχία 109.
Η εξωτερική μεταναστευτική πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να -επιβλέψει
καλύτερα τα σύνορα και για να ασκήσει πίεση στη χώρα προέλευσης. Πολλές φορές
η Ελλάδα έχει απειλήσει την Αλβανία με μαζικές απελάσεις όταν η Αλβανική
Κυβέρνηση ακολουθούσε μια αρνητική πολιτική προς τα συμφέροντα της Ελλάδας.
-για να βελτιωθούν οι σχέσεις με τη χώρα προέλευσης, λόγου χάρη η παραχώρηση
των δικαιωμάτων στους παράνομους μετανάστες , ανεξάρτητα αν αυτά οφείλονται σε
μια προσπάθεια ομαλοποίησης της αγοράς εργασίας είναι δυνατόν να λειτουργήσουν
ως μέσο ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Το ζήτημα της
παράνομης μετανάστευσης ανάγκασε την Ελλάδα να αυξήσει τις διπλωματικές
σχέσεις της με την Αλβανία για την επίλυση των προβλημάτων 110.
Όσο περισσότερο διπλωματικό κεφάλαιο επενδύεται από την εξωτερική πολιτική των
κρατών για να αναπτυχθεί μια κοινή πολιτική, τόσο και πιο αποτελεσματικά θα
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης. Η μετανάστευση σε σχέση με την
εξωτερική πολιτική αναλύεται σύμφωνα με τη θεώρηση που εκλαμβάνει τη
μετανάστευση ως απειλή για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια της χώρας και
σύμφωνα με τη θεώρηση που την αντιμετωπίζει ως μέσο διεύρυνσης των
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κατευθύνσεων της εξωτερικής πολιτικής και ως ένα από τους υποβοηθητικούς
μηχανισμούς υλοποίησής της 111.

2.4. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ.
Ο πρώτος νόμος που ψηφίζεται για να αντιμετωπιστεί η εισροή μεταναστών στη
χώρα μας είναι ο νόμος 1975 του 1991 που αφορά την «Είσοδο- έξοδο, παραμονή,
εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και
άλλες διατάξεις». Οι στόχοι αυτού του νόμου ήταν η μείωση μετανάστευσης και η
ευκολότερη απέλαση των μεταναστών χωρίς χαρτιά που συλλαμβάνονταν.
Η εφαρμογή του νόμου έκανε πρακτικά ανέφικτη τη νόμιμη είσοδο και παραμονή
οικονομικών μεταναστών που αναζητούσαν εργασία. Τα επόμενα χρόνια εκατοντάδες
χιλιάδες μετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά και άδειες παραμονής, άλλοι
με τα πόδια διασχίζοντας τα βόρεια και ανατολικά σύνορα (Αλβανία- ΒουλγαρίαΤουρκία) και άλλοι δια θαλάσσης με μικρά σκάφη ή βάρκες που τους άφηναν στα
νησιά του Αιγαίου ή στην Κρήτη. Και στις δύο περιπτώσεις ήταν σημαντικός ο ρόλος
των δικτύων της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Βέβαια μεγάλος αριθμός από
αυτούς δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στην Ελλάδα: κάποιοι πέθαναν από το κρύο
διασχίζοντας χειμώνα τα σύνορα, άλλοι σκοτώθηκαν από τα ναρκοπέδια στον Έβρο
και άλλοι πνίγηκαν στην προσπάθεια τους να φτάσουν δια θαλάσσης. Τέλος, κάποιοι
μετανάστες έφτασαν ως τουρίστες αεροπορικώς, με τρένο κλπ με νόμιμη προξενική
θεώρηση (visa), μετά τη λήξη της οποίας παρέμεναν, αφού είχαν έρθει στην Ελλάδα
για
να
μείνουν
και
να
εργαστούν.
Αργότερα, δημιουργήθηκαν δύο Προεδρικά Διατάγματα 358/97 και 359/97 στα οποία
αναφερθήκαμε και παραπάνω. Αυτά τα διατάγματα είχαν σκοπό να εγκαινιάσουν ένα
πρόγραμμα καταγραφής και νομιμοποίησης μεταναστών. Συνολικά 371.000
μετανάστες περίπου υπέβαλλαν αίτηση για την καταγραφή τους και την απόκτηση
λευκής κάρτας (κάρτα περιορισμένης διάρκειας). Αυτή η κάρτα ήταν το 1ο βήμα στην
διαδικασία έκδοσης άδειας προσωρινής διαμονής.
Από τους 371.000 μόνο οι 212.000 κάτοχοι λευκής κάρτας κατόρθωσαν να
υποβάλλουν αίτηση για πράσινη κάρτα και αυτό γιατί το ελληνικό κράτος είχε
μεγάλες δυσκολίες να διαχειριστεί τον μεγάλο όγκο των αιτήσεων για πράσινη κάρτα,
αφού οι λευκές είχαν ήδη λήξει, και οι μετανάστες ήταν και πάλι χωρίς χαρτιά.
Έπρεπε επιπλέον, να προσκομίσουν χαρτιά ότι έχουν μόνιμη δουλειά και
συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων. Ειδικά για τον τελευταίο όρο των ενσήμων οι
μετανάστες αντιμετώπισαν πολύ μεγάλες δυσκολίες αφού μεγάλος αριθμός
εργοδοτών αρνείτο να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές. Άρα μεγάλος αριθμός

111 Τσαρδανίδης, Χ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα. Μετανάστευση και εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 225
37

μεταναστών

δεν

κατάφερε

να

φτάσει

τη

2η

φάση.

Παρά τις πολλές παρατάσεις που δόθηκαν περισσότερο απο το 1/3 κατόχων λευκής
κάρτας επανήλθαν στο καθεστώς του μη κανονικού μετανάστη. Αυτή η πρώτη
καταγραφή που έγινε, και τα στοιχεία στον ΟΑΕΔ, μας έδωσε μερικά πολύτιμα
στατιστικά συμπεράσματα: Από εκείνους που καταγράφηκαν και πήραν τη λευκή
κάρτα, ένα μέρος προσπάθησε να πάρει και την πράσινη.
Το 2001, και πριν ολοκληρωθεί το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης η κυβέρνηση
ψηφίζει το νόμο 2910 του που αφορά την «είσοδο και παραμονή των αλλοδαπών
στην ελληνική επικράτεια-κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και
άλλες διατάξεις». Ο νόμος αυτός είχε διπλό στόχο: Προέβλεπε ένα δεύτερο
πρόγραμμα καταγραφής και νομιμοποίησης που προέβλεπε αμνήστευση της
παράνομης εισόδου στη χώρα και φιλοδοξούσε να προσελκύσει τους παλιούς
μετανάστες που δεν κατάφεραν ή δεν επέλεξαν την νομιμοποίηση του 1998, αλλά και
νέους μετανάστες. Ο νέος νόμος δημιουργούσε ένα πλαίσιο μεσοπρόθεσμης
διαχείρισης της μετανάστευσης (2η γενιά και πρόβλεψη για μακροπρόθεσμη
μετανάστευση). Προέβλεπε διαδικασίες μόνιμης εισόδου στη χώρα με σκοπό την
εργασία, την οικογενειακή επανένωση, μετανάστευση λόγω σπουδών και ρύθμιζε την
χορήγηση ασύλου. Ο ίδιος νόμος έθεσε προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση των
μεταναστών που διέμεναν στη χώρα (αναθεώρηση κώδικα ιθαγένειας).
Στο νέο πρόγραμμα νομιμοποίησης του 2001 υπέβαλλαν τα χαρτιά τους 370.000
μετανάστες. Παρ’ όλο που ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος νομιμοποίησης
ήταν καλύτερος από τον πρώτο, πολύ γρήγορα προέκυψαν οργανωτικά προβλήματα.
Τα 4 γραφεία μετανάστευσης που δημιούργησε η περιφέρεια στην ευρύτερη Αθήνα
για να υποδέχονται και να επεξεργάζονται τα αιτήματα των μεταναστών,
αποδείχτηκαν ανεπαρκή. Έπειτα από αλλεπάλληλες ενστάσεις ο νόμος έδωσε
παράταση στις προθεσμίες. Οι κάρτες αυτές ήταν για 1 χρόνο μόνο, όμως η
διαδικασία συχνά ξεπερνούσε το 12μηνο. Έτσι, μόλις ο μετανάστης ολοκλήρωνε τη
διαδικασία έκδοσης των χαρτιών του, ήταν υποχρεωμένος να αρχίσει από την αρχή.
Επίσης το κόστος που είχαν τα παράβολα ήταν πολύ υψηλό 112
Το 2004 η κυβέρνηση με το νόμο 3202/2003 αποφάσισε να ξεκινήσει την έκδοση
αδειών 2ετούς διάρκειας ώστε να προλάβει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες αλλά και
να διευκολύνει τους μετανάστες. Παράλληλα, το 2001 η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα
«Τριετές πρόγραμμα δράσης για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών 2002-2005».
Αυτό το πρόγραμμα αφορούσε: την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας,

112 Βασικώστα Ελένη, 2010, (ανακτήθηκε στις 25/10/2011)
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την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την προώθηση του “πολιτιστικού διαλόγου”
και την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην ελληνική κοινωνία.
Το 2005 η κυβέρνηση ψήφισε νέο νόμο τον Ν.3386 που ενσωματώνει στην εθνική
νομοθεσία τις οδηγίες της Ε.Ε. για την οικογενειακή επανένωση υπηκόων τρίτων
χωρών, που στη συνέχεια αδειοδοτήθηκαν ως εργαζόμενοι και δεν μπορούσαν να
μεταβάλουν την άδειά τους για λόγους σπουδών αν και έχουν εισαχθεί σε αντίστοιχα
εκπαιδευτικά ιδρύματα113 και τους επί μακρόν διαμένοντες την είσοδο, διαμονή και
την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια,
αυστηροποιούνται οι ποινικές κυρώσεις και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται
σε αυτούς που διευκολύνουν την είσοδο παράνομων αλλοδαπών στη χώρα, καθώς
επίσης καταργείται η υποχρέωση εξέτασης των αιτουμένων την υπαγωγή στο
καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, από την Επιτροπή Μετανάστευσης της
οικείας Περιφέρειας ως προς τη επαρκή γνώση της γλώσσας καθώς και στοιχείων της
ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Για τον σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο
λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σχετική Κ.Υ.Α., καθορίζεται αυτοτελής
διαδικασία πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, της
ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Ειδικότερα θα προβλέπεται
φοίτηση στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων διάρκειας 125 ωρών (100 ώρες για την
ελληνική γλώσσα και 25 ώρες για την ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό πολιτισμό.
Ένα χρόνο αργότερα, το 2006 εφαρμόστηκε το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμού
150/2006 το οποίο είχε σκοπό την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με
το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες και
καθορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος επί μακρόν
διαμένοντος από ένα κράτος-μέλος στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι
διαμένουν νόμιμα στην επικράτειά του, καθώς και τα συναφή δικαιώματά τους και τις
προϋποθέσεις διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών υπό καθεστώς επί μακρόν
διαμένοντος σε κράτη-μέλη διαφορετικά από εκείνο που τους χορήγησε το καθεστώς
αυτό. Για να χορηγηθεί η άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, εκτός από την
αίτηση που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί και κάποιες προϋποθέσεις
όπως για παράδειγμα να διαθέτει ετήσιο εισόδημα, επαρκές για τις ανάγκες του ίδιου
και της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστημα
κοινωνικής αρωγής της χώρας, να διαθέτει επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
και των στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού, να
διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που
καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία

113http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2914&Ite
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καλύπτει και τα μέλη της οικογενείας. Η άδεια αυτή έχει διάρκεια ισχύος 5 έτη η και
ανανεώνεται για 5 έτη κάθε φορά.
Τόσο ο Ν.3386/2005 όσο και ο επόμενος νόμος που ψηφίστηκε το 2007 Ν3536/2007
περιελάμβαναν νέα προγράμματα νομιμοποίησης των παράνομα διαμενόντων
αλλοδαπών. Ο σκοπός των 2 αυτών νόμων είναι ο εξορθολογισμός της
μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας, η απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, η
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και γενικότερα η εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με τις οδηγίες της Ε.Ε. Επίσης οι 2 αυτοί νόμοι ενοποιούν την άδεια
εργασίας και παραμονής σε ενιαία άδεια, αποσαφηνίζουν τις προϋποθέσεις της
οικογενειακής επανένωσης, περιλαμβάνουν μέτρα για τους διακινητές ανθρώπων και
ενισχύουν τις περιφερειακές επιτροπές μετανάστευσης. Παρά τα 20 χρόνια εμπειρίας
της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής μεταναστών, η νόμιμη έλευση οικονομικών
μεταναστών είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και αποτρεπτική, και κυρίως λόγω του
υπερβολικά χρονοβόρου χαρακτήρα της διαδικασίας για τη μετάκληση αλλοδαπού
εργαζομένου 114
Το 2010 ψηφίστηκε ο Ν.3846 αφορά τις ''εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και
άλλες διατάξεις'' ο οποίος ρυθμίζει τις ειδικές μορφές απασχόλησης στην οποία η
συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για την παροχή υπηρεσιών ή έργου,
για ορισμένο ή αόριστο χρόνο προϋποθέτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας εφόσον η
εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο
εργοδότη για εννέα συνεχείς μήνες, την μερική απασχόληση κατά την οποία ο
εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν να συμφωνήσουν ημερήσια ή εβδομαδιαία ή
δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία μερικής απασχόλησης για ορισμένο ή αόριστο
χρόνο, την προσωρινή απασχόληση σε εταιρείες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο
δραστηριότητας την παροχή υπηρεσίας από μισθωτούς τους σε άλλον εργοδότη με
την μορφή της προσωρινής απασχόλησης, την κατοχύρωση εργασιακών δικαιώματα
των προσωρινά απασχολούμενων, θέματα αδείας και επιβάλει διοικητικές κυρώσεις
στις παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας με χρηματικό πρόστιμο
που κυμαίνεται από τρείς έως και δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ για κάθε παράνομο
υπήκοο τρίτης χώρας 115.

114 Βασικώστα Ελένη, 2010, (ανακτήθηκε στις 25/10/2011)
http://walk2geographies.wordpress.com/2010/06/17/%CE%BC%CE%B5%CF%84%
CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%
B70/oCF0/o830/oCE0/oB70/oCE0/oBC0/oCE0/oB50/oCE0/oB90/oCF0/o8E0/oCF0/o830/oCE0/oB50/oC
E%B9%CF%82/
115 Εφημερίς της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2010, αρ. φύλλου 66,
(ανακτήθηκε στις 07/03/2012) http://www.fsth.gr/filesup/FEKA66.pdf
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Ενώ ο Ν.4018/2011 116 είναι ο πιο πρόσφατος και αφορά την αναδιοργάνωση του
συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους
αυξημένης ασφάλειας και ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά την παραλαβή
νέας άδειας διαμονής, ύστερα από ανανέωση ή επανέκδοσή της, η προηγούμενη
άδεια παραδίδεται υποχρεωτικά στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της νέας
άδειας και καταστρέφεται ενώ ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να
υποβληθεί σε διαδικασία λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων αλλά και να διαθέτει
αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής
ιστορίας και πολιτισμού το οποίο αποδεικνύεται με τίτλο αποφοίτησης της
υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα ή με τίτλο
αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα ή με αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα
ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού ή με πιστοποιητικά
ελληνομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Α2 117 Επιπλέον ο νόμος αυτός αποσκοπεί
στην απλούστευση της διαδικασίας για τη διενέργεια μετακλήσεων εποχιακών
εργαζομένων και αλιεργατών και στη μείωση του διοικητικού βάρους των αρμόδιων
υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών
για εποχιακή εργασία στην Ελλάδα (για διάστημα 6 μήνες ανά περίοδο 12 μηνών),
γίνεται από τον εργοδότη μέσω υποβολής αίτησης στους οικείους Δήμους, 3 μήνες
πριν από το χρόνο έναρξης της απασχόλησης (σύμβαση ορισμένου χρόνου). Η
αρμοδιότητα για την εξέταση της αίτησης ανήκει στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ αρμοδιότητα
για την υποβολή αιτήσεων για την μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας ως αλιεργάτη
είναι η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην έδρα του νομού όπου είναι
εγκατεστημένη η επιχείρηση του ή στην έδρα νηολογίου του σκάφους του
τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την έναρξη της αλιευτικής περιόδου. Με τις διατάξεις
της παραγράφου 7 του άρθρου 5 και της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου
αυτού, εισάγονται κοινές ρυθμίσεις για την είσοδο εποχιακών εργαζομένων και
αλιεργατών, οι οποίες αφορούν την προστασία της Δημόσιας Υγείας και στην
οριοθέτηση των δικαιωμάτων τους και των υποχρεώσεών τους, ασφαλίζονται στους
οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα με
τους ημεδαπούς εργαζόμενους. Στα παραπάνω πρόσωπα χορηγούνται παροχές υγείας
μετά την είσοδό τους στην χώρα και την έναρξη της απασχόλησης τους και με τις
διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 ρυθμίζεται το θέμα των εκκρεμών
αιτήσεων οι οποίες υποβλήθηκαν πριν από την 30/09/2011.

116 Εφημερίς της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2011, αρ. φύλλου 215,
(ανακτήθηκε στις 07/03/2012)
117 http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr__
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2.5. ΛΤΚΑΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.

Οι διεθνείς ρυθμίσεις που αφορούν ζητήματα μετανάστευσης διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από τις ρυθμίσεις γενικής εφαρμογής.
Περιλαμβάνει διατάξεις που περιέχονται σε διεθνείς μηχανισμούς προστασίας των
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που εντοπίζονται στο Διεθνές
Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη και τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας. Ενώ η δεύτερη κατηγορία αποτελείται
από τις ρυθμίσεις αποκλειστικής ισχύος για μετανάστες. Αυτή η κατηγορία
περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν αποκλειστικά το φαινόμενο της μετανάστευσης.
Πρόκειται για τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 περί Νομικού Καθεστώτος των
προσφύγων, τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων των
μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών τους, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το
Νομικό Καθεστώς των μεταναστών εργαζομένων
, τη Σύμβαση σχετικά με τη
συμμετοχή των αλλοδαπών στη δημόσια ζωή σε τοπικό επίπεδο 18119 και τη Διεθνή
Σύμβαση Εργασίας Νο 143 του 1975 120 .
Η προάσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών σε συνάρτηση με τη δημοκρατική
ευαισθησία και την προάσπιση των συνόρων και του εσωτερικού των μελών της
ένωσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώνεται με τη συνθήκη του Schengen 12112η
οποία υπογράφτηκε το 1995
με σκοπό να καταργηθούν τα εσωτερικά σύνορα.
Δηλαδή τα κράτη - μέλη της συμφωνίας καταργούν τα εσωτερικά τους σύνορα
(έλεγχος διαβατηρίων, κοινή πολιτική θεώρησης διαβατηρίων, εισαγωγή
συνοδευτικών μέτρων που καθιστούν δυνατή την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά
σύνορα σε περιπτώσεις δικαστικής ή αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές
υποθέσεις) και θέτουν κοινούς κανονισμούς σχετικά με τον έλεγχο των εξωτερικών
συνόρων. Η πρώτη πράξη της Συμφωνίας υπογράφτηκε στην πόλη Schengen
(Λουξεμβούργο) το 1985 και τέθηκε σε εφαρμογή το 1990. Σήμερα, οι χώρες που
εφαρμόζουν τους κανόνες Schengen είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η
Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω
Χώρες, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία. Η Νορβηγία και η Ισλανδία,
εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις του κεκτημένου Schengen ενώ υπάρχουν άλλα 10

118 Αμίτσης, Γ/Λαναράς, Α.,(επ) ,Συλλογή Συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης,
τ. Β’, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000 , σελ. 411
119 Αμίτσης, Γ/Λαναράς, Α.,(επ) ,Συλλογή Συμβάσεων του Συμβουλίου της
Ευρώπης, τ. Α’, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000, σελ. 321
120 Αμίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι πολιτικές ρυθμίσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 36
121
Αλεξίας, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα. Η κοινωνική πρόσληψη και μελέτη του φαινομένου της μετανάστευσης-μια
εμπειρική μελέτη των διαδικασιών ελέγχου. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ.
270
122 Τσαρδανίδης, Χ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα, Μετανάστευση και εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 245
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νέα κράτη, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, που δεν είναι ακόμα πλήρως
εντεταγμένα στη ζώνη Schengen .
Ανεξαρτήτως καθεστώτος, φυλής, χρώματος και θρησκείας όλοι οι μετανάστες έχουν
ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά από το κράτος και από
τους πολίτες του. Προϋπόθεση όμως για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών είναι
η νόμιμη είσοδος στη χώρα υποδοχής και να υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως
διαβατήριο ή κάποιο άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο θα είναι αναγνωρισμένο από
διεθνείς συμβάσεις.
Ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα είναι η δυνατότητα ένταξης στο εκπαιδευτικό
σύστημα της χώρας με δικαίωμα φοίτησής τους στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
(δικαίωμα
σπουδών
στα
Α.Ε.Ι.
και
Τ.Ε.Ι.)
Στο κεφάλαιο Θ': «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Αλλοδαπών» (άρθρα 39 - 41 ν.
2910/2001) επισημαίνετε η ελεύθερη πρόσβαση των ανήλικων αλλοδαπών σε όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ακόμη και όταν η νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα
δεν έχει ρυθμισθεί
. Σύμφωνα με τα Π.Δ 200/98 και 201/98 δεν απαιτείται ως
δικαιολογητικό εγγραφής η προσκόμιση νομιμοποιητικών της παραμονής των
αλλοδαπών εγγράφων. Έτσι τα παιδιά των αλλοδαπών ακόμη και των παρανόμων
έχουν το δικαίωμα εγγραφής στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Αυτό καθιστά τα παιδιά των αλλοδαπών ως μη υποκείμενα
αποκλεισμού που θα έβρισκαν τις πόρτες της εκπαίδευσης κλειστές, με προφανή
καταστροφικά αποτελέσματα για τα ίδια και το κοινωνικό σύνολο 1234125. Κινδυνεύουν
σε πολύ μεγάλο ποσοστό από ότι τα υπόλοιπα παιδιά, να προωθηθούν σε παράνομες
δραστηριότητες, εάν αποκλειστούν από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η φοίτηση στο
σχολείο δε βοηθά μόνο την ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία, η οποία θα τους
είναι απαραίτητη όταν και εφόσον τελικά οι γονείς τους ολοκληρώσουν τις
διαδικασίες νόμιμης παραμονής, αλλά και τα προστατεύει από την εκμετάλλευση, την
περιθωριοποίηση και την παραβατικότητα 126.

123

Ευδόκα Τάκης, Η συμφωνία Σένγκεν, 2009, (ανακτήθηκε στις 18/01/2012)
http://www.sigmalive.com/simerini/analiseis/other/129256
124

Τατιάνα Παπαδοπούλου,( 2002), «Θ εσμικές καινοτομίες στην αντιμετώπιση
της μετανάστευσης» , (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=669
125 Κατρούγκαλος, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Τα κοινωνικά δικαιώματα των παράνομων αλλοδαπών,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 86
126 Άννα Καραμάνου (ανακτήθηκε στις 17/04/2011)
http://www.karamanou.gr/gr/uploads/Documents/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE
0/o990/oCE0/oA40/oCE0/o990/oCE0/o9A0/oCE0/o950/oCE0/oA30/o200/oCE0/oA00/oCE0/o910/oCE
%A10/oCE0/o950/oCE0/o9C0/oCE0/o920/oCE0/o910/oCE0/oA30/oCE0/o950/oCE0/o990/oCE0/oA3/
GR/04/ypo04_0402.htm
43

Για το έτος 2003-2004 οι αλλοδαποί μαθητές αποτελούσαν το 10,6% των μαθητών
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ενώ από το Υπουργείο Παιδείας έχουν δημοσιευτεί
στοιχεία για το σχολικό έτος 2003 - 2004 στα οποία εμφανίζονται 97.000 αλλοδαποί
μαθητές 127128 Ενώ η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους Έλληνες, ποσοστό 53,5%
θεωρούν ότι ένας αλλοδαπός μαθητής που αριστεύει μπορεί να κρατά την ελληνική
σημαία στις παρελάσεις. Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε, τα παιδιά των
μεταναστών έχουν ενταχθεί σε μεγάλο βαθμό στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Αναμένεται λοιπόν, ότι η Ελληνοποίησή τους θα είναι αναπόφευκτη, πράγμα που θα
τους καταστήσει πολίτες της Ελλάδας ιδιαίτερα και αν αποκτήσουν την Ελληνική
,
128.
υπηκοότητα
Κάθε υπήκοος Κράτους-μέλους της Ε.Ε. που έπαυσε την επαγγελματική του
δραστηριότητα ως μισθωτός ή μη μισθωτός (συνταξιούχος δηλαδή) έχει το δικαίωμα
διαμονής στην Ελλάδα. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και τα άτομα της οικογενείας του
(γυναίκα, παιδιά και όσοι συντηρούνται από αυτόν). Στα πρόσωπα αυτά χορηγούνται
‘’δελτία διαμονής υπηκόου Κράτους-μέλους της Ε.Ο.Κ.” με πενταετή διάρκεια και
δυνατότητα ανανέωσης 129.
Ένα ακόμη δικαίωμα είναι αυτό στην απασχόληση, όπως είναι οι δίκαιοι μισθοί και
οι εύλογες συνθήκες εργασίας. (Διεθνής Αμνηστία, 2011). Συγκεκριμένα, με την
άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας παρέχεται στον κάτοχο το δικαίωμα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας, χωρίς να υπόκειται σε οποιονδήποτε περιορισμό. Αυτό
σημαίνει ότι ο κάτοχος άδειας διαμονής αόριστου χρόνου μπορεί να απασχοληθεί με
σχέση εξαρτημένης εργασίας, να παρέχει υπηρεσίες, να συνάπτει σύμβαση έργου ή
να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να είναι απαραίτητος ο
εφοδιασμός του με άλλα έγγραφα τα οποία θα του παρέχουν έγκριση για τη
δραστηριότητα που επιθυμεί να ασκήσει 130. Έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με
τους ημεδαπούς, εφόσον είναι κάτοχοι δελτίου διαμονής και μόνιμης διαμονής 131.
Έτσι λοιπόν οι Έλληνες εργοδότες υποχρεούνται να πληρώσουν στον νόμιμο
μετανάστη στην ελάχιστη αμοιβή και να του προσφέρουν ένα πλήρες πακέτο
πρόσθετων παροχών σε είδος (γεγονός που αναμένετε να οδηγήσει στον περιορισμό

127 Ασπασία 05/02/2010 (ανακτήθηκε στις 19/04/2011)
http://www.epkodi.gr/site/index.php/----- articlestable-83/174-2010-02-05-13-55-53
128 Τσαρδανίδης, Χ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα, Μετανάστευση και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 237
129 Σπυρίδωνος, Β., Βρέλλη, Δίκαιο Αλλοδαπών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1999,
σελ. 121
130 Χατζής, Νικόλαος, Ι., Αλλοδαποί II, Εκδόσεις Σακκουλα Α.Ε, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2009, σελ. 257
131 Χατζής, Νικόλαος, Ι., Αλλοδαποί II, Εκδόσεις Σακκουλα Α.Ε, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2009, σελ. 543
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της ζήτησης παράνομων εργαζομένων) 13213 Συνεπώς μπορεί να υποβάλλει αίτηση
στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφόσον ζουν και εργάζονται στη χώρα
μας νόμιμα και έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα με τους ημεδαπούς,
προκειμένου να ασφαλιστεί, να εγγράφεται σε επιμελητήρια, να προβαίνει σε
έναρξη/μεταβολή εργασιών, να θεωρεί βιβλία και στοιχεία, να λαμβάνει άδεια
λειτουργίας καταστήματος και άδεια άσκησης επαγγέλματος και γενικώς να
αναπτύξει τον κύκλο των βιοτικών του σχέσεων
. Με την προϋπόθεση αυτή, οι
εργαζόμενοι μετανάστες δικαιούνται την άδεια εργασίας και παραμονής. Στην
περίπτωση όπου ο μετανάστης έχει παντρευτεί με Έλληνα ή έχει Ελληνική καταγωγή,
η παραμονή και η άδεια εργασίας μπορούν να χορηγηθούν χωρίς χρονικό όριο134. Οι
παράνομοι μετανάστες δεν δικαιούνται οποιαδήποτε ασφαλιστική αντιπαροχή ακόμη
και στην περίπτωση που καταβάλλουν εισφορές και υποχρεούνται σε κρατήσεις.
Ακόμη και οι νόμιμοι αλλοδαποί δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης, αφού κατά
κανόνα δεν προβλέπεται δυνατότητα μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 135.
Έπειτα, είναι πολύ σημαντικό το δικαίωμα της ελευθερίας και της επιλογής. Με άλλα
λόγια να μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι τον τόπο και το μέρος στο οποίο επιζητούν να
εγκατασταθούν και να κατοικήσουν βάση πολλών κριτηρίων τα οποία οι ίδιοι
θεωρούν και κρίνουν απαραίτητα. Συγκεκριμένα στο άρθρο 42 και παρ.1 σημειώνεται
το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης στο σύνολο της επικράτειας
(ελεύθερη γεωγραφική κινητικότητα 136137) της χώρας και επίσης ο ν. 1975/1991 ορίζει
την ελεύθερη είσοδο στο ελληνικό έδαφος με την προϋπόθεση βέβαια να κατέχει
κανονικό και ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωριζόμενο από
διεθνείς συμβάσεις. Από την άλλη πλευρά, ένα κράτος έχει το δικαίωμα να
απαγορεύσει την είσοδο σε αλλοδαπό για λόγους ασφαλείας και τάξεως
(τοξικομανία, βαριές ψυχοπνευματικές διαταραχές, έκδηλες καταστάσεις ψυχώσεως
με υπερκινητικότητα, παραλήρημα, παραισθήσεις ή σύγχιση), για λόγους ασθενείας
οι οποίοι έχουν εγκριθεί ότι δύναται να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία
(σύφιλη, φυματίωση του αναπνευστικού, ασθένειες που υπόκεινται σε καραντίνα
κ.α.) ή ακόμη και αν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ανεπιθύμητων αλλοδαπών
137 Όμως αν οι ασθένειες αυτές εκδηλώθηκαν μετά την έκδοση της πρώτης αδείας
132 Αμίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι πολιτικές ρυθμίσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 45
133 Χατζής, Νικόλαος, Ι., Αλλοδαποί II, Εκδόσεις Σακκουλα Α.Ε, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2009, σελ 4 & 257
134 Αμίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι πολιτικές ρυθμίσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 39
135 Κατρούγκαλος, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Τα κοινωνικά δικαιώματα των παράνομων αλλοδαπών,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 87
136 Κόντης, Α., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Οικονομική ενσωμάτωση μεταναστών στη χώρα υποδοχής. Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 213
137 Σπυρίδωνος, Β., Βρέλλη, Δίκαιο Αλλοδαπών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1999,
σελ. 37,39,40
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δεν είναι εφικτή η απομάκρυνση από τη χώρα 138139. Ακόμη, η ελεύθερη επιλογή
εργοδότη αφού πρώτα του έχει χορηγηθεί άδεια εργασίας από τον Υπουργό εργασίας
ή άλλη εξουσιοδοτημένη Αρχή σύμφωνα με τον Ν. 1975/91 .
Ένα ακόμη δικαίωμα ελευθερίας είναι αυτό της θρησκευτικής συνείδησης όπως και
δικαίωμα συναθροίσεως και σύστασης ενώσεων.140 Το δικαίωμα της θρησκευτικής
συνείδησης είναι ένα θέμα που η Ελλάδα πρέπει να λύσει διότι είναι ένα ζήτημα το
οποίο δεν αφορά την ιθαγένεια αλλά την ίδια την πολιτεία, δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ
κράτους
και
εκκλησίας.
Το κεφάλαιο Θ': «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Αλλοδαπών» (άρθρα 39 - 41 ν.
2910/2001) ορίζει την αυτεπάγγελτη δίωξη των εγκλημάτων ρατσισμού και
ξενοφοβίας, τα οποία τελούνται για λόγους φυλετικής ή εθνικής καταγωγής και
θρησκεύματος 141.
Φυσικά και το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, διότι δεν είναι δυνατόν να ζουν, να
εργάζονται, να πληρώνουν φόρους, να τηρούν τους νόμους της χώρας και τις
υποχρεώσεις τους απέναντί της και να μην ακούγεται η φωνή τους και τα αιτήματά
τους, αλλά και το δικαίωμα εξειδικευμένης πληροφόρησης και της συμμετοχής στην
κοινωνία της πληροφορίας, γιατί όλοι οι μετανάστες αποτελούν ένα κομμάτι της
Ελληνικής κοινωνίας και για αυτό το λόγο έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στην
πληροφορία 142 Στην περίπτωση όμως όπου κρατούνται κάπου προσωρινά έχουν το
δικαίωμα ενημέρωσης, σε κατανοητή γλώσσα, σχετικά με τα στοιχεία της διαβίωσής
του στο ίδρυμα στο οποίο τυχαίνει να εισαχθεί καθώς επίσης και την διευκόλυνση της
επικοινωνίας του μετανάστη με τις Διπλωματικές και Προξενικές αρχές της χώρας
καταγωγής του 143.
Ένα εξίσου σημαντικό δικαιώματα των μεταναστών είναι αυτό της πρόσβασης στις
υγειονομικές
υπηρεσίες
της
χώρας
μας.
Μετανάστες οι οποίοι έχουν πέσει θύματα βασανιστηρίων ή οποιαδήποτε άλλης
σκληρής μορφής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης δικαιούνται σωματική
138

Σπυρίδωνος, Β., Βρέλλη, Δίκαιο Αλλοδαπών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1999,
σελ. 119
139
Σπυρίδωνος, Β., Βρέλλη, Δίκαιο Αλλοδαπών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1999,
σελ. 66
140 Ασπασία 05/02/2010 (ανακτήθηκε στις 19/04/2011)
http://www.epkodi.gr/site/index.php/-----articlestable-83/174-2010-02-05-13-55-53
141 Τατιάνα Παπαδοπούλου, (2002), «Θ εσμικές καινοτομίες στην αντιμετώπιση της
μετανάστευσης» , (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=669
142 Ασπασία 05/02/2010 (ανακτήθηκε στις 19/04/2011)
http://www.epkodi.gr/site/index.php/-----articlestable-83/174-2010-02-05-13-55-53
143 Τατιάνα Παπαδοπούλου,( 2002), <<Θεσμικές καινοτομίες στην αντιμετώπιση της
μετανάστευσης» , (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=669
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και ψυχολογική ανάρρωση και κοινωνική επανένταξη στην κοινωνία. Επίσης, στην
περίπτωση όπου το άτομο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως θύμα εμπορίας ανθρώπων με
πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών και ύστερα από αίτηση του θύματος
που υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα χορηγείται
σχετική άδεια διαμονής, για την οποία δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου 144
Έπειτα κάθε μετανάστης ενήλικας ή ανήλικος ο οποίος καθίσταται ανάπηρος,
δικαιούται ειδική φροντίδα ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του με
αξιοπρέπεια. Επίσης παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες
υγείας όπως στα αγροτικά ιατρεία, τα δημοτικά πολυιατρεία, τα πολυιατρεία που
λειτουργούν ως μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα περιφερειακά κέντρα υγείας, τα
εξωτερικά ιατρεία και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων σε
συνεργασία με τα ασφαλιστικά ταμεία των χωρών τους. Ενώ για την δευτεροβάθμια
περίθαλψη και τη φαρμακευτική κάλυψη το κόστος καλύπτεται από τα ασφαλιστικά
ταμεία είτε εξολοκλήρου είτε μερικώς για όσους είναι ασφαλισμένοι ή από την
Διεύθυνση
Κοινωνικής
Πρόνοιας
145.
Σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ.1 παρέχεται το δικαίωμα περίθαλψης από νοσοκομεία
και κλινικές σε περίπτωση επείγοντος αλλά και σε κάθε περίπτωση όσον αφορά τα
ανήλικα παιδιά . Αργότερα με τον Νόμο 2646/1998 προβλέπεται ότι <<κάθε άτομο
που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης δικαιούται
κοινωνικής φροντίδας από τους φορείς του Εθνικού Συστήματος, κατά τους
ειδικότερους όρους του παρόντος νόμου>>. Με τα άρθρα 2 και 18 του ίδιου νόμου,
επίσης, καθιερώνεται η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη
των αναγνωρισμένων προσφύγων, τον καθορισμό των προϋποθέσεων και την
διαδικασία υγειονομικής περίθαλψης ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής και
κοινωνικής συνδρομής στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες ή τους αιτούντες ή
εκείνους που διαμένουν προσωρινά προς αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων
ανάγκης 146. Η μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 11 παρ. Ε' του νόμου
2955/2001 προβλέπει την παροχή δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης σε αλλοδαπούς μετανάστες που έχουν μολυνθεί από λοίμωξη HIV ή
άλλα λοιμώδη νοσήματα, τα οποία χρήζουν θεραπευτικής αγωγής που δεν μπορεί να
χορηγηθεί στη χώρα καταγωγής τους. Για το διάστημα της θεραπευτικής αγωγής οι εν
λόγω αλλοδαποί δικαιούνται προσωρινής άδειας παραμονής και εργασίας 147 Αν και
οι παράνομοι μετανάστες συνήθως αποκλείονται από κάθε είδους υπηρεσίες και
144 Χατζής, Νικόλαος, Ι., Αλλοδαποί II, Εκδόσεις Σακκουλα Α.Ε, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2009, σελ. 125
145 Μάντζιου Ιωάννα και Ρετινιώτη Αθανασία (2010), (ανακτήθηκε στις 18/04/2011)
«ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,
ΤΟΜΕΑΣ Υ Γ Ε ΙΑ Σ »
146 Κατρούγκαλος, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Τα κοινωνικά δικαιώματα των παράνομων αλλοδαπών,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 85
147 Τατιάνα Παπαδοπούλου, (2002), «Θ εσμικές καινοτομίες στην αντιμετώπιση της
μετανάστευσης» , (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=669
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παροχές, στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατοχυρώνεται το δικαίωμα παροχής
άμεσης βοήθειας 148 .
Επιπλέον παρέχεται το δικαίωμα της ίσης προστασίας της ζωής και της ασφάλειας σε
όλους τους μετανάστες και το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας και ακρόασης. Τα
τελευταία όμως ισχύουν και για μετανάστες που δεν έχουν άδεια παραμονής, τους
παρέχεται δηλαδή το δικαίωμα επικοινωνίας με δικηγόρο. Ενώ σε περίπτωση
προανάκρισης, κύριας ανάκρισης, αυτόφωρου εγκλήματος και προσωρινής κράτησης
επιβάλλεται η επικοινωνία με δικηγόρο και διερμηνέα χωρίς να απαιτείται η άδεια
παραμονής. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ν.Δ. 57/1973 δικαίωμα κοινωνικής
προστασίας 148149 Ενώ αργότερα με τον Ν. 2447/1996 αποκτούν και το δικαίωμα να
οριστούν επίτροποι ή δικαστικοί συμπαραστάτες ημεδαπών 150.Επίσης έχουν το
δικαίωμα να αρνηθούν τη σύλληψη ή φυλάκιση εάν δεν υπάρχει δικαστικό ένταλμα.
Στην περίπτωση όμως όπου υπάρχει αυτόφωρο έγκλημα δεν μπορούν να κάνουν
καμία άλλη ενέργεια, παρά μόνο να ακολουθήσουν. Αν όμως, ο αλλοδαπός έχει
καταδικαστεί σε κάθειρξη ή φυλάκιση η χώρα μπορεί να προβεί σε απέλαση ενώ ο
αλλοδαπός μπορεί να προσφύγει εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση της
απέλασης στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ο οποίος αποφασίζει εντός είκοσι ημερών
από την άσκηση της προσφυγής αυτής 151. Επιπλέον υπάρχει απαγόρευση των
βασανιστηρίων καθώς είναι απαραίτητη η αποζημίωση σε όσους στερήθηκαν
παράνομα την προσωπική τους ελευθερία 152 Ένα ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 44
της παρ.7, είναι το δικαίωμα παραμονής (αναστολής απέλασης) των αλλοδαπών οι
οποίοι καταγγέλλουν πράξεις προαγωγής σε πορνεία, των οποίων είναι θύματα 153.
Στη συνέχεια το δικαίωμα παροχής ασύλου το οποίο παραχωρείται με μια αίτηση την
οποία μπορούν να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι αλλοδαποί (Διεθνής Αμνηστία,
2011). Επιπροσθέτως, στους αιτούντες άσυλο παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική
και νοσοκομειακή περίθαλψη όταν βέβαια είναι απαραίτητη, με την προϋπόθεση ότι
αυτοί είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι 154

148 Κατρούγκαλος, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Τα κοινωνικά δικαιώματα των παράνομων αλλοδαπών,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 84
149 Τατιάνα Παπαδοπούλου, (2002 ), «Θ εσμικές καινοτομίες στην αντιμετώπιση της
μετανάστευσης» , (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=669
150 Σπυρίδωνος, Β., Βρέλλη, Δίκαιο Αλλοδαπών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1999,
σελ. 79
151 Σπυρίδωνος, Β., Βρέλλη, Δίκαιο Αλλοδαπών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1999,
σελ. 101
152 Ασπασία 05/02/2010 (ανακτήθηκε στις 19/04/2011)
http://www.epkodi.gr/site/index.php/----- artidestable-83/174-2010-02-05-13-55-53
153 Τατιάνα Παπαδοπούλου, (2002), <<Θεσμικές καινοτομίες στην αντιμετώπιση της
μετανάστευσης» , (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=669
154 Μάντζιου Ιωάννα και Ρετινιώτη Αθανασία , (2010), (ανακτήθηκε στις 18/04/2011)
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Το δικαίωμα στην διεκδίκηση πολυτεκνικού επιδόματος στην περίπτωση όπου είναι
πολύτεκνες μητέρες και στην περίπτωση όπου κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην
χώρα. Αυτό είναι ένα κίνητρο που θα βοηθήσει στην επίλυση του δημογραφικού
προβλήματος της Ελλάδας, στην αύξηση του εργατικού δυναμικού και στην
καταπολέμηση της γήρανσης του πληθυσμού 155.
Δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή της χώρας όπου
σύμφωνα με τον κ. Τσίτσα, (2011) «Περισσότεροι από τους μισούς θέλουν να
αποκτήσουν ελληνική υπηκοότητα (51,1%), ενώ στην συντριπτική τους πλειοψηφία
(75,3%)
θέλουν
να
αποκτήσουν
και
δικαίωμα
ψήφου».
Αυτό σημαίνει δυνατότητα άσκησης των εκλογικών τους δικαιωμάτων είτε σε
δημοτικές
εκλογές
είτε
σε
βουλευτικές.
Σύμφωνα με την κα Α. Καραμάνου (2004) «Η στέρησή τους από τα εκλογικά τους
δικαιώματα ισοδυναμούσε πάντα με αποκλεισμό από τη σημαντικότερη ιδιότητα, την
ιδιότητα του πολίτη. Όταν ένας άνθρωπος γνωρίζει πως η φωνή του δε μπορεί να
ακουστεί, πως τα συμφέροντά του δε μπορούν να εκπροσωπηθούν στα κέντρα εξουσίας,
είναι λογικό να αισθάνεται αποκλεισμένος από την ίδια την κοινωνία και είναι πολύ
πιθανόν να στρέφεται και εναντίον της».156
Στη συνέχεια έχουν το δικαίωμα να τους χορηγηθεί γονική άδεια σε κάθε γονέα
ατομικά, για όσους μετανάστες έχουν οικογένεια και είναι εργαζόμενοι ώστε να
καλύψουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, για λόγους ασθένειας των παιδιών ή
άλλων μελών της οικογένειας ή ακόμη και άδεια για την παρακολούθηση της
σχολικής επίδοσης των παιδιών τους 156157
Στην περίπτωση όπου οι μετανάστες εξέρχονται προσωρινά από την Ελλάδα (αυτό
μπορεί να συμβεί σε περιόδους εορτών κυρίως, που συνηθίζουν να επισκέπτονται τη
χώρα καταγωγής τους ώστε να δουν τα συγγενικά τους πρόσωπα) έχουν το δικαίωμα
επανεισόδου με την προϋπόθεση όμως ότι η άδεια παραμονής τους δεν έχει λήξει
ακόμη, όταν δηλαδή εξακολουθεί να ισχύει κατά το χρόνο της επανεισόδου τους 158.
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http://www.karamanou.gr/gr/uploads/Documents/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE
%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE
%A1%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/
GR/04/ypo04_0402. htm
157 Μάντζιου Ιωάννα και Ρετινιώτη Αθανασία, (2010), (ανακτήθηκε στις 18/04/2011)
<<ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,
ΤΟΜΕΑΣ Ε ΡΓΑ ΣΙΑ Σ»
158 Χατζής, Νικόλαος, Ι., Αλλοδαποί II, Εκδόσεις Σακκουλα Α.Ε, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2009, σελ. 4
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Για παράδειγμα οι μετανάστες των ΗΠΑ που νομιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα
αμνηστίας των ΗΠΑ μπορούσαν πλέον να επιστρέψουν στην πατρίδα τους για
επισκέψεις ενώ οι ομοιογενείς τους που παρέμειναν παράνομοι ήταν “παγιδευμένοι”
στις ΗΠΑ εφόσον μια επίσκεψη στην πατρίδα τους θα ριψοκινδύνευε την επάνοδο
και τη μακροχρόνια διαμονή τους στις ΗΠΑ 159 Επίσης έχουν τη δυνατότητα να
εγκαταλείψουν το έδαφος της Ελλάδας προκειμένου να μεταβούν σε άλλο κράτοςμέλος με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ενώ
δικαίωμα εισόδου στην Ελλάδα έχουν τα άτομα που τον συνοδεύουν ή ακόμη και τα
άτομα τα οποία έρχονται να τον συναντήσουν (όσοι βέβαια είναι κάτοχοι ισχύοντος
διαβατηρίου) με δικαίωμα διαμονής έως και τρείς μήνες, ενώ δικαίωμα διαμονής
μεγαλύτερο των τριών μηνών έχουν οι πολίτες της Ένωσης εφόσον είναι μισθωτοί ή
ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον
εαυτό τους και την οικογένειά τους ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της
περιόδου διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της χώρας, καθώς και
πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας ή και αν έχουν εγγραφτεί σε δημόσιο ή
ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 16016
.
Ένα ακόμη δικαίωμα που σχετίζεται με την άδεια παραμονής είναι αυτό της
απόκτησης αόριστης διάρκειας σύμφωνα με τα άρθρα: 22 παρ. 2, 23, 27 παρ. 4, 37
παρ.3 .
Επίσης δικαιούνται να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα όπως γάμος, βαφτίσια,
αγορά ακίνητης και κινητής περιουσίας ή ακόμη και σύσταση εταιρείας εφόσον
υπάρχουν τα απαραίτητα χαρτιά και δικαιολογητικά τα οποία και είναι νόμιμα.
Ένα ακόμη δικαίωμα είναι η απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) από
τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και στην περίπτωση που είναι άνεργοι μπορούν να λάβουν
κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ της περιοχής στην οποία ζουν και να λαμβάνουν
επίδομα ανεργίας με την προϋπόθεση βέβαια ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα ένσημα.
Επίσης ως νέοι επαγγελματίες μπορούν να συμμετάσχουν σε επιδοτούμενα
προγράμματα τα οποία προσφέρει ο ΟΑΕΔ ώστε να καταρτιστούν επαγγελματικά 162
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1975/1991 παρέχεται το δικαίωμα στην
οικογενειακή επανένωση (το διάταγμα αυτό εκδόθηκε όμως τον Ιανουάριο του
1998). Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται σε όλους όσοι βρίσκονται νόμιμα στο
159 Καβουνίδου, Τ., Νομικές και κοινονικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα. Οι μετανάστες του πρώτου Ελληνικού προγράμματος νομιμοποίησης,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 97
160 Χατζής, Νικόλαος, Ι., Αλλοδαποί II, Εκδόσεις Σακκουλα Α.Ε, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2009, σελ. 498-499, 503, 505-506
161 Τατιάνα Παπαδοπούλου, (2002 ), «Θ εσμικές καινοτομίες στην αντιμετώπιση της
μετανάστευσης» , (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=669
162 Μάντζιου Ιωάννα και Ρετινιώτη Αθανασία (2010), (ανακτήθηκε στις 18/04/2011)
«ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.»
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ελληνικό έδαφος και δεν περιορίζεται μόνο στους εργαζόμενους. Ο χρόνος νόμιμης
παραμονής που απαιτείται να έχει συμπληρωθεί προκειμένου ο αλλοδαπός να ζητήσει
την επανένωσή του με τα μέλη της οικογένειάς του («περίοδος αναμονής»),
μειώνεται από πέντε σε δύο μόλις έτη 163. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια, είναι να
υπήρχε κοινή συμβίωση πριν την άφιξη του ίδιου στην Ελλάδα 164 Τα μέλη της
οικογενείας που εισήλθαν κανονικά στο ελληνικό έδαφος στα πλαίσια της
οικογενειακής επανένωσης υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από την άφιξή τους να
υποβάλουν αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας παραμονής στην Υπηρεσία
Αλλοδαπών του τόπου διαμονής τους σύμφωνα με το Π.Δ 5/98 165.
Επιπλέον, ο Ν. 2196/1994 ορίζει ότι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν
και εκλέγεστε είτε στην Ελλάδα είτε στο Κράτος-μέλος καταγωγής του. Κανένας
όμως δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μία φορές κατά τις ίδιες εκλογές και
κανένας δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερα από ένα Κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις ίδιες εκλογές. Επίσης το Π.Δ. 133/97 ορίζει την
άσκηση των δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεστε κατά τις δημοτικές και
κοινοτικές εκλογές από τους ‘’πολίτες’’ της Ε.Ε., που δεν είναι Έλληνες υπήκοοι
αλλά κατοικούν στην Ελλάδα 166.
Και τέλος αλλά εξίσου σημαντικά είναι το δικαίωμα για την διαφύλαξη της τιμής
του ίδιου του μετανάστη αλλά και της οικογενείας του, στην διαφύλαξη της ιδιωτικής
ζωής, του απορρήτου και της γενετικής ταυτότητας167 γιατί δεν παύουν να είναι
άνθρωποι, με αρχές, τιμή, αξίες και να υποστηρίζουν τα ήθη και έθιμα της χώρας
στην οποία γεννήθηκαν και έζησαν για κάποια χρόνια.
Η συλλογική κοινωνική συνείδηση θα διαμορφωθεί και μόνο μέσω της έμπρακτης
και συστηματικής υλοποίησης από την Ελληνική πολιτεία των Διεθνών Συμβάσεων
για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων που έχουν ενσωματωθεί στο
εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Κάθε άλλη επιλογή, όπως αποδείχτηκε κατά την
περασμένη δεκαετία, είναι αδιέξοδη, μη ρεαλιστική και αναποτελεσματική. Όμως το
σεβαστό δικαίωμα στην ασφάλεια κάθε πολίτη δεν μπορεί να καταλήξει εις βάρος
της ασφάλειας των δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της χώρας. Η βελτίωση του
νομοθετικού πλαισίου, η συστηματική ανασκευή των κοινωνικών στερεοτύπων, η
έμπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη, η συστηματική αποτροπή της εγκληματικότητας

163 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες, 24/10/2008 (09.10) 13440/08
164 Αμίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι πολιτικές ρυθμίσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 39
165 Σπυρίδωνος, Β., Βρέλλη, Δίκαιο Αλλοδαπών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1999 ,
σελ. 50
166 Σπυρίδωνος, Β., Βρέλλη, Δίκαιο Αλλοδαπών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1999,
σελ. 123
167 Ασπασία 05/02/2010 (ανακτήθηκε στις 19/04/2011)
http://www.epkodi.gr/site/index.php/----- articlestable-83/174-2010-02-05-13-55-53
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κοινωνικών ομάδων θα πρέπει να συνιστούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τη
μόνη σοβαρή και ρεαλιστική επιλογή και πολιτική 168.

2.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.
Η κοινωνία έχει την υποχρέωση να συμπεριφέρεται σωστά έναντι στους μετανάστες.
Από την πλευρά τους οι μετανάστες όμως έχουν την υποχρέωση να σέβονται τόσο
τους νόμους όσο και τα κοινωνικά θέσμια της χώρας που τους φιλοξενεί 169 Πέρα
από τα δικαιώματα λοιπόν που έχουν, έχουν και κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στη
χώρα υποδοχής, τις οποίες και πρέπει να τηρούν ώστε να είναι νόμιμοι και να
μπορούν να απολαμβάνουν κάθε υποστήριξη, κοινωνικοπολιτιστική ή οικονομική
που παρέχει η χώρα και να ζει ελεύθερος όπως ο κάθε πολίτης.
Για αυτούς τους λόγους θα πρέπει ο κάθε μετανάστης να τηρεί πρώτα από όλα αυτά
που προβλέπει το συνταγματικό δίκαιο και τους νόμους της χώρας (αφού το νομικό
καθεστώς των αλλοδαπών ρυθμίζεται από το Σύνταγμα και το δίκαιο
καταστάσεως αλλοδαπών 170) και κατά συνέπεια να υπάγεται σε ασφάλιση, είτε
δημόσια είτε ιδιωτική, αλλά και σε φορολόγηση εφόσον αποκτούν εισόδημα στην
Ελλάδα 171 και να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να ανανεωθεί η
άδεια εργασίας και παραμονής του ώστε να μην είναι παράνομος.
Έπειτα, εξίσου σημαντικό είναι να δηλώνουν στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης κάθε μεταβολή της κατοικίας ή της προσωπικής τους κατάστασης,
και ιδιαίτερα όσον αφορά την ιθαγένεια ή την οικογενειακή κατάσταση, απώλεια της
άδειας παραμονής, καθώς και κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη και στο
είδος της απασχόλησής τους, την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, την αλλαγή
ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάμου ή την γέννηση τέκνου, την απώλεια ή
ανανέωση ή μεταβολή του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου 172173
173 οι οποίες μεταβολές θα πρέπει να δηλώνονται εντός του προβλεπόμενου χρονικού
διαστήματος αφότου συμβεί το γεγονός, αλλιώς, επιβάλλεται το προβλεπόμενο κάθε
168 Καρύδης, Β., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα. Μετανάστευση και έγκλημα στην Ελλάδα την δεκαετία του ’90, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 300-301
169 Σωφρόνης Κληρίδης, 2011 (ανακτήθηκε στις 25/10/11)
http://blog.stockwatch.com.cy/?p=399
170

Μαντζούφας Παναγιώτης, Επ. Καθηγητής Νομικής στο Α.Π.Θ. 2010,
(ανακτήθηκε στις 17/10/11)
http://www.constitutionalism.gr/html/ent/836/ent.1836.asp
171 Χατζής, Νικόλαος, Ι., Αλλοδαποί II, Εκδόσεις Σακκουλα Α.Ε, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2009, σελ. 3
172 Ασπασία 05/02/2010 (ανακτήθηκε στις 19/04/2011)
http://www.epkodi.gr/site/index.php/-----artidestable-83/174-2010-02-05-13-55-53
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φορά πρόστιμο το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.
Η μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας πρέπει να δηλώνεται εντός του προβλεπόμενου
χρονικού διαστήματος, εκτός από την οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας και στο
οικείο αστυνομικό Τμήμα, αλλιώς επιβάλλεται πρόστιμο. Η απώλεια της άδειας
παραμονής, όπως και η απώλεια ή ανανέωση η μεταβολή διαβατηρίου ή άλλου
ταξιδιωτικού εγγράφου θα πρέπει να δηλώνεται εντός του προβλεπόμενου χρονικού
διαστήματος αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός και σε κάθε άλλη περίπτωση
επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. Η κάθε
μεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη όπως η καταγγελία της σύμβασης εργασίας
πρέπει να δηλώνεται εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος αφότου συμβεί
το αντίστοιχο γεγονός, αλλιώς επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής,
διπλασιάζεται174175.
Να τηρούν τους κανόνες περιορισμού εγκατάστασης και κυκλοφορίας που τυχόν
έχουν τεθεί από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στην οποία ζουν
. Αυτό
συμβαίνει στις περιπτώσεις στις οποίες έχει διαπραχθεί κάποιο ποινικό αδίκημα.
Επιπλέον, υποχρεούνται να υποδείξουν κατά τη διάρκεια ελέγχου από αρμόδια αρχή
ή υπάλληλο, το δελτίο διαμονής ή μόνιμης διαμονής ή τη βεβαίωση υποβολής
δικαιολογητικών για τη χορήγηση των δελτίων αυτών. Σε περίπτωση άρνησης ή
ακόμη αν δηλώσει ψευδή στοιχεία σχετικά με αυτά, τιμωρείται σύμφωνα με τις
ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα 176.
Και τέλος όσοι αλλοδαποί είναι κάτοχοι άδειας παραμονής, οφείλουν να
αναχωρήσουν χωρίς άλλη ειδοποίηση μέχρι την τελευταία ημέρα της λήξης της
ισχύος της, εκτός αν πριν από τη λήξη της έχουν υποβάλει αίτηση για την ανανέωσή
της 177 Η άδεια αυτή ανανεώνεται δύο μήνες πριν την λήξη της ή μέχρι ένα μήνα από
τη λήξη της με την επιβολή χρηματικού προστίμου ή σε διάστημα ενός μήνα από την
ημερομηνία επίδοσης της άδειας παραμονής ή εκπροθέσμως για λόγους ανωτέρας
βίας 178. Αυτό όμως δεν ισχύει μόνο για όσους διαθέτουν άδεια παραμονής, αλλά και
όσοι είναι παράνομοι οφείλουν να εγκαταλείψουν την επικράτεια αυτή 179 Αν δεν
γίνει αυτό τότε το κράτος θα προβεί σε απελάσεις είτε μαζικές είτε μεμονωμένες 180.

174 Χατζής, Νικόλαος, Ι., Αλλοδαποί II, Εκδόσεις Σακκουλα Α.Ε, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2009, σελ. 1-2
175 Ασπασία 05/02/2010 (ανακτήθηκε στις 19/04/2011)
http://www.epkodi.gr/site/index.php/----- articlestable-83/174-2010-02-05-13-55-53
176 Χατζής, Νικόλαος, Ι., Αλλοδαποί II, Εκδόσεις Σακκουλα Α.Ε, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2009, σελ. 544
177 http://www.nelereth.gr/metanastes/10epimerous.htm
178 Χατζής, Νικόλαος, Ι., Αλλοδαποί II, Εκδόσεις Σακκουλα Α.Ε, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2009, σελ. 1
179 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλες, 24/10/2008 (09.10) 13440/08
180 Σπυρίδωνος, Β., Βρέλλη, Δίκαιο Αλλοδαπών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1999,
σελ. 95
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΤΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ.
Το κύριο χαρακτηριστικό της νεωτερικής μετανάστευσης είναι ότι τα αίτια που την
προκαλούν είναι κατά κύριο λόγο οικονομικά και οικονομικές είναι σε μεγάλο βαθμό
οι επιπτώσεις της.
Η Μαρξιστική- Λενιστική προσέγγιση.
Ο Μάρξ ένας από τους μεγάλους μελετητές του 19ου αιώνα ενδιαφέρθηκε να
προσδιορίσει τα αίτια της εξαθλίωσης της εργατικής τάξης στην Αγγλία, να εξηγήσει
τα αίτια αυτά και να προτείνει λύσεις για την εξάλειψή τους. Η εξαθλίωση αυτή
αποδίδεται στην έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ του πληθυσμού αυτού. Τα αίτια της
έλλειψης αυτής εκφράζονται με τον υπερπληθυσμό, δηλαδή με την ύπαρξη ενός
πολλαπλάσιου πληθυσμού από εκείνον που θα μπορούσαν να συντηρήσουν τα
υπάρχοντα μέσα
. Ο Μάρξ και ο Μάλθους διαφωνούν με τα αίτια αυτά και
συγκεκριμένα ο Μάλθους πιστεύει πως ο υπερπληθυσμός είναι αποτέλεσμα της
λειτουργίας νόμων, οι οποίοι τείνουν αναπότρεπτα προς την δημιουργία ενός
πληθυσμιακού πλεονάσματος σε σχέση με τους υπάρχοντες πόρους. Η λύση που
προτείνει ο Μάλθους είναι δημογραφική και αποβλέπει στον έλεγχο του πληθυσμού
ώστε να μην υπερβαίνει τις δυνατότητες συντήρησης που παρέχουν οι υπάρχοντες
πόροι. Αντίθετα όμως, ο Μάρξ προτείνει μια οικονομική λύση του προβλήματος του
υπερπληθυσμού τον οποίο θεωρεί αποτέλεσμα της συγκεκριμένης λειτουργίας ενός
συγκεκριμένου τρόπου παραγωγής, προτείνει δηλαδή την αλλαγή του τρόπου
παραγωγής, την εξάλειψη του καπιταλιστικού τρόπου αυτής. Το κεντρικό σημείο της
ανάλυσής του είναι η αναγκαία και πλεονάζουσα εργασία. Εάν ο κεφαλαιοκράτης δεν
χρειάζεται την εργατική του δύναμη, τότε ο εργάτης δεν μπορεί να επιτελέσει την
αναγκαία εργασία, δεν μπορεί να παράγει τα αναγκαία για τη ζωή του. Αργότερα ο
Λένιν προχωράει περισσότερο και αναφέρει τις συνθήκες που διαμορφώνουν την
σύγχρονη οικονομική διεθνή μετανάστευση. Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται με
γρήγορους ρυθμούς, εμφανίζονται καινούργιοι κλάδοι παραγωγής που καθίστανται
οικονομικά σημαντικότεροι από τους παλιούς. Οι χώρες που έχουν την δυνατότητα
να αναπτύξουν την τεχνολογία και τους νέους κλάδους παραγωγής που αυτή
δημιουργεί, επιβάλλονται στην διεθνή αγορά και κυριαρχούν βάζοντας στο περιθώριο
τις χώρες που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα 18182
Την απόφαση του ανθρώπου να μετακινηθεί σε άλλη χώρα για να προσφέρει ή να
πουλήσει την εργατική του δύναμη, θα πρέπει να την δει κανείς σε συνάρτηση με το
181
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παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, που δημιουργώντας ανισομερή ανάπτυξη παράγει
και ανατροφοδοτεί τις συνθήκες που προκαλούν τη μετανάστευση. Το οικονομικό
αυτό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ομαλά μόνο με την παρουσία ξένου εργατικού
δυναμικού, συγκεκριμένα το βασικό συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής οικονομίας
που δεν κάλυψε μόνο προσωρινές ανάγκες αλλά αποτέλεσε μια διαρκή αναγκαιότητα
είναι το ξένο εργατικό δυναμικό 183*.
Η Μαρξιστική προσέγγιση στο επίπεδο της αγοράς εργασίας, έχει οδηγήσει στην
επισήμανση της κατάτμησης της αγοράς αυτής σε κεντρική και περιφερειακή. Στην
κεντρική αγορά εργασίας απασχολούνται οι γηγενείς άνδρες σε καλοπληρωμένες
θέσεις του κρατικού τομέα και των μεγάλων επιχειρήσεων ενώ στην περιφερειακή
απασχολούνται οι γυναίκες και οι αλλοδαποί σε κακοπληρωμένες θέσεις μικρών
επιχειρήσεων όπου οι συνθήκες απασχόλησης είναι κακές και οι προοπτικές εξέλιξης
μηδαμινές ή ανύπαρκτες. Αυτές οι συνθήκες και όχι τόσο οι χαμηλές αμοιβές είναι
που δημιουργούν τα κενά τα οποία καλούνται να καλύψουν οι αλλοδαποί γιατί οι
γηγενείς αποφεύγουν τις θέσεις περιφερειακής αγοράς εργασίας .
Η Νεοκλασική προσέγγιση.
Σε αυτή την περίπτωση η προσέγγιση του μεταναστευτικού φαινομένου γίνεται βάση
της θεωρίας της ζήτησης και της προσφοράς, δηλαδή την λειτουργία της αγοράς
εργασίας. Ο εργαζόμενος που μεταναστεύει θεωρείται ότι επιλέγει στην αγορά
εργασίας την θέση που τον συμφέρει περισσότερο. Έτσι λοιπόν σε μια περιοχή όπου
η ζήτηση εργασίας είναι μεγαλύτερη από την προσφορά αντλεί εργατικό δυναμικό
από μια ή περισσότερες περιοχές όπου η προσφορά είναι μεγαλύτερη από την ζήτηση
εργασίας με δεδομένο ότι είναι αυξημένη η αμοιβή εργασίας στην περιοχή όπου η
ζήτηση εργασίας είναι μεγαλύτερη από την προσφορά και μειωμένη η αμοιβή στις
περιοχές όπου η προσφορά εργασίας είναι μεγαλύτερη από την ζήτηση. Επίσης
παίρνει ως δεδομένο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ προσφοράς, ζήτησης και
αμοιβών λόγω της μετανάστευσης. Αυτό όμως δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη διότι η
οικονομική κρίση των βιομηχανικών περιοχών της Αγγλίας δημιούργησε πολλά
ερωτηματικά για την δυνατότητα διαμόρφωσης μιας νέας ισορροπίας σε συνάρτηση
προς την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 185. Άλλωστε το κέρδος καθορίζει
την κατεύθυνση του εμπορίου, ενώ η μετανάστευση περιορίζεται από πολιτικά
εμπόδια που ελέγχουν τόσο την κατεύθυνση όσο και την έντασή της.
Άρα λοιπόν ο άξονας της νεοκλασικής προσέγγισης είναι το αξίωμα ότι ο νόμος της
προσφοράς και της ζήτησης επιτρέπει στους ανθρώπους να βελτιώσουν την
οικονομική τους κατάσταση μετακινούμενοι εκεί όπου η ζήτηση εργασίας τους
επιτρέπει να έχουν καλύτερες αμοιβές και να εξασφαλίσουν υψηλότερο βιοτικό
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επίπεδο. Οι νεοκλασικοί πιστεύουν πως η επιθυμία για βελτίωση της οικονομικής
τους κατάσταση είναι έμφυτη στους περισσότερους ανθρώπους και πως αυτή, σε
συνδυασμό με τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, εξηγεί την γεωγραφική
κινητικότητα 186187. Η οικονομική ανάπτυξη δημιούργησε ρεύματα γεωγραφικής
κινητικότητας που δεν εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την αγορά εργασίας. Τέτοια
ρεύματα είναι η παρατηρούμενη φυγή από την πόλη, όπως και η μετακίνηση των
συνταξιούχων .

3.2. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.
Η μαζική εισροή μεταναστών στην χώρα υποδοχής, συμβάλλει ιδιαίτερα στην
αύξηση της κατανάλωσης, του ΑΕΠ και στην συνεπακόλουθη δημιουργία θέσεων
εργασίας οι οποίες υπερκαλύπτουν και όσες πρόσκαιρα υποκατέστησαν 188. Όσο
αυξάνεται δηλαδή η ζήτηση, τόσο δημιουργείται η ανάγκη για αύξηση της
παραγωγής, άρα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας 189 Συνέβαλε δηλαδή στην
παραπέρα αύξηση της οικονομίας και η ανάπτυξη αυτή είναι μακροπρόθεσμα προς
όφελος της χώρας υποδοχής αλλά και της ντόπιας εργατικής δύναμης 190.
Στη συνέχεια η χώρα ωφελείται από τους ανειδίκευτους εργάτες. Χρησιμοποιώντας
το φτηνό εργατικό δυναμικό 191 έχει μηδαμινό κόστος και ωφελούνται ανάλογα
καθώς, αυξάνουν την παραγωγή τους οι βιομηχανίες 192 αλλά και τα κέρδη τους. Η
μετανάστευση χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των ευρύτερων οικονομικών,
κοινωνικών και ιδεολογικών αναγκών των πρώτων βιομηχανικών κοινωνιών,
συστήνοντας στην αύξηση του κέρδους διαμέσου της μείωσης του κόστους
παραγωγής 193. Πολλές μελέτες έχουν δείξει πως η απασχόληση των μεταναστών έχει
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θετικά αποτελέσματα. Παράγεται προϊόν που δεν θα παραγόταν διαφορετικά και
κυρίως σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους που είναι σε κρίση 194
Κυρίως στη γεωργία η απασχόληση των μεταναστών, κάλυψε τα τοπικά ελλείμματα
εργασίας, αύξησε τις αγροτικές αποδόσεις, περιόρισε τις αυξήσεις ημερομισθίων στη
γεωργία και τους άλλους τομείς και έμμεσα συγκράτησε προς τα κάτω τις τιμές των
αγροτικών προϊόντων. Συνέβαλαν επιπλέον στην κάλυψη των αναγκών σε εργατικό
δυναμικό που προέκυψαν κυρίως από τη δημογραφική κρίση της υπαίθρου, την
κοινωνική αποστροφή προς τη γεωργική εργασία και τη ζωή στην ύπαιθρο, την
αναδιάρθρωση της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών. Η εξασφάλιση, κυρίως
εποχιακού αλλά και μόνιμου εργατικού δυναμικού χαμηλού κόστους, κάλυψε
ικανοποιητικά το διαρθρωτικό έλλειμμα που δημιουργήθηκε τόσο από τη στροφή
προς νέες, δυναμικές καλλιέργειες και τα θερμοκήπια όσο και στην αναδιάρθρωση
των αγροτικών περιοχών και την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων, όπως ο
τουρισμός, ο αγροτουρισμός και οι κατασκευές 195. Επιπλέον, το παράνομο εργατικό
αναπληρώνει την έλλειψη ανειδίκευτων Ελλήνων εργατών και σύμφωνα με έρευνα
που εκπονήθηκε το 1995 στη βόρεια Ελλάδα τα ποσοστά απασχόλησης των
παράνομων μεταναστών παρουσιάζουν αύξηση 196197.Πολλές είναι οι χώρες υποδοχής
που επιθυμούν την εγκατάσταση μεταναστών για να λύσουν προβλήματα
απασχόλησης. Για παράδειγμα η Γερμανία τη δεκαετία του 1960 δέχτηκε πολλούς
μετανάστες προκειμένου το συσσωρευμένο τότε κεφάλαιο της να μετατραπεί σε
παραγωγική επένδυση με τη βοήθεια μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού .
Επιπλέον θα μπορεί να επωφεληθεί η χώρα υποδοχής όχι μόνο από την εργατική
δύναμη αλλά και από τους “εγκεφάλους” που μεταναστεύουν σε αυτήν γιατί δεν
μεταναστεύουν μόνο ανειδίκευτοι εργάτες αλλά και επιστήμονες. Έτσι θα μπορεί να
εκμεταλλευτεί τα άτομα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν σε τομείς και
κλάδους που υστερεί η χώρα. Επιπρόσθετα η είσοδος μεταναστών, οδηγεί στην
αύξηση του πληθυσμού αλλά και στη μεταβολή της δομής του, καθώς ενισχύονται
σημαντικά οι παραγωγικές ηλικίες αφού κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής
αποθαρρύνουν την είσοδο των παιδιών ή των υπερηλίκων. Το κύριο κέρδος της
χώρας υποδοχής είναι οικονομικό. Η ξένη εργατική δύναμη καλύπτει τα κενά της
ντόπιας αγοράς εργασίας και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής με ταυτόχρονη
διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Η φθηνή ξένη εργατική δύναμη επιτρέπει
την διατήρηση του κόστους παραγωγής σε χαμηλά επίπεδα. Το κόστος παραγωγής
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δεν είναι χαμηλό μόνο γιατί είναι χαμηλή η αμοιβή της εργασίας των ξένων αλλά
γιατί η χώρα υποδοχής εξοικονομεί (αφού αποθαρρύνει την μετανάστευση των
οικογενειών) από τα οικογενειακά επιδόματα, από τις μειωμένες δαπάνες υγείας και
εκπαίδευσης, από την αξιοποίηση οικημάτων στα οποία ο ντόπιος πληθυσμός δεν
δέχεται πια να κατοικεί 198.
Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο βελτιώνεται στη χώρα υποδοχής, είναι η ποιότητα της
εργατικής δύναμης, λόγω της επιλεκτικότητας που χαρακτηρίζει τους μηχανισμούς
εξασφάλισης αλλοδαπού εργατικού δυναμικού σε πολλές χώρες. Η επιλεκτικότητα
αυτή σημαίνει ότι η χώρα υποδοχής εισάγει έναν πληθυσμό που είναι όχι μόνο νέος
και ικανός προς εργασία αλλά και ηλεγμένα υγιής και ευφυής.
Η υπερπροσφορά εργασίας οφείλεται στο έντονο ρεύμα της εσωτερικής
μετανάστευσης που με τη σειρά του, δεν συνδέεται με την εκβιομηχάνιση αλλά με
την φυγή από τη γεωργία 199 Άρα λοιπόν η λύση αντιμετώπισης της ανεργίας είναι η
μετανάστευση και ένας αποτελεσματικός τρόπος των κοινωνικών πιέσεων που αυτή
δημιουργεί και που ενδέχεται να απειλούσαν την ισχύουσα τάξη πραγμάτων 200.
Επομένως στη γώρα αποστολής μειώνεται η ανεργία αφού μένει ένα μέρος του
πληθυσμού το οποίο μπορεί και είναι εύκολο να απορροφηθεί, και οι πιέσεις που
αυτή δημιουργεί στην αγορά εργασίας, η αποτροπή των κοινωνικών εντάσεων άρα
και των πολιτικών συγκρούσεων, ο περιορισμός της κατανάλωσης και οι θετικές
επιπτώσεις του περιορισμού αυτού στο ισοζύγιο πληρωμών, η μετατροπή
μεταναστών κυρίως αγροτικής προέλευσης σε βιομηχανικούς εργάτες, η δυνατότητα
αύξησης του γεωργικού κλήρου, εκσυγχρονισμού των καλλιεργειών και
αναδιάρθρωσης της γεωργικής παραγωγής και η εισροή κεφαλαίων με τη μορφή
εμβασμάτων 2 .
Συγκεκριμένα, μέσω της αποστολής των εμβασμάτων που στέλνουν στη χώρα τους
για την συντήρηση των οικογενειών τους, ενισχύεται το ισοζύγιο πληρωμών και την
εισροή ξένου κεφαλαίου για μόνιμη επένδυση στην πατρίδα τους 202 Θα μπορούσαμε
να πούμε όμως ότι τα εμβάσματα δεν χρησιμοποιήθηκαν σε παραγωγικές επενδύσεις,
δηλαδή δεν εισέρρευσαν στην βιομηχανία-βιοτεχνία 203, δεν χρησίμευσαν για την
ουσιαστική αύξηση του γεωργικού κλήρου και τον εκσυγχρονισμό της οικογενειακής
αγροτικής εκμετάλλευσης και της γεωργίας αλλά επενδύθηκαν στην αγορά ακινήτων
και ενίσχυσαν την κατανάλωση διαρκών αγαθών, πράγμα που συντέλεσε στη
198
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βελτίωση του επιπέδου ζωής των λαϊκών στρωμάτων. Άλλωστε η αυξημένη λόγω
εμβασμάτων καταναλωτική ικανότητα του πληθυσμού που δεν μετανάστευσε
εμπέδωσε μια νοοτροπία κατά την οποία είναι όχι μόνο επιθυμητό αλλά και θεμιτό να
καταναλώνει κανείς χωρίς να παράγει 204 .
Και όσο αφορά τον ίδιο τον μετανάστη, αμείβετε με πενιχρά ημερομίσθια που όμως
είναι υψηλότερα σε σχέση με αυτά που αμείβονταν στη χώρα του 205 ,του δίνεται η
ευκαιρία να εργαστεί και να αποκομίσει πιο πολλά χρήματα, αυξάνοντας τις αποδοχές
του με αποτέλεσμα να καλυτερέψει έτσι την κοινωνικό - οικονομική του θέση 20 ή
να αποκτήσει πιο πολλά επαγγελματικά εφόδια αν ειδικευτεί σε μια συγκεκριμένη
εργασία. Με την μεγαλύτερη οικονομική άνεση εξασφαλίζεται έτσι ένα καλύτερο
μέλλον στα παιδιά του και βελτιώνεται το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο της
οικογένειας του. Δίνεται επιπλέον, η ελπίδα της επιστροφής στην πατρίδα για να
εργαστεί σαν ειδικευμένος εργάτης σε κάποιο τομέα και να βρεθεί σε καλύτερη μοίρα
απ’ εκείνη που ήταν πριν αναχωρήσει.2072089
Έπειτα ο μετανάστης επιστρέφοντας στην πατρίδα του και έχοντας αποκτήσει
ειδικότητα μπορεί να βοηθήσει με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία του στην
βελτίωση και την ανάπτυξη της παραγωγής
. Αυτό δεν συνέβη με τους
παλιννοστούντες διότι δεν συνέβαλαν στην ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων αλλά
επέτειναν την τάση διόγκωσης του τριτογενή και ενίσχυσαν την κατηγορία των μη
παραγωγικών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων 2 . Οι παλιννοστούντες δεν
επιστρέφουν στην αγροτική τάξη, στην οποία οι περισσότεροι άνηκαν πριν φύγουν.
Έρχονται για να επαυξήσουν μια μικροαστική τάξη η οποία είναι ήδη διογκωμένη210 .

204 Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 110,
205
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206 Κασιμάτη, Κ., Μετανάστευση-Παλιννόστηση. Η προβληματική της δεύτερης
γενιάς, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1984, σελ. 37
207 http://www.slideshare.net/gdo/ss-7909704 (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
208 Γιάννης Μπένος (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
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index.htm
209 Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 109
210 Γκιζέλης, Γ., Π. Καυταντζόγλου, Α. Τεπέρογλου και Β. Φίλιας, Παράδοση και
νεωτερικότητα στις πολιτιστικές δραστηριότητες της Ελληνικής οικογένειας:
μεταβαλλόμενα σχήματα, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1984, σελ. 48
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3.3. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.
Σε οικονομικό επίπεδο η μαζική μετανάστευση και ιδίως η μετανάστευση
ανειδίκευτου και υποτυπωδώς καταρτισμένου εργατικού δυναμικού εκτός των
εγνωσμένων θετικών, αλλά βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων ως προς την
εκδήλωσή τους συνεπειών ενέχει μία σειρά αρνητικών συνεπειών για τις κοινωνίες
των χωρών υποδοχής. Τα κυριότερα προβλήματα που δημιουργούνται είναι ότι :
Κατά πρώτων υπάρχει υπέρ προσφορά εργατικού δυναμικού που καθιστά εύκολη την
κάλυψη των αναγκών της παραγωγής και δεν αναζητούν οι επιχειρήσεις τρόπους
γρηγορότερης παραγωγής μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης ώστε να παραμένουν
ανταγωνιστικές στο οικονομικό επίπεδο έχει ως αποτέλεσμα η γώρα υποδοχής να
καταδικάζεται σε τεχνολογική- επιστημονική στασιμότητα. Αυτό ισχύει τόσο για τον
αγροτικό όσο και για τον βιοτεχνικό και τον βιομηχανικό τομέα.
Η υπερπροσφορά αυτή όμως συντελεί ακόμη και στην αύξηση της ανεργίας και στη
μείωση των μισθών, ενισχύεται δηλαδή το ήδη υπάρχον και ζωτικό πρόβλημα αυτό,
γιατί οι μετανάστες αποτελούν πολύ φθηνό εργατικό δυναμικό και τα ημερομίσθιά
τους είναι πενιχρά σε σχέση με αυτά των γηγενών. Άρα λοιπόν διατηρούν την αμοιβή
των ανειδίκευτων εργασιών του δευτερογενή σε χαμηλά επίπεδα, διαμορφώνουν τις
αμοιβές του τομέα αυτού σε επίπεδα κατώτερα από εκείνα που θα διαμορφώνονταν
αν δεν υπήρχε η προσφορά του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού 211. Το
πρόβλημα της ανεργίας μετατίθεται κυρίως στους απόφοιτους Γυμνασίου που
αναζητούν κυρίως υπαλληλική και όχι εργατική απασχόληση 212213 . Η μειωμένη
διαπραγματευτική ισχύς δηλαδή της εργατικής τάξης, λόγω της ύπαρξης του
εφεδρικού στρατού (το πλεονάζον εργατικό δυναμικό) έχει ως κύριο αποτέλεσμα τη
συγκράτηση της αμοιβής της εργασίας σε επίπεδα χαμηλότερα εκείνων που θα
έπρεπε ή και θα επέβαλε η ανάπτυξη
. Αυτός είναι και ο λόγος που οι γηγενείς
αισθάνονται πολλές φορές ανασφάλεια.214 Παράλληλα δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας και αυξάνετε η ζήτηση χωρίς όμως η προσφορά να μπορεί να ακολουθήσει
τους ανάλογους ρυθμούς. Έτσι η ανεργία αρχικά αφορά τους γηγενείς αλλά και ως

211 Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 93
212 Κούσης, Δ., (1972), Μετανάστευση και απασχόληση στην Ελλάδα, Οικονομικός
Ταχυδρόμος, τ.939 και τ.940
213 Jackson, J.A., Migration, Longman, N.Y., 1986, σελ. 79-80
214
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%CE%B5%CF%82.pdf
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συνέπεια επεκτείνεται σε όλο το κοινωνικό σύνολο καθώς επέρχεται ο κορεσμός στην
αγορά και παραγωγή αγαθών .
Κατά δεύτερον δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το γεγονός της άνθησης της
παραοικονομίας δημιουργώντας μείωση των κερδών του κράτους. Λόγω του ότι οι
ανειδίκευτοι μετανάστες δεν εμπίπτουν στη λειτουργική ισχύ των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας, ενισχύεται η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εκ μέρους
του εργοδότη προς το κράτος, επιβαρύνοντας σε σημαντικό βαθμό τον κρατικό
προϋπολογισμό, αφού μειώνονται τα κρατικά έσοδα 215216217.
Εξίσου σημαντική αλλαγή η οποία επέρχεται από τη μαζική μετανάστευση είναι η
εθνοτική διαφοροποίηση που υπέστη το εσωτερικό της κοινωνίας της χώρας
υποδοχής που επιφέρει την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους εφόσον εκρέουν
μεγάλα χρηματικά ποσά από τους μετανάστες προς τις χώρες αποστολής και
αναδιανέμεται ο πλούτος στο εσωτερικό της χώρας υποδοχής εξαιτίας της
μεταβιβαστικής αποταμιευτικής συμπεριφοράς των μεταναστών. Επίσης η κοινωνική
αναδιανομή του πλούτου της χώρας υποδοχής δεν γίνετε σωστά και η επίταση της
φυλετικής/εθνοτικής/γλωσσικής διαφοροποίησης προκαλεί αισθητή μείωση της
συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες, της διαπροσωπικής εμπιστοσύνης, καθώς
και του ποσοτικού και του ποιοτικού επιπέδου της παρεχόμενης κοινωνικής πρόνοιας.
Για παράδειγμα τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας είναι πολύ μικρότερα στις
πολιτείες των ΗΠΑ, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξημένη φυλετική/εθνοτική
διαφοροποίηση. Επίσης, μεταβάλλεται το εσωτερικό της χώρας υποδοχής αφού
συχνά στα μεταναστευτικά ρεύματα υπερισχύουν οι άντρες οι οποίοι ζουν μακριά
από την οικογένειά τους ,δημιουργούνται διάφορα κοινωνικά προβλήματα που έχουν
ένα αναμφίβολο κοινωνικό κόστος για την χώρα υποδοχής. Λόγω της αποθάρρυνσης
της μετανάστευσης ολόκληρης οικογένειας και μικρών παιδιών, η χώρα υποδοχής
εξοικονομεί δαπάνες από οικογενειακά επιδόματα, δαπάνες υγείας και εκπαίδευσης.
Η εξοικονόμηση όμως αυτή που επιτυγχάνεται συμβάλλει στην διόγκωση του
κοινωνικού κόστους της μετανάστευσης 21 .
Οι ανειδίκευτοι μετανάστες κυρίως, χρησιμοποιούν τις παροχές του συστήματος
πρόνοιας κατά τρόπο δυσανάλογο, επιβαρύνοντας σε σημαντικό βαθμό τον γηγενή
φορολογούμενο πληθυσμό. Άρα η ύπαρξη ενός εφεκτικού και γενναιόδωρου
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας σε μία χώρα προκαλεί αυξημένη μεταναστευτική
ροή, κυρίως ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, οι οποίοι επιδιώκουν να
επωφεληθούν των πολλαπλών προνομίων του συστήματος. Επιπρόσθετα μπορούν να
επωφεληθούν από τα προνόμια αυτά και στην περίπτωση όπου είναι ενταγμένοι στην
κατηγορία των παράνομων μεταναστών (για τον λόγο αυτό θα πρέπει να
αποκλειστούν οι παράνομοι μετανάστες από τις παροχές του συστήματος αυτού). Οι
λόγοι οι οποίοι επιτείνουν την εκμετάλλευση του συστήματος αυτού είναι οι
ακόλουθοι. α) Οι ανειδίκευτοι εργάτες καταφεύγουν στο δημόσιο σύστημα
215 Δρ. Γεώργιος Καφφές (ανακτήθηκε στις 25/10/2011)
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t50/t50_03.html
216 Γιάννης Μπένος (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://www.apodimos.com/arthra/05/May/H_SHMASIA_THS_METANASTEYSHS/
index.htm
217 Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 75-76
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κοινωνικής πρόνοιας διότι η οικονομική τους δύναμη είναι πολύ χαμηλή, β) Η αρχή
της οικογενειακής επανένωσης, με την οποία αυξάνεται σε σημαντικό βαθμό ο
αριθμός των εξαρτωμένων μελών της οικογένειας και κατά συνέπεια ενισχυμένη
πρόσβαση στις παροχές του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, και γ) Η μακρόχρονη
διαμονή των αλλοδαπών μεταναστών στην χώρα υποδοχής αυξάνει την πιθανότητα
εντεινόμενης
χρήσης
του
συστήματος
αυτού.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη στατιστική έρευνα της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την Οικονομική Μετανάστευση που διεξήχθη το 2010, το
70,1% των μεταναστών δεν διαθέτουν οποιαδήποτε μόρφωση ή έχουν ολοκληρώσει
μόνο την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 29,3% έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, ενώ μόνο το 0,6% έχει ανώτερες σπουδές. 218
Η γενική δημοσιονομική επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα υψηλή, όπως έχουν εμφανίσει
αναλυτικές έρευνες, την οποία προκαλεί η μαζική μετανάστευση σε χώρες με
ανεπτυγμένο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και μακροχρόνια παράδοση γενναίων
κοινωνικών παροχών, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Σουηδία, η
Δανία και η Ολλανδία. Καθώς η ύπαρξη ενός ανεπτυγμένου συστήματος κοινωνικής
πρόνοιας συνδέεται δομικά με την επιβολή υψηλής φορολογίας επί του συνόλου των
πολιτών, εξυπακούεται ότι η αύξηση της μετανάστευσης διατηρεί την υψηλή
φορολογία των γηγενών πολιτών, ενώ η συμμετοχή των αλλοδαπών μεταναστών δεν
επαρκεί, ώστε να αντισταθμίσει το κόστος που έχει προκαλέσει η ίδια η
μετανάστευσή τους στην χώρα υποδοχής. Άρα λοιπόν, οι μετανάστες ευνοούνται
δυσανάλογα σε σχέση με τους γηγενείς. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποια
παραδείγματα. Συγκεκριμένα στην Ολλανδία οι μετανάστες αποτελούν το 40% όσων
απολαύουν κυβερνητικών οικονομικών επιδομάτων, ποσοστό εξαπλάσιο σε σχέση με
τους γηγενείς Ολλανδούς πολίτες, τους οποίους επιβαρύνει η χορήγηση των
επιδομάτων μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Στην Γερμανία οι γηγενείς
Γερμανοί μεταξύ των ηλικιών των είκοσι (20) και εξήντα πέντε (65) ετών
καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά σε φορολογία σε σχέση με όσα αποκομίζουν σε
υπηρεσίες, ενώ οι μετανάστες Τούρκοι καταβάλλουν αντιστοίχως μεγαλύτερα ποσά
σε φορολογία σε σχέση με όσα αποκομίζουν σε υπηρεσίες, μεταξύ των ηλικιών των
είκοσι οκτώ (28) και των πενήντα επτά (57) ετών. Στην Δανία διαπιστώνεται ότι η
αυξημένη μετανάστευση από χώρες χαμηλών εισοδημάτων προκαλεί υποβάθμιση του
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, καθώς οι μεταναστευτικές αυτές ομάδες κατά μέσο
όρο χαρακτηρίζονται από αισθητά χαμηλότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας της
χώρας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το συνολικός κόστος της μετανάστευσης το 2006
ανήλθε σε 8,8 δισεκατομμύρια λίρες, ενώ κάθε βρετανική οικογένεια επιβαρυνόταν
με 350 λίρες το έτος για την εφαρμογή της μεταναστευτικής και της
πολυπολιτισμικής πολιτικής 218219
Επίσης, οι γηγενείς επιβαρύνονται μέσω της φορολογίας με ένα σύνολο δαπανών. Οι
δαπάνες αυτές είναι για την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής εκ μέρους
των μεταναστών, η καταβολή επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας στους μετανάστες, η
218
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συμμετοχή σε δημόσια αγαθά, όπως η ύδρευση, η στέγαση και οι βασικές υποδομές,
η δημόσια περίθαλψη και για την συμμετοχή στην εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί,
νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια) των νεότερων μελών των
οικογενειών των μεταναστών, για τη δημιουργία και συντήρηση συνοριακών
μονάδων αποτροπής της μετανάστευσης και ελέγχου των μεταναστευτικών ροών,
καθώς και αστυνόμευσης και ελέγχου στο εσωτερικό της χώρας υποδοχής. Στο
οικονομικό αυτό κόστος που επιβαρύνονται οι γηγενείς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
το κόστος που προέρχεται από τη διαδικασία της ενσωμάτωσης, της διατήρησης των
εθνοτικών ισορροπιών, για την στέγαση των μεταναστών, για την περίθαλψη και την
υγεία, για την εκπαίδευση, για την για τη συμμετοχή σε δημόσια αγαθά, όπως η
ύδρευση, η ηλεκτρική ενέργεια και οι βασικές υποδομές, για την ανάπλαση
οικιστικών περιοχών, οι οποίες υποβαθμίζονται από την αύξηση της εθνοτικής
διαφοροποίησης ή την γκεττοποίηση των εθνοτικών ομάδων των μεταναστών, για την
καταπολέμηση της αυξημένης λόγω της μετανάστευσης εγκληματικότητας και τέλος
το κόστος για την τήρηση της δημόσιας τάξης 220.
Ένα ακόμη σύστημα το οποίο επιβαρύνεται είναι το συνταξιοδοτικό διότι
διογκώνεται ο αριθμός των δικαιούχων συνταξιούχων. Αν και η προσθήκη των
μεταναστών ως νέων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ επιφέρει βραχυπρόθεσμα οφέλη και
κυρίως στην περίπτωση όπου δεν συνδυάζεται με άλλα μέτρα ενίσχυσης 221.
Κάποια ακόμη κόστη τα οποία προέρχονται από την αυξημένη μεταναστευτική ροή
και πρέπει να υπολογίζονται είναι το κόστος των δικαστικών εξόδων των
μεταναστών, της διαμονής στους στις φυλακές κατά την περίοδο που κρατούνται
μέχρι να απελαθούν από τη χώρα μας και το κόστος των υπηρεσιών του δημοσίου
τομέα που ασχολούνται με θέματα μεταναστών όπως για παράδειγμα είναι οι
μεταφραστές οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εξήγηση των διαδικασιών στην
μητρική γλώσσα των μεταναστών και το κόστος ανέγερσης και λειτουργίας των
κέντρων φιλοξενίας παρανόμων μεταναστών 22223
Κατά τους Sams & Zografakis δύο κατηγορίες του γηγενούς ελληνικού πληθυσμού
πλήττονταν περισσότερο από τη μετανάστευση και τον προκύπτοντα ανταγωνισμό
για τις θέσεις εργασίας: οι ανειδίκευτοι εργάτες και τα άτομα με μεσαία ή χαμηλά
εισοδήματα στις αστικές περιοχές, κατηγορίες, οι οποίες προσεγγίζουν το υψηλό
ποσοστό του 37% επί του συνολικού πληθυσμού 223. Άρα λοιπόν, η είσοδος των
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(ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://www.citizengr.wordpress.com/2011/01/25/4946/
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παράνομων μεταναστών επέδρασε αρνητικά, καθώς μειώθηκε το διαθέσιμο μέσο
εισόδημα των φτωχών και μεσαίων νοικοκυριών με αρχηγό ανειδίκευτο εργάτη 2242567
Στην χώρα αποστολής, δημιουργείτε μια άνιση ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού
απαρτισμένος από παιδιά και από ηλικιωμένους με αποτέλεσμα την μείωση της
παραγωγής στα γεωργικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα και την αύξηση της τιμής τους
στις μεγάλες πόλεις. Αποδυναμώνεται λοιπόν η χώρα από τους νέους των
παραγωγικών τάξεων που είναι απαραίτητοι για την οικονομική της ανάπτυξη
.
Συνήθως οι νέοι ηλικίας 15-30 ετών αποφασίζουν πιο εύκολα να μεταναστεύσουν,
έτσι λοιπόν συντελούν στην μείωση του ποσοστού των γεννήσεων ή των γάμων και
την αύξηση του ποσοστού γήρανσης του πληθυσμού της πατρίδας τους. Και στην
περίπτωση που η χώρα αποστολής αρχίσει να αναπτύσσεται οικονομικά και
βιομηχανικά, η έλλειψη εργατικού δυναμικού των παραγωγικών τάξεων αλλά και η
οικονομική εξάρτηση της χώρας αποστολής από την χώρα υποδοχής, γίνεται
εντονότερη 22 . Άρα λοιπόν, η χώρα αποστολής, δεν χάνει απλώς εργατική δύναμη,
αλλά χάνει τους ικανότερους από τους νέους εργάτες της
, τα άτομα που είναι
παραγωγικά και αναπαραγωγικά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεταβολές στην
δημογραφική πυραμίδα και την δυναμικότητα του πληθυσμού, επέρχεται πτώση της
γεννητικότητας και αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού και ως συνέπεια μεγάλη
οικονομική απώλεια. Αργότερα κάποια βραχυπρόθεσμα κέρδη λειτούργησαν
μακροπρόθεσμα ως ζημιές. Έτσι το κέρδος από τη μείωση της πίεσης που δημιουργεί
η ανεργία στην αγορά εργασίας στην χώρα αποστολής, αντισταθμίστηκε από την
στενότητα εργασίας ιδιαίτερα σε κάποιους κλάδους της οικονομίας 22829 και σε
ορισμένα επαγγέλματα . Άρα με την απουσία τους δυσχεράνθηκε η εκβιομηχάνιση
της χώρας τους και αυξήθηκαν οι αμοιβές εργασίας, ως αποτέλεσμα της μείωσης της
ανεργίας (αυτό ασφαλώς ωφελεί όσους δεν μετανάστευσαν) και μειώνει την
προθυμία επένδυσης ξένων κεφαλαίων στην αναπτυσσόμενη οικονομία 230.
Ακόμη, μειώνεται το εισόδημα της χώρας αποστολής στον πρωτογενή τομέα στην
περίπτωση όπου μεταναστεύουν γεωργοί, δεν αυξάνεται το γεωργικό εισόδημα τόσο
γρήγορα όσο το εισόδημα των άλλων τομέων της οικονομίας (στην μεταπολεμική
περίοδο, την περίοδο της έντονης αποδημίας, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της
Ελλάδας είναι υψηλός. Συγκεκριμένα την περίοδο 1950-1974 ο μέσος ετήσιος ρυθμός

224 Αμίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι πολιτικές ρυθμίσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 54
225 Γιάννης Μπένος (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://www.apodimos.com/arthra/05/May/H_SHMASIA_THS_METANASTEYSHS/
index.htm
226 http://www.slideshare.net/gdo/ss-7909704 (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
227 Jackson, J.A., Migration, Longman, N.Y., 1986, σελ. 79-80
228 Ζολώτας, Ξ., (1974), Νομισματική ισορροπία και οικονομική ανάπτυξις, Τράπεζα
της Ελλάδος.
229 Κούσης, Δ., (1972), Μετανάστευση και απασχόληση στην Ελλάδα, Οικονομικός
Ταχυδρόμος, τ.939 και τ.940
230 Δαμαλάς, Β., Η μετανάστευση αποτελεί επικίνδυνη αιμορραγία και μέγα εθνικό
κίνδυνο, Δελτίο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 1965
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μεγέθυνσης του ΑΕΠ ξεπερνά το 6% 231 ). Αυτό εξηγεί τη φυγή από τη γεωργία η
οποία έχει ως αποτέλεσμα την αρχική στροφή από εντατικές καλλιέργειες
(κηπευτικών, βιομηχανικών φυτών κλπ) προς εκτατικές καλλιέργειες, κυρίως
δημητριακών, την εγκατάλειψη ακαλλιέργητων εδαφών τα οποία θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας αν η μετανάστευση δεν
έπληττε τον κλάδο αυτόν και την σημαντική αύξηση των εκτάσεων που καλλιεργούν
και εκμεταλλεύονται οι οικογένειες *232 Αντίθετα όμως, η περίπτωση αυτή ευνόησε
όσες οικογένειες παρέμειναν στην ύπαιθρο και στη γεωργία 233.
Οι μετανάστες ανταγωνίζονται τους λιγότερο ειδικευμένους γηγενείς σε ορισμένες
κατηγορίες της αγοράς εργασίας, δευτερεύοντος χαρακτήρα. Δηλαδή κατά κάποιο
τρόπο ‘’χρησιμοποιούνται’’ ως υποκατάστατα των γηγενών και κυρίως σε περιόδους
οικονομικής ύφεσης (όπως την παρούσα). Η τάση αυτή όμως ενέχει έναν ακόμη
κίνδυνο, ο οποίος είναι η σημαντική μείωση των μισθών, τόσο για τους αλλοδαπούς
όσο και για τους ημεδαπούς εργαζόμενους, αφού παρατηρείται πληθώρα διαθέσιμου
εργατικού δυναμικού 234235 Στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι η παρουσία των
αλλοδαπών μεταναστών προκαλεί μείωση των μισθών των γηγενών κατά 6%
συνολικά . Σε περίπτωση που ο αριθμός των μεταναστών αυξηθεί κατά 215.000
άτομα (σε σχέση με το 2004) οι πραγματικοί μισθοί για τους Έλληνες μισθωτούς με
λίγες δεξιότητες θα μειωθούν κατά 2,5% ενώ οι μισθοί των μεταναστών που ήδη
απασχολούνται στην χώρα μας θα υποστούν μειώσεις από 28% ως 52%. Ενώ θα
συμβεί το αντίθετο στην περίπτωση όπου αποχωρίσει σταδιακά σημαντικός αριθμός
μεταναστών, δηλαδή θα αυξηθούν οι πραγματικοί μισθοί για τους γηγενής και για
όσους μετανάστες παραμείνουν, ενώ όσο θα αποχωρούν οι μετανάστες τόσο θα
αυξάνονται και οι θέσεις εργασίας που θα καλύπτονται από τους Έλληνες, ανάλογα
με την ευελιξία της αγοράς εργασίας του κάθε κλάδου 236 Το παραπάνω μπορεί να
αποδειχτεί και από μία έρευνα που διεξήχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνοντας

Εκμέ-Πουλοπούλου,
Η.,
Προβλήματα
μετανάστευσης-παλιννόστησης,
ΙΜΕΟ/ΕΔΗΜ, Αθήνα 1986, σελ. 284
232
Φίλιας, Β., Προβλήματα κοινωνικού μετασχηματισμού, Εκδόσεις Παπαζήσης,
Αθήνα 1974, σελ. 235-236
233 Καραποστόλης, Β., 1979 Προτυπα κατανάλωσης στην Ελληνική ύπαιθρο,
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σελ. 92
234 Γιάννης Μπένος (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://www.apodimos.com/arthra/05/May/H_SHMASIA_THS_METANASTEYSHS/
index.htm
235
Ιωάννη Κωτούλα (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://www.citizengr.wordpress.com/20n/01/25/4946/
236 Γιάννης Κολοβός, 25/07/2009 (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://lykofron.wordpress.com/2009/07/25/
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πως η ύπαρξη 100 αλλοδαπών μεταναστών στην αγορά εργασίας, προκαλεί απώλεια
εργασίας σε 83 γηγενείς εργαζόμενους (σε μακροπρόθεσμο επίπεδο) .
Οι διακρίσεις στις οποίες υπόκεινται οι μετανάστες λόγω θρησκείας, εθνικότητας και
φυλής έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλή αμοιβή τους παρά την ύπαρξη όμοιων
παραγωγικών χαρακτηριστικών (επίπεδο εκπαίδευσης, δεξιότητες- ικανότητες) με
τους γηγενείς. Δεν είναι όμως οι μόνοι λόγοι οι οποίοι επηρεάζουν την αμοιβή των
μεταναστών, είναι επιπλέον οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που είναι
προσανατολισμένα στη μέση αμοιβή του αλλοδαπού εργατικού δυναμικού η οποία
υπολείπεται της μέσης αμοιβής του ημεδαπού εργατικού δυναμικού 237238239.Συγκεκριμένα
οι λόγοι της κατώτερης κοινωνικοοικονομικής θέσης των μεταναστών είναι
τέσσερεις. Οι δύο από αυτούς συνδέονται άμεσα με την μετανάστευση και συνιστάται
: i) στο γεγονός ότι οι μετανάστες στερούνται οποιαδήποτε εξειδίκευσης και τεχνικής
κατάρτισης και ii) στο γεγονός ότι η επαγγελματική κινητικότητα
δεν
περιλαμβάνεται στους στόχους της μετανάστευσής τους. Οι άλλοι δύο λόγοι
συνδέονται με τον τρόπο αντιμετώπισης τους από την χώρα υποδοχής, ο οποίος
συμβάλλει αποφασιστικά ώστε αυτοί : iii) να συγκεντρώνονται στις κατώτερες θέσεις
εργασίας και iv) να στερούνται της δυνατότητας βελτίωσης της θέσης τους .

237 Γιάννης Μπένος (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://www.apodimos.com/arthra/05/May/H_SHMASIA_THS_METANASTEYSHS/
index.htm
238 Κόντης, Α., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Οικονομική ενσωμάτωση των μεταναστών στη χώρα υποδοχής, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 209
239 Castles, S. and G. Kosack, (1985), Immigrant Workers and Class Structure in
Western Europe, Oxford University Press.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
4.1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ.
Η σύγχρονη κοινωνιολογία αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που αφορά τη σχέση των
θεωριών με την κοινωνική πραγματικότητα και την μελέτη της. Οι θεωρίες θα πρέπει
να μπορούν να εμπνέουν, να καθοδηγούν και να έχουν εφαρμογή στην μελέτη της
κοινωνικής πράξης. Από την άλλη μεριά, η κοινωνική πράξη συμβάλλει, μέσω των
μεθοδολογικά συγκεκριμένων τρόπων μελέτης της, στην αναπροσαρμογή, στον
εμπλουτισμό και στην αποτελεσματικότητα των θεωριών που είναι όμως αρκετά
δύσκολο διότι απαιτείται χρόνος μακρύτερος από εκείνου των ταχύρυθμων
μεταβολών οι οποίες χαρακτηρίζουν την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Η
κάθε μια θεωρία εξηγεί τα σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα και συμβάλλει στην
περιγραφή και την κατανόηση του μεταναστευτικού φαινομένου όπως και στην
εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την δυναμική του αλλά και στη διατύπωση
προτάσεων ως προς την λύση των προβλημάτων που συνδέονται με αυτό. Η
ανεπάρκεια είναι κυρίως φανερή στο μικροεπίπεδο και τον ρόλο της μετανάστευσης
στην οργάνωση του ιδιωτικού βίου, στους χώρους όπου η μεταναστευτική εμπειρία
και η ερμηνεία της θα έπρεπε να συμπληρώνουν και να εμπλουτίζουν την
αναφερόμενη σε κάθε χώρο ειδική κοινωνιολογία. Η κοινωνιολογική προσέγγιση
όμως, αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως ένα κυκλικό φαινόμενο, οι επιπτώσεις του
οποίου δεν μπορούν να μελετηθούν αποτελεσματικά παρά σε συνάρτηση προς
συγκεκριμένες φάσεις όπως η αναχώρηση από τη χώρα αποστολής, η εγκατάσταση
στη χώρα υποδοχής, η αναχώρηση από τη χώρα υποδοχής. Η κάθε φάση αποκτά τη
σημασία της μόνο όταν μελετηθεί ως φάση μιας διαδικασίας με επίκεντρο τον
μετανάστη .
Η μακρο-κοινωνιολογική προσέγγιση.
Η θεωρία της έλξης-απώθησης είναι η θεωρία που προτιμούν περισσότερο οι
κοινωνιολόγοι και οι κοινωνικοί δημογράφοι. Σκοπός αυτής της θεωρίας είναι η
εξήγηση των αιτιών και των κινήτρων της μετανάστευσης. Παράδειγμα
επηρεασμένης μελέτης από την μαρξιστική προσέγγιση είναι αυτή των Castles και
Kosack (1985) η οποία αφορά την μεταπολεμική μετανάστευση σε χώρες της Δυτικής
Ευρώπης. Οι παράγοντες έλξης της προσέγγισης αυτής συνοψίζονται στα κενά που
δημιουργεί στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας ο συνδυασμός των δημογραφικών,
οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων. Αυτοί οι παράγοντες είναι: ο βραδύτερος
ρυθμός δημογραφικής αύξησης από τον ρυθμό αύξησης των θέσεων εργασίας σε
συνδυασμό με την απροθυμία του γηγενούς εργατικού δυναμικού να καλύψει τις
ανάγκες σε ανειδίκευτη, κουραστική, βρώμικη, επικίνδυνη και κακοπληρωμένη
εργασία. Αντίθετα οι παράγοντες απώθησης συνοψίζονται στην υπανάπτυξη κάποιων
χωρών και περιοχών που εκφράζεται από τα χαμηλά επίπεδα ζωής και κατά κεφαλήν240
240 Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 80-82
67

εισόδημα, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης, ο ρυθμός ανάπτυξης
που είναι πιο αργός από τον ρυθμό δημογραφικής αύξησης και οι μεγάλες
οικονομικές
και
κοινωνικές
ανισότητες.
Στην επηρεασμένη από την νεοκλασική θεωρία κοινωνιολογική προσέγγιση, οι
παράγοντες έλξης-απώθησης μεταφράζονται σε συμφέροντα του ατόμου που
μεταναστεύει, της χώρας αποστολής και της χώρας υποδοχής . Κεντρική θέση έχει
η μελέτη των κερδών και των ζημιών που η μετανάστευση έχει για το καθένα τρία
μέρη. Τα κέρδη και οι ζημίες μπορεί να μην είναι άμεσα οικονομικές.
Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την μελέτη των αντικειμενικών παραγόντων έλξης και
απώθησης, δηλαδή των αιτιών χωριστά από την μελέτη των υποκειμενικών κινήτρων
242
Η μικρο-κοινωνιολοΥίκή προσέγγιση
Η κοινωνιολογική και ψυχοκοινωνιολογική μελέτη των επιπτώσεων της
μετανάστευσης στα άτομα και τις οικογένειές έχει οδηγήσει σε προβλήματα
συμπεριφορών και σχέσεων. Η μικροκοινωνιολογική προσέγγιση άργησε πολύ να
συμβάλλει στην μελέτη των αιτιών και των επιπτώσεων της μετανάστευσης ενώ τα
τελευταία χρόνια αρχίζει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του μικροεπιπέδου στο
μακροεπίπεδο ως συμπληρωματική της αντίστροφης επίδρασης στην κατανομή του
μεταναστευτικού φαινομένου.
Το κύριο ενδιαφέρον της προσέγγισης αυτής συγκεντρώνεται στην σημασία που
αποδίδεται στην οικογενειακή στρατηγική ως παράγοντα προσδιοριστικού των
αποφάσεων και των συμπεριφορών του μετανάστη
. Με την οικογενειακή
στρατηγική εννοούμε το σύνολο των μέσων που χρησιμοποιεί η οικογένεια
προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωση της ως ομάδα, την μετάδοση αξιών και
την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στη νέα γενιά όπως και την κοινωνική και
οικονομική ενσωμάτωση της
. Η απόφαση για ατομική ή οικογενειακή
μετανάστευση αντιμετωπίζεται στην προσέγγιση αυτή ως επακόλουθο των στόχων
της οικογένειας και συνάρτηση των συγκεκριμένων δυνατοτήτων της και θεωρείται
κατά κύριο λόγο από την οικογενειακή ομάδα. Έτσι μπορεί να γίνει κατανοητή η
λογική της δυναμικής όχι μόνο των ατομικών συμπεριφορών αλλά και των
κοινωνικών ανακατατάξεων και πολιτισμικών διαφοροποιήσεων 2413245.
241 Sauvy, A., Theorie generale de la population, vol. I. Economie et Population, Paris
1956, PUF, σελ. 302
242 Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 84
243 Lauby, J.and O. Stark, (1988), Individual migration as a family strategy: young
women in the Philippines, Population Studies, vol 42, No 3, σελ. 473-486
244 Μουσούρου, Λ.Μ., Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας, Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα 1989, σελ. 15
245 Μουσούρου, Λ.Μ., (1990), Οικογένειες και μετανάστευση: Προβλήματα και
προβληματική, Εκλογή, τ.87, σελ. 265
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4.2. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.
Η μετανάστευση, εκτός από την αριθμητική της διάσταση έχει και έναν έντονο
κοινωνικό χαρακτήρα εφόσον αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο προκαλεί
επιπτώσεις και αντιδράσεις στη ζωή και τη συμπεριφορά τόσο των μεταναστών και
των συγγενών, τους φίλους, της οικογένειας τους, όσο και των μελών της κοινωνίας
της οποίας εντάσσονται όπως προβλήματα αποδοχής και νομιμοποίησης. Αποτελεί
επίσης ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει διαχρονικό, σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα
αλλά διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή 246247. Τα
προβλήματα που δημιουργούνται αφορούν το κοινωνικό σύνολο που εγκαταλείπουν
οι μετανάστες καθώς και αυτά στα οποία εντάσσονται, ανεξάρτητα από τα αίτια και
τους σκοπούς της μετανάστευσης. Βέβαια, όταν πρόκειται για βίαιη, αναγκαστική ή
ακούσια μετανάστευση τα κοινωνικά προβλήματα είναι ακόμα μεγαλύτερα.
Επιπλέον καθίσταται η μετανάστευση κοινωνικό πρόβλημα με την επικράτηση της
νέας τεχνολογίας και της βαθμιαίας αντικατάστασης του ανθρώπινου παράγοντα από
τη συμμετοχή στη παραγωγική διαδικασία, την αύξηση του ελεύθερου χρόνου, την
τάση εγκαθίδρυσης των έξυπνων μηχανών, οι οποίες εργάζονται ακατάπαυστα
έχοντας τη δυνατότητα να επιλύσουν τα όποια προβλήματα ανακύπτουν. Όταν πλέον
ο αριθμός των μεταναστών υπερβεί το όριο το οποίο απαιτείται για την ομαλή
λειτουργία και παραγωγή τότε θεωρούνται ότι είναι “ανεπιθύμητοι” .
Δεν είναι μόνο ο ίδιος ο μετανάστης, η οικογένεια του και η χώρα αποστολής που
αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της μετανάστευσης, αλλά και η χώρα υποδοχής.
Με βάση τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι χώρες υποδοχής μεταναστών τον
εαυτό τους, διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία
περιλαμβάνει τις χώρες υποδοχής των πολιτών, οι οποίοι αναμένεται ότι θα
συμβάλουν στην παραγωγή ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις χώρες
υποδοχής εργατών, οι οποίοι δεν αναμένεται ότι θα αποκτήσουν την ιδιότητα του
πολίτη.
Τα κοινωνικά αποτελέσματα της μετανάστευσης δεν διαφέρουν ποιοτικά ανάλογα αν
πρόκειται για εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση. Έτσι, τόσο ο τόπος προέλευσης
όσο και ο τόπος υποδοχής κινδυνεύουν από διατάραξη της εσωτερικής τους
ισορροπίας και καθίστανται επιρρεπείς σε μεταβολές στην κοινωνική δομή. Οι
μετανάστες ακόμη, έχουν την τάση να συγκεντρώνονται στο χώρο και να συγκροτούν
μειονότητες 248 οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αναταραχές διότι, οι γηγενείς
246 Αλεξίας, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Η κοινωνική πρόσληψη και μελέτη του φαινομένου της μετανάστευσης,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 256
247 Αλεξίας, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Η κοινωνική πρόσληψη και μελέτη του φαινομένου της μετανάστευσης,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 263
248 Τσαούσης , Δ.Γ. Κοινωνική δημογραφία , Εκδόσεις Gutenberg , Αθήνα 1986,
σελ.133
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μπορεί να αντιδράσουν στην εγκατάσταση μιας ή περισσότερων μειονοτήτων
μεταναστών, αναπτύσσοντας μηχανισμούς αποκλεισμού τους που να οδηγούν από
διακρίσεις εναντίον τους σε συστήματα απομόνωσης τους στον γεωγραφικό και
κοινωνικό χώρο, όπως και σε συστήματα ελέγχου του αριθμού τους 249
Όσο αφορά λοιπόν την χώρα υποδοχής, οι επιπτώσεις της μετανάστευσης είναι
εξίσου σημαντικές αφού ο πληθυσμός της αυξάνεται σημαντικά και ενδεχομένως να
υπάρχει μεγάλη αύξηση της γεννητικότητας και μείωση της γήρανσης του πληθυσμού
και αλλάζει η δομή της (στις περιπτώσεις βέβαια που η μετανάστευση δεν γίνεται για
οικονομικούς λόγους οι μετανάστες είναι συνήθως άντρες νεαρής ηλικίας). Η μαζική
μετανάστευση διαταράσσει την κοινωνική της δομή διότι ο κάθε μετανάστης
μεταφέρει τα ήθη, έθιμα και τις απόψεις του για κοινωνικά θέματα όπως παιδεία και
θρησκεία 250. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος της αλλοίωσης της εθνικής και
πολιτιστικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας της χώρας υποδοχής 251.
Ακόμη, λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού (η οποία μπορεί να αφορά την
απότομη κι επικίνδυνη αύξηση της πυκνότητας των κατοίκων μιας περιοχής η οποία
δεν έχει προβλεφτεί ώστε να δεχτεί ένα τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων 252), αλλάξει η
ζωή των πόλεων και αυξάνεται η ανεργία 253. Εν συνεχεία, σε χώρες οικονομικά και
τεχνολογικά αδύνατες, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν επιδημίες και ασθένειες

249 Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 16
250 Γιάννης Μπένος (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://www.apodimos.com/arthra/05/May/H_SHMASIA_THS_METANASTEYSHS/
index.htm
251
Γιωτάκου Κωνσταντίνα (ανακτήθηκε στις 25/10/2011)
http://www.kessaris.edu.gr/images/stories/Mathimata/lykeio/B/B_lykio_ekthesi/Sxedi
agramata/%CE%A1%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF
%8C%CF%82%20%20%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%A
F%CE%B1%20%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84
%CE%B5%CF%82.pdf
252 Γιάννης Κολοβός, 25/07/2009 (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://lykofron.wordpress.com/2009/07/25/
253 Τσαρδανίδης, Χ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα. Μετανάστευση και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 224
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που μπορούν να εμφανιστούν, με πιθανή γρήγορη μετάδοση λόγω της πυκνότητας
των κατοίκων μιας περιοχής .
Επίσης, ο αυξανόμενος πληθυσμός των μεταναστών οδηγεί κυρίως σε πιέσεις για την
κοινωνική και πολιτισμική ένταξή τους οι οποίες δημιουργούν εκρηκτικές
καταστάσεις λόγω του μεγάλου βαθμού αντιρροπίας. Από την μια πλευρά οι
μετανάστες και η δίκαιη απαίτησή τους να συμμετέχουν στη ζωή της χώρας στη
οποία εργάζονται αλλά με παράλληλη διαφύλαξη των πολιτισμικών τους
χαρακτηριστικών, επίσης οι δημοκρατικές ιδεολογίες των βιομηχανικά αναπτυγμένων
χωρών που δέχτηκαν τους μετανάστες αυτούς αλλά και οι ανάγκες σε εργατικά χέρια
που δημιούργησε η ανάπτυξη και από την άλλη πλευρά, η κοινή γνώμη στις χώρες
υποδοχής που αντιστέκεται στις συνέπειες της διαμόρφωσης και της παραμονής των
εθνικών μειονοτήτων στη χώρα και που συχνά εκφράζεται εχθρικά για τους
μετανάστες 254255.
Οι μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας (κυρίως Αλβανικής καταγωγής) ασκούν
μια καθοδική πίεση στους μισθούς, καθώς αποδέχονται τη μισή τουλάχιστον αμοιβή
από εκείνη που θα ζητούσαν οι Έλληνες για την ίδια εργασία και τα δύο τρίτα της
αμοιβής που θα ζητούσαν οι άλλες εθνότητες για την ίδια εργασία 256. Έτσι η
υποκατάσταση των Ελλήνων εργαζομένων από αλλοδαπούς πρέπει να αποδοθεί στο
χαμηλό κόστος εργασίας των αλλοδαπών που όμως η προώθηση των διαδικασιών
νομιμοποίησης αναμένεται να αυξήσει το σχετικό κόστος των επιχειρήσεων που
χρησιμοποιούν αλλοδαπούς, οδηγώντας αρκετές μικρές επιχειρήσεις σε παύση
δραστηριοτήτων 257 Επιπλέον η ανεργία των γηγενών ενδέχεται να οδηγήσει σε
δυσμενείς διακρίσεις κατά των μεταναστών και επιπλέον η ανεργία συνιστά
ανασταλτικό παράγοντα στη διαδικασία της ένταξης του μετανάστη καθώς συνδέεται
με ρατσιστικές διακρίσεις, αντιδράσεις και προκαταλήψεις ακόμη και της άρνησης
αναγνώρισης των δεξιοτήτων και προσόντων των μεταναστών 258. Οι Έλληνες είναι
λογικό να βλέπουν την απασχόληση των μεταναστών από μια άλλη οπτική που
σχετίζεται περισσότερο με τα δικά τους συμφέροντα και ενδιαφέροντα και όχι με τις
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Δρ. Γεώργιος Καφφές (ανακτήθηκε στις 25/10/2011)
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t50/t50_03.html
255
Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 100
256 Αμίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι πολιτικές ρυθμίσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 33-34
257 Αμίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι πολιτικές ρυθμίσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 54
258
Δημουλάς, Κ., Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην Ελληνική
κοινωνία, Παράμετροι ένταξης των οικονομικών μεταναστών. Εκδόσεις Gutenberg,
Αθήνα 2006, σελ. 249
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απαιτήσεις της κοινωνίας μας 259 . Οι αλλοδαποί εργάτες είναι η βασική αιτία
υποαπασχόλησης, ανεργίας, ή της μείωσης των απολαβών των γηγενών εργατών.
Σχετικές όμως έρευνες έδειξαν ότι τα επίπεδα μισθού είναι χαμηλά όχι γιατί
υπάρχουν μετανάστες αλλά γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι και μέσα σε αυτούς και
μετανάστες, οι οποίοι λόγω της φτώχιας και της οικονομικής τους εξαθλίωσης
δέχονται να εργαστούν με λίγα λεφτά 259260.
Συχνά η κοινωνία κατασκευάζει το μετανάστη ως άτομο που αποτελεί απειλή για την
ύπαρξή της θέτοντας τον με αυτό τον τρόπο στο περιθώριο και ασκώντας
αποτελεσματικότερο έλεγχο. Οι μηχανισμοί των στερεοτύπων και της προκατάληψης
ενίσχυσαν την αρνητική προδιάθεση και κατασκεύασαν την εικόνα του μετανάστη ως
την αναπαράσταση του εχθρού , ως τον ξένο ο οποίος αρνούνταν και απειλούσε όλα
αυτά τα οποία υποστήριζαν οι γηγενείς 261. Οι μετανάστες που δεν επικαλούνται
Ελληνική καταγωγή είναι “ξένοι” και αυτόματα υφίστανται τις συνέπειες του
αποκλεισμού δημόσιου λόγου. Το ξένο ενοχλεί την Ελληνική κοινωνία γιατί απειλεί
να διαταράξει βεβαιότητες που σε γενικό, θεσμικό επίπεδο η Ελληνική κοινωνία είχε
οικοδομήσει από παλιά 262, βεβαιότητες οι οποίες απεικονίζονται με όρους
καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας και γενικά τα Ελληνικά πρότυπα συμπεριφοράς και
ο Ελληνικός τρόπος ζωής 263. Όμως πολλές μελέτες, αποδεικνύουν ότι η εισροή
μεταναστών στα κράτη μέλη της ΕΕ δεν συνιστά κατά ανάγκη απειλή. Αντίθετα
αποτελεί αναγκαιότητα καθώς ο πληθυσμός στις ευρωπαϊκές χώρες ολοένα και
μειώνεται με αποτέλεσμα να κινδυνεύει το ασφαλιστικό σύστημα. Άρα μπορούμε να
συμπεράνουμε πως η ΕΕ τα επόμενα χρόνια θα έχει ανάγκη την παρουσία των
μεταναστών στην αγορά εργασίας. Σε άλλη περίπτωση η οικονομία της και η
ανταγωνιστικότητά της στο παγκόσμιο διεθνές οικονομικό σύστημα θα συρρικνωθεί.
Στις χώρες όμως που επιθυμούν να διατηρήσουν τις πολιτιστικές, γλωσσικές και
θρησκευτικές παραδόσεις τότε πολύ εύκολα η μετανάστευση μπορεί να θεωρηθεί
απειλή για την εθνική ταυτότητα της χώρας. Στο μέλλον όμως θα θεωρείται απειλή
για την εθνική τους ταυτότητα διότι -προκαλεί φόβους για απώλεια ελέγχου στα
εθνικά σύνορα και για διάβρωση της παραδοσιακής εθνικής κυριαρχίας, ενώ
εκφράζονται ανησυχίες ότι η σύσταση μιας φυλετικά ομοιογενούς κοινωνίας θα
259

Κασιμάτη, Κ., Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην Ελληνική
κοινωνία, Η ένταξη των Αλβανών μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία. Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα 2006, σελ. 371
260 Κατσορίδας, Δ., (1999), Αλλοδαποί εργαζόμενοι και οικονομική ανάπτυξη,
Ενημέρωση 52, σελ 28
261 Αλεξίας, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα. Η κοινωνική πρόσληψη και μελέτη του φαινομένου της μετανάστευσης.
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 264
262 Βεϊκου, Μ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα. Μετανάστευση και πρακτικές ένταξης. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001,
σελ. 118
263 Γιαννησοπούλου, Μ., <<Η ανθρωπολογική προσέγγιση. Αλμωπία. Παρελθόν,
παρόν και μέλλον>>, στο Μακεδονία και Βαλκάνια. Ξενοφοβία και ανάπτυξη,
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1998, σελ. 334
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αλλοιωθεί μέσω διαφυλετικών γάμων, -οι μετανάστες στη χώρα υποδοχής
εξακολουθούν να διατηρούν και να ενδυναμώνουν τους πολιτιστικούς τους δεσμούς
με την χώρα αποστολής και δεν επιθυμούν να ενσωματωθούν στην χώρα υποδοχής,
δημιουργώντας δικές τους κοινότητες συγκεντρωμένες σε περιοχές, οι οποίες σε
μερικά χρόνια αλλάζουν την κοινωνική τους σύνθεση και προσομοιάζουν στην χώρα
αποστολής, -και τέλος, καθώς το μεταναστευτικό ρεύμα θα αυξάνεται προς την
Ελλάδα, τόσο θα αυξάνεται η πεποίθηση ότι η μετανάστευση συνιστά απειλή για τη
διατήρηση της εθνικής ταυτότητας 264
Οι αντιδράσεις οι οποίες προέρχονται κυρίως από το εσωτερικό της χώρας υποδοχής,
σε συνδυασμό με τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες, οδηγούν στην αύξηση προκαταλήψεων,
ρατσιστικών εκδηλώσεων και φαινομένων της ξενοφοβίας και του εθνικισμού 26526.
Επιπλέον, οι μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας πιστεύουν πως ακόμα και η
Ελληνική Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί μεροληπτικά εις βάρος τους, τους
ταλαιπωρούν, τους περιφρονούν και γενικά τους αντιμετωπίζουν ως πολίτες δεύτερης
κατηγορίας αν και η σημερινή κατάσταση είναι καλύτερη συγκριτικά με τα πρώτα
χρόνια που ήρθαν στη χώρα μας .
Επιπλέον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επικεντρώνονται κυρίως σε μια κατηγορία
μεταναστών, τους Αλβανούς 267 καθώς αυτοί αποτελούν την κυρίαρχη ομάδα
μεταναστών στην Ελλάδα. Η τακτική που ακλουθείτε από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης να συνδέουν την μετανάστευση των Αλβανών με την εγκληματικότητα
και ο χαρακτηρισμός της ως πηγή εγκληματικότητας προκαλεί αισθήματα αυξημένης
ανασφάλειας στην Ελληνική κοινωνία, δημιουργώντας εκδηλώσεις ρατσισμού και
ξενοφοβίας απέναντι στους αλλοδαπούς, αδιαφορώντας για τις ιστορικές,
πολιτισμικές, πολιτικές και ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ των μεταναστών που έρχονται
στην Ελλάδα από την Αλβανία. Από ελάχιστες μελέτες προκύπτει ότι το ποσοστό
ανεργίας των μεταναστών είναι υψηλό, η ετεροαπασχόληση εκτεταμένη και η
φτώχεια διάχυτη 268. Οι στάσεις ξενοφοβίας προωθούνται σε περιορισμένη έκταση
264 Τσαρδανίδης, Χ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα. Μετανάστευση και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 227-230
265 Μαραγκοπούλου-Γιωτοπούλου, Α., (1997), Ρατσισμός και ξενοφοβία,
Αστυνομική επιθεώρηση, σελ. 226-228
266 Κασιμάτη, Κ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα. Η ένταξη των Αλβανών μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία. Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 407-408
267 Lazaridis G/Wickens E. , (1999), US and the OTHERS: ethnic minorities in
Greece: a comparative analysis, Annals of toyrism research, Vol.26, No 3,
σελ. 623-655
268 Κασιμάτη, Κ.,κ.α, Πόντιοι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση ,
Κοινωνική και Οικονομική τους ένταξη, ΓΓΑΕ-ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Αθήνα 1992.
Βεργέτη, Μ., Ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση 1985-1995, Εκδόσεις
Αφοί Κυριακή, Θεσσαλονίκη 1998.
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από την εμφάνιση μικρών ομάδων νέο-Ναζί, όπως η χρυσή αυγή, οι οποίες είναι
υπεύθυνες για βίαιες επιθέσεις ενάντια στους μετανάστες 269270 Η ξενοφοβία και ο
ρατσισμός όμως, μπορεί να οδηγήσουν τον μετανάστη σε αισθήματα αντιπάθειας για
τη χώρα υποδοχής και στη συνέχεια να οδηγήσουν στη διατύπωση αιτημάτων που
γρήγορα μπορεί να μεταβληθούν σε πολιτικά αιτήματα και στη δημιουργία πολιτικών
κινήσεων ή και ακόμα πολιτικών κομμάτων που θα διατυπώνουν τα αιτήματά τους.
Ακόμα πιστεύετε πως δεν είναι καθόλου απίθανο να μεταφέρουν οι μετανάστες τις
πολιτικές αντιπαραθέσεις της χώρας προέλευσης στη χώρα υποδοχής και πως είναι
πολύ πιθανό να δημιουργηθούν και στην Ελλάδα πολιτικά ακραία εθνικιστικά
κινήματα. Συνεπώς πιστεύουν ότι αν η Ελληνική κοινωνία συμπεριφερθεί
πολιτισμένα και οι μετανάστες θα υιοθετήσουν το πρότυπο των Ελληνικών
, κανόνων
,
270.
κοινωνικών
Κυρίως οι παράνομοι μετανάστες αδυνατούν να εξασφαλίσουν ελάχιστα όρια
διαβίωσης. Η αδυναμία αυτή τους καθιστά ευάλωτους απέναντι σε μηχανισμούς
παραβατικής συμπεριφοράς ή ακόμα σε ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος. Έτσι
παρατηρούνται φαινόμενα συμμετοχής Αλβανών σε εγκληματικές δράσεις, τα οποία
διογκώνονται συνήθως από τον Ελληνικό τύπο όπως αναφέραμε και παραπάνω,
οδηγώντας την κοινή γνώμη εναντίον τους. Πρόκειται για διαδικασίες ανάπτυξης
προκαταλήψεων και στερεοτύπων που αναμφισβήτητα συνδέονται με γενικότερες
τάσεις ρατσιστικής συμπεριφοράς 271. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η αυξημένη
εγκληματικότητα των Αλβανών οφείλεται στην “εξαγωγή” που πραγματοποίησαν οι
Αλβανικές κυβερνήσεις των δικών τους εγκληματιών στην Ελλάδα 272 Σε κάθε χώρα
η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη αλλά
διαφορετική εθνοτική ομάδα όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα οι Αλβανοί, στην
Ιταλία οι Αλβανοί και οι Αφρικανοί, στη Γαλλία οι Αλγερινοί και Μαροκινοί, στη
Γερμανία οι Τούρκοι και Τσιγγάνοι της Ρουμανίας 273. Η έμφαση στον έλεγχο και
την αστυνόμευση των μεταναστών διευκολύνει την συγκριτικά μεγαλύτερη
αποκάλυψη διάπραξης εγκλημάτων εκ μέρους τους και με τον τρόπο αυτό επιδρά στη
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διαμόρφωση στατιστικών δεικτών παραμορφώνοντας την εικόνα της κοινωνικής
προσωπικότητας του εγκλήματος στη χώρα 274275
Κυρίως τα παιδιά των μεταναστών είναι αυτά που συμμετέχουν στην
εγκληματικότητα
και ο κυρίαρχος λόγος είναι γιατί βιώνουν την περιθωριοποίηση
και τον ρατσισμό από το κοινωνικό σύνολο και έτσι εκφράζουν το θυμό τους σε μια
κοινωνία που τους φαίνεται άδικη. Όλα αυτά τα παιδιά, για οικονομικούς κυρίως
λόγους, δεν μπόρεσαν να τελειώσουν το σχολείο ή και μετά από αυτό δεν μπόρεσαν
να βρουν εύκολα μια δουλειά ζώντας όμως το μύθο της κατανάλωσης και τα
εκθαμβωτικά φώτα μιας άλλης ζωής που οι ίδιοι δεν μπορούν να πλησιάσουν 276.
Ένας επιπλέον λόγος της συμμετοχής τους στην εγκληματικότητα είναι ότι πολλοί
νέοι ξέφυγαν από την κλειστή κοινωνία και την προστασία της οικογένειας τους με
αποτέλεσμα να παρασυρθούν σε συμπεριφορές και πράξεις που δεν είναι αποδεκτές
από την κοινωνία 277 Έπειτα, πολλοί είναι οι μετανάστες που κυρίως στην αρχή,
ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες ή ακόμη, βιώνουν την περιθωριοποίηση και τον
ρατσισμό που εκφράζετε από τους γηγενής οι οποίοι δεν αποδέχονται τους
μετανάστες στην οικονομία και στο κοινωνικό τους σύνολο και προσπαθούν να τους
περιθωριοποιήσουν με αποτέλεσμα να αισθάνονται μια εχθρότητα και να οδηγούνται
σε τέτοιου είδους πράξεις. Είναι μια μόνιμη αιτία προστριβών, διαπληκτισμών και
εγκληματικών ενεργειών ανάμεσα στις δύο κοινότητες 278279
.
Δημιουργούνται δηλαδή συχνά πολλές εντάσεις με αποτέλεσμα η κοινωνική συνοχή
και σταθερότητα να αμβλύνονται διαταράσσοντας τη γαλήνη της κοινωνίας . Άρα
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λοιπόν τα προβλήματα αυτά των ρατσιστικών εκδηλώσεων συχνά καταλήγουν στη
βια και την τρομοκρατία .
Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν μετανάστες που φοβούνται πως σε περίπτωση
παρανομίας, θα απελαθούν από τη χώρα που φιλοξενούνται και έτσι δεν εμπλέκονται
σε τέτοιου είδους καταστάσεις
.
Μάλιστα σε αρκετές χώρες παρατηρείται κάποιος συσχετισμός ανάμεσα στην
μετανάστευση και την εγκληματικότητα, αν και πολλές έρευνες σχετικά με το θέμα
δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους. Οι διάφορες παρατηρήσεις που σχετίζονται με τις
συνθήκες κυρίως στο αρχικό στάδιο διαβίωσης αποδεικνύουν ότι η εγκληματικότητα
την πρώτης γενιάς των μεταναστών ήταν και είναι μειωμένη σε σχέση με την
εγκληματικότητα της δεύτερης γενιάς, με βασικά αίτια την ελλιπή ένταξη και την
περιθωριοποίηση της 2801282.
Δεν είναι όμως μόνο το πρόβλημα της εγκληματικότητας που δημιουργείται από την
ραγδαία αύξηση των μεταναστών, είναι και το πρόβλημα που αφορά την στέγαση,
επιδεινώνει δηλαδή το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα υποδοχής 283. Συχνά στους
οικισμούς όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μεταναστών είναι εμφανή τα
προβλήματα στέγασης και πολύ συχνά βλέπουμε πως σε ένα μικρό διαμέρισμα
κατοικούν παραπάνω από μία οικογένειες μεταναστών.
Στην συνέχεια δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το δουλεμπόριο το οποίο
αυξάνεται μέσω των οργανωμένων κυκλωμάτων τα οποία εκμεταλλεύονται τους
μετανάστες μεταφέροντάς τους από μια χώρα σε άλλη έναντι αδρής αμοιβής. Ένα
ποσοστό 68% των μεταναστών δηλώνει ότι η εθνικότητα του ατόμου που τους
βοήθησε να περάσουν τα σύνορα ήταν Έλληνας 284* Η ενδυνάμωση αυτών των
κυκλωμάτων που οργανώνουν τη λαθραία είσοδο μεταναστών που πλαστογραφούν
έγγραφα και προωθούν τη σωματεμπορία, προήλθε κυρίως από την πολιτική και τους
νόμους που περιόριζαν την νόμιμη μετανάστευση .
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Όσο αφορά την χώρα αποστολής η εσωτερική μετανάστευση έχει ως επακόλουθη
συνέπεια την αλλαγή του τρόπου ζωής, τις συνήθειες, τις αξίες του χωριού και αυτό
κυρίως γιατί δεν μένει “νεολαία πίσω” για να συνεχίσουν αλλά και να μεταδώσουν
τις παραδόσεις και τα έθιμα του χωριού ή ακόμη προέρχεται και η ερήμωση
ορισμένων χωριών και οικισμών αφού σε αυτή την περίπτωση οι μετανάστες
εγκαταλείπουν τα χωριά και την ύπαιθρο και κατευθύνονται προς τις πόλεις. Ειδικά,
η τηλεόραση υπήρξε η αφορμή για την σχεδόν ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής στο
χωριό και η μετακίνηση προς τις μεγάλες πόλεις είχε σαν αποτέλεσμα την άμβλυνση
των ηθών, των εθίμων και των παραδόσεων σ’ αυτό 286.
Έπειτα δημιουργείτε μια δημογραφική αναστάτωση με πληθυσμιακή ανισορροπία
που δύσκολα αντιμετωπίζετε και αφορά την υπογεννητικότητα και αυτό γιατί
μεταναστεύουν οικογένειες ολόκληρες ή ακόμη και μόνο άντρες (κυρίως σε χώρες
που αποθαρρύνουν την μετανάστευση συζύγων και παιδιών), αυξάνεται η
θνησιμότητα και μειώνεται η φυσική γονιμότητα δηλαδή, με αποτέλεσμα να
αυξάνεται απότομα η γήρανση του πληθυσμού της χώρας αποστολής. Επιπλέον,
μειώνεται ραγδαία η ζήτηση και η κατανάλωση με αποτέλεσμα την απότομη πτώση
της παραγωγικότητας στο σύνολο της χώρας αυτής εφόσον μεταναστεύουν τα πιο
κατάλληλα άτομα που χρειάζονται για την παραγωγική διαδικασία. Αργότερα αν
υπάρξει περίπτωση η χώρα να αυξήσει την παραγωγή της θα έχει έλλειψη εργατικού
δυναμικού και περισσότερο του πιο ικανού, του πιο παραγωγικού και των
εξειδικευμένων ατόμων 287
Στη συνέχεια, οι μετανάστες ενσαρκώνουν την εμπειρία της μετανάστευσης και
διαμορφώνονται από αυτήν. Βιώνουν ένα πολιτισμικό σοκ και δοκιμάζονται κάτω
από συνθήκες ουσιαστικής παγίδευσης ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς. Διαμορφώνεται
έτσι το άτομο προβληματικό ενώ η οικογένειά του καθίσταται ομάδα περιθωριακή,
δυσλειτουργική, νοσηρή, με παθολογικές εκδηλώσεις. Όσο πιο διαφορετικοί οι
κόσμοι αυτοί (η χώρα αποστολής από τη χώρα υποδοχής) από πλευράς επιπέδου
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, πολιτισμικής παράδοσης κ.α., τόσο περισσότερο
αντιφατικοί και τόσο πιο υπεράνθρωπη η προσπάθεια που απαιτείται για την
υπέρβαση της αντίφασης αυτής, μια υπέρβαση που μένει εκτός των δυνατοτήτων του
μέσου μετανάστη. Οι κόσμοι αυτοί είναι στεγανοί και δεν επικοινωνούν και αυτό
είναι που δικαιολογεί το πολιτισμικό σοκ που θεωρείται αναπόφευκτο και
καθοριστικό για τα ατομικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο μετανάστης. Το δεύτερο πολιτισμικό σοκ που αντιμετωπίζει ο
μετανάστης είναι όταν έρχεται σε άμεση επαφή με την προηγμένη υλικο-πνευματική

6 Γιάννης Μπένος (ανακτήθηκε στις 17/10/2011)
http://www.apodimos.com/arthra/05/May/H_SHMASIA_THS_METANASTEYSHS/
index.htm
287 Δρ. Γεώργιος Καφφές (ανακτήθηκε στις 25/10/2011)
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t50/t50_03.html
77

πολιτισμική πραγματικότητα της χώρας υποδοχής 288 αφού στις περισσότερες
περιπτώσεις τα άτομα που μεταναστεύουν προέρχονται από χώρες λιγότερο
αναπτυγμένες.
Ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος είναι ανασταλτικός για την ένταξη και την
προσαρμογή τους στην χώρα υποδοχής, που εξανεμίζει κάθε πιθανότητα συνεργασίας
και κατανόησης από τον αφιλόξενο λαό που δεν αποδέχεται τα ήθη και τα έθιμα, τον
τρόπο ζωής και την ιδεολογία της νέας χώρας, είναι το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
που χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα
μας. Η έλλειψη δηλαδή μόρφωσης που εμποδίζει στην εύκολη εκμάθηση της ξένης
γλώσσας 289 και ως επακόλουθο την διευκόλυνση της ενσωμάτωσης στην κοινωνία.
Δεν είναι όμως μόνο το πολιτισμικό σοκ, οι πολιτισμικές αντιφατικότητες και οι
αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που ταράζουν την ψυχολογία του
μετανάστη, είναι και η αβεβαιότητα για το μέλλον. Μια σειρά προβλημάτων που
δημιουργούν ερωτήματα όπως πότε και αν θα επιστρέψει στην πατρίδα, πόσο θα
μείνει στην χώρα όπου μετανάστευσε 290291, πως θα επιβιώσει, που θα απασχοληθεί και
πως θα νομιμοποιηθεί αφού πολλοί από αυτούς ερχόταν παράνομα, ανοργάνωτα και
κάτω από πολύ άσχημες και επικίνδυνες συνθήκες μετακίνησης χωρίς καμία
απολύτως προετοιμασία, χωρίς συμφωνίες, χωρίς κέντρα και διαδικασίες υποδοχής
και ένταξης
και όχι τόσο για την συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας . Ακόμη
αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην προσαρμογή τους λόγω των προκαταλήψεων
για την νέα χώρα και τον λαό της και των αμφιβολιών ότι μπορούν να ενσωματωθούν
σε αυτήν την κοινωνία. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής στην κοινωνική και
πολιτιστική ζωή διότι αν φέρουμε ως παράδειγμα την Αλβανία (από την χώρα την
οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών στη χώρα μας) η οποία είχε
μείνει για πολλά χρόνια απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, η οργάνωση της
στηρίχθηκε σε ένα αυταρχικό πολιτικό σύστημα, το οικονομικό και κοινωνικό της
επίπεδο ήταν χαμηλό και η θρησκεία τους είναι διαφοροποιημένη από την
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χριστιανική παράδοση. Η διαφορετική κοινωνική και πολιτική κουλτούρα της χώρας
αυτή είναι που δυσκολεύει την ένταξή τους στην δική μας κοινωνία 293.
Οι μνήμες της χαμένης πατρίδας, τα συμπλέγματα κατωτερότητας, το αίσθημα της
μειονεξίας, το άγχος αποδοχής και προόδου, ακόμη και η πνευματική υποβάθμιση
στην οποία υποβάλλονται (συχνό φαινόμενο διότι κάποιοι στην πατρίδα τους
βρισκόντουσαν σε υψηλότερη επαγγελματική θέση, ενώ στην χώρα υποδοχής έχουν
υποβιβαστεί σε απλούς εργάτες) είναι κάποιοι παράγοντες οι οποίοι αντιδρούν
ανασταλτικά 294295 Πρωτεύον θέμα λοιπόν για τις επιπτώσεις της μετανάστευσης για
τον ίδιο τον μετανάστη είναι η θέση που κατέχει στην χώρα υποδοχής. Θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε για παράδειγμα τους πρόσφυγες που έφυγαν από την
Τουρκία και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Αυτή η μετακίνηση είχε ως αποτέλεσμα
την εγκατάσταση αστών σε αγροτικές περιοχές αλλά και το αντίστροφο, την
μετατόπιση από υψηλή κοινωνική θέση σε πολύ χαμηλότερη και την αναγκαστική
άσκηση, από αυτούς, αλλότριων επαγγελμάτων. Πετυχημένοι και πλούσιοι γεωργοί
δηλαδή βρέθηκαν ξαφνικά σε αστικές παράγκες χωρίς δουλειά και περιουσία, αστοί
εγκαταστάθηκαν σε χωριά κάτω από αντίξοες φυσικές και τεχνολογικές συνθήκες και
τέλος η κοινωνική τους θέση ήταν κατώτερη μέσα στην Ελληνική κοινωνία ακόμη
και στην περίπτωση που βρέθηκαν σε κατάσταση όμοια με εκείνη που είχαν
πρωτύτερα. Ένιωθαν ηθικά αγνοημένοι γιατί στην νέα πατρίδα, αναγκαστικά, είχαν
ξεπέσει: οι αγρότες σε φτωχούς χωρικούς και οι αστοί σε εργάτες ευκαιριακής κυρίως
απασχόλησης . Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο σημερινό είδος μετανάστευσης
με μόνη διαφορά τις καλύτερες συνθήκες χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δεν
υπάρχουν ακόμη και σήμερα παρόμοιες καταστάσεις. Για παράδειγμα ένας
μετανάστης θα μπορούσε να ήταν στη χώρα του πολιτικός μηχανικός με καλή φήμη
και κοινωνικές αξιώσεις και να ζούσε σε μια πόλη με πολλές ανέσεις, ενώ στην χώρα
υποδοχής να ζει σε ένα παραμεθόριο χωριό και να είναι ένας απλός εργάτης
εποχιακός ή ευκαιριακός χωρίς να έχει την δυνατότητα να επιλέξει το επάγγελμα το
οποίο γνωρίζει και θέλει να ασκήσει, ή ακόμη και χωρίς δουλειά και να ζει υπό μη
αξιοπρεπείς συνθήκες.
Ένας ακόμη πολύ σημαντικός λόγος ο οποίος επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία ενός
μετανάστη είναι ο αποχωρισμός από την οικογένειά του κυρίως όταν τα παιδιά
μένουν πίσω με τους παππούδες και του κοινωνικού τους περιβάλλοντος διότι αυτό
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είναι που τους παρέχει ασφάλεια. Η απότομη αλλαγή του περιβάλλοντος σε ένα
άγνωστο κοινωνικό σύνολο που πολλές φορές είναι αφιλόξενο, αδιάφορο και εχθρικό
συμβάλλει στην δημιουργία άγχους και στην ψυχική αποδιοργάνωση του μετανάστη.
Οι μετανάστες συχνά παριστάνονται ως κακοί, εχθρικοί, πονηροί, δύσκολοι,
ανειλικρινείς και τελικά ανεπιθύμητοι όχι μόνο για τη σύναψη γάμου ή φιλίας αλλά
και για συνέταιροι 2962978. Προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως άτομα
που δεν αξίζουν εμπιστοσύνης και έτσι οι εργοδότες αποφεύγουν φθηνότερες
επιλογές. Επομένως οι Αλβανοί βρίσκονται στο κατώτατο επίπεδο της
επαγγελματικής ιεραρχίας που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με το καθεστώς της
παραοικονομίας στη χώρα μας. Η τυποποιημένη χρήση των μέσων από τους
μηχανισμούς της κυβερνητικής και πολιτικής προπαγάνδας μπορεί να οδηγήσει σε
συνθήκες κοινωνικού και πολιτικού αποκλεισμού, που επιδεινώνουν την δυσχερή
οικονομική θέση των περισσότερων μεταναστών
. Άρα λοιπόν, ωθούνται σε
περιθωριοποίηση και διαχωρισμό από την κοινωνία και έχουν περιορισμένα
δικαιώματα. Είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αντιμετωπίζονται ως μετανάστεςεργάτες και η ενσωμάτωση είναι μερική και αφορά σε ορισμένους εργασιακούς και
διοικητικούς τομείς
. Άρα λοιπόν η ανισομέρεια της οικονομικής ανάπτυξης, η
διαιώνιση της διάκρισης των οικονομιών σε εξαρτημένες και κυρίαρχες και η
διαιώνιση του συστήματος βασίζεται στην εκμετάλλευση κάποιων από κάποιους
άλλους 299 Το μη λευκό χρώμα του δέρματος, το διαφορετικό θρήσκευμα ή οι μη
οικείες πολιτισμικές πρακτικές των μεταναστών ή των μειονοτήτων
χρησιμοποιήθηκαν για να τους προσδέσουν στις κατώτερες κοινωνικά θέσεις
καθιστώντας τους κοινωνικά ορατούς και νομιμοποιώντας τις διακρίσεις εναντίον
τους. Άρα λοιπόν οι μετανάστες υποτιμήθηκαν και εγκλωβίστηκαν για πολλά χρόνια
στις κατώτερες κοινωνικές θέσεις 300. Επίσης αντιμετωπίζονται συνήθως εχθρικά από
τους γηγενείς κυρίως γιατί κυριαρχεί ο φόβος ότι θα αλλάξει η πληθυσμιακή σύνθεση
της χώρας. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως παράδειγμα τη Γαλλία όπου στην
περίπτωσή της, το 1881 οι ξένοι εργάτες ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και
δούλευαν στις πιο σκληρές και κακοπληρωμένες εργασίες. Οι Γάλλοι εργάτες τους
αντιμετώπιζαν εχθρικά και μάλιστα τους επιτέθηκαν με αποτέλεσμα 50 μετανάστες
να χάσουν τη ζωή τους και 150 να τραυματιστούν σοβαρά. Στη Γερμανία, η
αντιμετώπιση των μεταναστών δεν είχε τον ίδιο χαρακτήρα. Το 1945 δέχτηκε ένα
πολύ μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα και με τον φόβο να μην αλλάξει η πληθυσμιακή
σύνθεση των επαρχιών της προχώρησε σε μαζικές απελάσεις που αυτό με τη σειρά
296 Γαλάνης, Γ., Ελληνική κοινωνία και μετανάστευση. Απόψεις Ελλήνων για
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του είχε ως συνέπεια τη δημιουργία αντιδράσεων των εργοδοτών και ιδιοκτητών γης.
Έτσι η Γερμανία καθιέρωσε ένα αυστηρά εφαρμοζόμενο σύστημα προσωρινής ή
εποχιακής εργασίας ξένων 301.
Οι μετανάστες έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο καθώς προμηθεύουν την κοινωνία με
την ανειδίκευτη εργατική δύναμη που της είναι απαραίτητη. Η ανοδική κοινωνική και
επαγγελματική κινητικότητα των ντόπιων εργατών έχει ως αποτέλεσμα την κένωση
θέσεων ανειδίκευτης και χειρονακτικής εργασίας-θέσεων τις οποίες καταλαμβάνουν
οι μετανάστες και αυτό γιατί οι μετανάστες έχουν διαφορές από τους ντόπιους, όμως
έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και κοινά συμφέροντα. Στο μέτρο όπου η
τεχνολογική πρόοδος μειώνει τις θέσεις αυτές, οι μετανάστες θα παύσουν να είναι
απαραίτητοι, η μετανάστευση θα σταματήσει και όσοι είναι ήδη μετανάστες ή θα
ακολουθήσουν την ανοδική επαγγελματική κινητικότητα των ντόπιων εργατών ή θα
αναγκαστούν να παλιννοστήσουν 30230 Επίσης αποκλείονται από την κατάληψη
θέσεων εργασίας με υψηλή αμοιβή, και άρα υψηλό εισόδημα που οφείλεται στις
διακρίσεις λόγω μη θεσμικών παραγόντων (εθνικότητας, θρησκείας και φυλής) και
θεσμικών (εκπαίδευση, κοινωνικές παροχές)
. Απασχολούνται στον δευτερεύοντα
τομέα της οικονομίας δηλαδή σε εργασίες προσωρινές χωρίς προοπτικές
επαγγελματικής εξέλιξης, κακοπληρωμένες και συχνά επικίνδυνες και ανθυγιεινές 304
Οι νέοι εργάτες, συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι κυρίως με προκαταλήψεις και
αναγκάζονται να συγκεντρώνονται στις εργατικές περιοχές των πόλεων. Επιπρόσθετα
ο μετανάστης βρίσκεται αντιμέτωπος με κάποιες ακόμη δυσκολίες όπως -η εκμάθηση
της ξένης γλώσσας με βαθμό δυσκολίας ανάλογα με την ηλικία κατά την οποία
μετανάστευσε, για παράδειγμα είναι ποιο εύκολο σε ένα παιδί να μάθει την γλώσσα
της χώρας υποδοχής όταν έχει γεννηθεί σε αυτήν ή ακόμη όταν έχει βρεθεί σε αυτήν
σε πολύ μικρή ηλικία παρά σε αρκετά μεγάλη, -τα ήθη και έθιμα τα οποία διατηρεί η
χώρα υποδοχής και σίγουρα είναι διαφορετικά από αυτά των χωρών αποστολής, -οι
συνθήκες επιβίωσης, οι τρόποι ψυχαγωγίας αλλά και οι κοινωνικές σχέσεις που
συχνά δεν γίνεται κάποια προσπάθεια από το κράτος υποδοχής ώστε να ξεπεραστούν
χωρίς προβλήματα. Αυτό συμβαίνει κυρίως στους εποχιακούς μετανάστες που δεν
γνωρίζουν αν θα επιστρέψουν την επόμενη χρονιά αλλά ακόμη και οι μόνιμοι που
εξαρτώνται από την εκάστοτε πολιτική της χώρας υποδοχής ή από τις απροσδόκητες
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αλλαγές στην αγορά εργασίας εντάσσονται γενικά πολύ δύσκολα στο σύστημα 3 .
Αντίθετα όμως αυτό δεν συμβαίνει στους υπερπόντιους μετανάστες διότι σε αυτή την
περίπτωση είναι πιο έντονο το στοιχείο της μονιμότητας, εντάσσονται πιο εύκολα και
γρήγορα στην χώρα υποδοχής και δεν απασχολούνται συνήθως σε βιομηχανίες ή σε
μικρές επιχειρήσεις.
Όμως όλα αυτά δεν είναι τα μόνα που αντιμετωπίζει ο μετανάστης. Έρχεται
αντιμέτωπος συχνά ακόμα και με τους γηγενείς πρώην εργάτες οι οποίοι
επωφελημένοι από την προσφερόμενη μεταναστευτική εργατική δύναμη, ανήλθαν σε
υψηλότερες θέσεις εργασίας χωρίς να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Έτσι
φροντίζουν να διατηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις από τους μετανάστες ώστε να
μην απειληθούν από αυτούς τα προνόμια της κοινωνικής θέσης στην οποία ανήλθαν.
Άρα λοιπόν αυτοί οι πρώην εργάτες έχουν κάθε συμφέρον να καθηλωθούν οι
μετανάστες στην χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική θέση στην οποία βρίσκονται.
Αλλά οι μετανάστες δεν έχουν εναντίον τους μόνο τους πρώην εργάτες αλλά και τους
ντόπιους ανειδίκευτους ή μη-ειδικευμένους εργάτες, που δεν κατάφεραν να ανέλθουν
επαγγελματικά και κοινωνικά. Συγκεκριμένα αυτοί θεωρούν τους μετανάστες
υπεύθυνους για την διατήρηση της αμοιβής τους σε χαμηλά επίπεδα και ταυτόχρονα
πιστεύουν τους εαυτούς τους κοινωνικά ανώτερους από τους μετανάστες 305306307.Το 2000
η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση για την καταπολέμηση των
διακρίσεων στην απασχόληση με την υιοθέτηση της ίσης μεταχείρισης προσώπων
ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας κ.α. γιατί η εργασία
, ο πρωταρχικός
, παράγοντας
,
,
307.
είναι
ενσωμάτωσης
Εκτός όμως από τα προβλήματα της ένταξης και προσαρμογής του μετανάστη,
εμφανίζεται πιο έντονο ακόμη το πρόβλημα της ένταξης στην νέα κοινωνία, των
παιδιών του. Συνήθως τοποθετούνται σε σχολεία με χαμηλό πνευματικό επίπεδο, με
την δικαιολογία ότι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, που τα καταδικάζουν σε μια
περιορισμένου βαθμού μόρφωση και τα προορίζουν αργότερα, για άλλου είδους
εργασίες. Η πολιτιστική σύγχυση των παιδιών αυτών ενισχύεται επίσης, από τις
έντονα συγκρουόμενες καταστάσεις που αντιμετωπίζονται σε σχέση με άλλους
πολιτισμούς με αξίες, ήθη, έθιμα, θρησκεία και ιδεολογίες διαφορετικές απ’ εκείνες
που γνώριζαν μέχρι τότε, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και αισθάνονται έντονη
την προκατάληψη των ξένων παιδιών .
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Τα προβλήματα της προσαρμογής φαίνεται να μην απασχολούν την κοινή γνώμη
αλλά μόνο όσους εμπλέκονται, δηλαδή τους γονείς, τα παιδιά και τους δασκάλους 308.
Τα προβλήματα αυτά ποικίλλουν ανάλογα με τον τόπο γέννησης των παιδιών, την
ηλικία που είχαν κατά την μετανάστευση, ακολούθησαν τους γονείς πριν ή μετά, αν
παρέμειναν μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα μακριά από τους γονείς τους με άλλα
συγγενικά πρόσωπα, αν μετανάστευσε όλη η οικογένεια μαζί και αν είχαν
παρακολουθήσει για ένα διάστημα κάποια σχολή στην πατρίδα πριν ξενιτευτούν. Σε
πιο ευνοϊκή θέση, σχετικά με την προσαρμογή στην φιλοξενούσα χώρα, βρίσκονται
τα παιδιά που γεννήθηκαν σ’ αυτή και αποτελούν την «Δεύτερη γενιά των
Μεταναστών» . Καθώς, μαθαίνουν από μικρά δύο διαφορετικές γλώσσες και μιλούν
μέσα στο σπίτι την μητρική και έξω απ’ αυτό την ξένη, ξεπερνούν πιο εύκολα το
πρόβλημα της επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν οι γονείς τους. Το γεγονός αυτό
καθώς, μπορούν να παρακολουθήσουν άνετα τα διεθνή γεγονότα ή τα μέσα μαζικής
επικοινωνίας (ΜΜΕ) έχει τεράστια σημασία στις σχέσεις τους με το φιλοξενούντα
λαό και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το θέμα της γλώσσας, που αναπτύσσει
συναισθηματικά ή κοινωνικά τα παιδιά των μεταναστών και προδιαγράφει την νέα
τους ταυτότητα, αποτελεί έτσι πλεονέκτημα. Γίνεται όμως πιο περίπλοκο, αν
μεταναστεύσουν σε πιο μεγάλη ηλικία και ταυτισθούν απόλυτα με την μητρική τους
γλώσσα. Η εκμάθηση της νέας γλώσσας που συνδέεται άμεσα με τον νέο πολιτισμό
δημιουργεί μεγάλη σύγχυση και διαταράσσει καθώς, βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωπα
με δύο διαφορετικούς κόσμους, την εσωτερική τους ισορροπία. Στις περιπτώσεις
αυτές, το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο επειδή οι γονείς
τους δεν γνωρίζουν καλά την ξένη γλώσσα και δεν μπορούν να τα βοηθήσουν 309
Άλλωστε τα παιδιά των μεταναστών προσέρχονται στα σχολεία με τρία βασικά
μειονεκτήματα: -δεν γνωρίζουν καθόλου ή καλά την Ελληνική γλώσσα γιατί όπως
είναι και φυσικό στο σπίτι του μιλάνε την γλώσσα καταγωγής του -δυσκολεύεται να
κατανοήσει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και γιατί -είχε κοινωνικοποιηθεί σε
μια άλλη κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα την οποία
διατηρούν οι γονείς του 310.
Ακόμη τα παιδιά , βιώνουν με μεγαλύτερη ένταση τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι γονείς τους προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, την ανασφάλεια, την
αθλιότητα της ζωής σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά, ίσως την παραβατικότητα των
μεγαλύτερων αδελφών και των γειτόνων, τις εκδηλώσεις ρατσισμού και απόρριψης.
Ακόμη και αν παραμείνουν στο σχολείο και δεν το εγκαταλείψουν λόγω των
308 Κατσίκας, Χ., και Καββαδίας, Γ.Κ., Η Ελληνική εκπαίδευση στον ορίζοντα του
2000. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και σχολική πραγματικότητα, Εκδόσεις Gutenberg,
Αθήνα 1996.
309 http://www.slideshare.net/gdo/ss-7909704
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δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, σπάνια συνεχίζουν στην μετα-υποχρεωτική
εκπαίδευση. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούν αυτά τα παιδιά να
διεκδικήσουν μια θέση εκτός αυτής του ανειδίκευτου εργάτη και της χειρονακτικής
εργασίας. Επίσης βιώνουν την απόρριψη από τους ντόπιους συνομήλικές τους και
άρα τον κοινωνικό αποκλεισμό με αποτέλεσμα να ωθούνται στην παραβατικότητα.
Αντίθετα όμως παρατηρείται και μια αυξημένη συμμετοχή των αριστούχων μαθητών
αλλοδαπών και αυτό γιατί οι οικογένειες των μεταναστών έχουν σχεδόν πάντοτε
αυξημένες απαιτήσεις σχολικής επίδοσης 311312.
Μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει σημαντική προκατάληψη εναντίον εγχρώμων
αποφοίτων του σχολείου ακόμη και αν ανατράφηκαν στην χώρα υποδοχής. Οι
διακρίσεις εξασφαλίζουν την παραμονή της δεύτερης γενιάς εγχρώμων μεταναστών
στην υποδεέστερη θέση των γονέων τους. Πιθανόν να συνεχίσουν να παραμένουν σε
χαμηλή κοινωνική θέση λόγω των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προβλημάτων που
έχουν, αλλά δεν παραμένουν μια ευδιάκριτα ιδιαίτερη ομάδα. Από την στιγμή που θα
μάθουν την γλώσσα και θα υιοθετήσουν τις ντόπιες συνήθειες και τρόπο ντυσίματος,
θα ενταχθούν λίγο πολύ στον πληθυσμό
. Οι καινούργιοι μετανάστες που θα
εξακολουθούν να έρχονται θα είναι πάντα μια ξεχωριστή ομάδα, με προβλήματα
γλώσσας και προσαρμογής στην βιομηχανική εργασία και στον αστεακό τρόπο ζωής.
Θα εξακολουθήσουν να έχουν τις χειρότερες δουλειές, να ζουν συγκεντρωμένοι στις
χειρότερες περιοχές και κατοικίες και να αντιμετωπίζουν ποικίλα κοινωνικά
προβλήματα.
Και τέλος οι συνθήκες που αντιμετωπίζει ο (εσωτερικός) μετανάστης κατά την
μετακίνησή του στις πόλεις επιδρούν αρνητικά στην ψυχολογία του, με μικρότερη
ένταση σε σχέση με αυτή του εξωτερικού μετανάστη, αφού η μετακίνηση αυτή
προϋποθέτει μεταβολή στη σκέψη, την συμπεριφορά, τις κοινωνικές αξίες καθώς
επίσης την κοινωνικό-οικονομική δομή της χώρας. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε
να αναφέρουμε έναν αγρότη ο οποίος είναι δεδομένο ότι δυσκολεύεται να ενταχθεί
στο κοινωνικό σύνολο διότι αναγκάζεται να απαρνηθεί τον παλιό του εαυτό έχοντας
μάθει σε έναν άλλον τρόπο ζωής, υποφέρει από την πολυκοσμία αφού έχει μάθει σε
μια κλειστή κοινωνία όπως είναι συνήθως τα χωριά, την απομόνωση αφού δεν
γνωρίζει ανθρώπους στην πόλη και δεν διατηρεί επαφές με αυτούς αλλά και τους
κινδύνους που χαρακτηρίζουν τα αστικά κέντρα, την βία και την εγκληματικότητα
δηλαδή.
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4.3. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.
Εκτός όμως από τις παραπάνω δυσκολίες που προκύπτουν από την παραμονή τους
στην πόλη και γενικά στη χώρα υποδοχής υπάρχουν και κάποια οφέλη. Το κυριότερο
είναι ότι του δίνεται η ευκαιρία να εργαστεί (πράγμα το οποίο ίσως στην χώρα του
δεν είχε την δυνατότητα να κάνει), αποκτώντας περισσότερα επαγγελματικά εφόδια
και χρήματα ώστε να καλυτερεύσει τον τρόπο ζωής τόσο του ίδιου όσο και της
οικογένειας του. Τα επαγγελματικά αυτά εφόδια που θα αποκτήσει, του δίνουν την
δυνατότητα να επιστρέψει στην πατρίδα του και να εργαστεί ως ειδικευμένος εργάτης
και να βρεθεί σε καλύτερη μοίρα από αυτήν που βρισκόταν. Έπειτα η χώρα υποδοχής
προσφέρει κάποια προνόμια από άποψη πνευματικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών
ερεθισμάτων. Για να μπορεί όμως να απολαύσει όλα αυτά, βασική προϋπόθεση είναι
να έχει ενταχθεί κοινωνικά και επαγγελματικά ώστε με την δυνατότητα των
χρημάτων να μπορεί να συμμετάσχει σε αυτά. Αφού καταφέρει λοιπόν αυτά τότε
μπορεί να απολαύσει, ο ίδιος και η οικογένειά του, την ζωή στην χώρα υποδοχής 313.
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι μετανάστες καλύπτουν κυρίως θέσεις
ανειδίκευτης εργασίας. Η κατάσταση αυτή λοιπόν επέτρεψε και έδωσε ένα κίνητρο
σε πολλούς ντόπιους εργαζόμενους να ανέλθουν επαγγελματικά και να επιτύχουν μια
πραγματική ανοδική κοινωνική κινητικότητα χωρίς απαραίτητα να διαθέτουν τα
κατάλληλα προσόντα και γνώσεις για τον τομέα στον οποίο ανήλθαν 314315.
Επιπλέον, η μετανάστευση μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη στενών πολιτικών
δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, όταν οι μετανάστες αυτοί αποτελούν μέλη μιας
εθνικής μειονότητας που δεν είναι αποδεκτοί στη χώρα αποστολής ενώ αντίθετα είναι
καλοδεχούμενοι στη χώρα υποδοχής . Αυτό βέβαια μπορεί να επιτευχθεί μόνο και
όταν προσπαθήσει μέσω της πολιτικής που ακολουθεί, να λύσει τυχόν προβλήματα
που δημιουργούνται στο εσωτερικό της χώρας υποδοχής ή ακόμη και για να
βελτιώσει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη αυτών.
Και τέλος, στην περίπτωση που επιτευχθεί η εξοικείωση των μεταναστών εργατών με
την βιομηχανική απασχόληση και τον τρόπο ζωής στο σύγχρονο αστικό κέντρο 316,
θα υπάρχει καλύτερη συμβίωση μεταξύ αυτών και των γηγενών, μείωση της
εγκληματικότητας, των ρατσιστικών επιθέσεων και των συγκρούσεων, θα είναι πιο
υπεύθυνοι πολίτες και εργάτες και ακόμη πιο αποδοτικοί αφού θα νιώθουν κομμάτι
της χώρας υποδοχής, υπαρκτοί και απαραίτητοι για την παραγωγική λειτουργία.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Ελλάδα ήταν παραδοσιακά μια χώρα αποστολής και τα τελευταία χρόνια
μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Άρα λοιπόν ήταν ανέτοιμη από άποψη
πολιτικής, να υποδεχτεί ένα τέτοιο κύμα μετανάστευσης αφού είχε ασχοληθεί μόνο
με πολιτική που αφορούσε τη μετανάστευση δικών της υπηκόων σε άλλες χώρες 317
Η εσωτερική-εξωτερική, η ατομική-ομαδική, η εκούσια-ακούσια, η προσωρινήμόνιμη, η Ηπειρωτική-Υπερπόντια είναι τα είδη της μετανάστευσης που μπορούμε να
διακρίνουμε, ενώ τα σύγχρονα αίτια είναι τα εργασιακά, οικονομικά, φυσικές
καταστροφές, πληθυσμιακές πιέσεις, η εμπορική-βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας
προορισμού, η εποχιακή ανεργία και το αυξημένο κόστος απελάσεων.
Η ξαφνική εισροή μεταναστών, βρήκε τη διοικητική μηχανή της Ελλάδας
απροετοίμαστη. Επομένως δεν υπήρχε μια πολιτική υποδοχής που θα μπορούσε να
αντιμετωπίσει τις νέες περιστάσεις. Όμως τα προβλήματα και η επιδείνωση της
κατάστασης οδήγησαν στην υιοθέτηση θεσμικών πλαισίων ώστε να διευκολύνουν
τους μετανάστες και την κοινωνική τους ένταξη λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματά
ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκείας .
Η αύξηση της κατανάλωσης και η επακόλουθη δημιουργία θέσεων, η αύξηση της
παραγωγής και της αγροτικής καλλιέργειας με χαμηλό εργατικό κόστος, η διατήρηση
των αγροτικών προϊόντων σε χαμηλές τιμές είναι μερικές από τις οικονομικές
συνέπειες της μετανάστευσης. Ενώ στη χώρα αποστολής μειώνεται η ανεργία και οι
πιέσεις που αυτή δημιουργεί, ενισχύεται το ισοζύγιο πληρωμών και η εισροή ξένου
κεφαλαίου μέσω των εμβασμάτων αλλά και εκσυγχρονίζονται οι αγροτικοί εργάτες
σε βιομηχανικοί. Όσον αφορά τον μετανάστη αμείβετε με ημερομίσθια υψηλότερα
από αυτά στην πατρίδα του και έτσι μπορεί να καλυτερέψει την κοινονικοοικονομική του θέση και να αποκομίσει επαγγελματικά εφόδια.
Αντίθετα όμως εμφανίζεται υπερπροσφορά εργατικού δυναμικού με αποτέλεσμα να
καταδικάζει τη χώρα σε τεχνολογική-επιστημονική στασιμότητα, αυξάνετε η ανεργία,
μειώνονται οι μισθοί, άνθηση της παραοικονομίας, αποδυναμώνεται το κράτος μέσω
των εμβασμάτων που απορρέουν, επιβαρύνεται ο φορολογούμενος γηγενής λόγω :της
χρήσης των παροχών του συστήματος πρόνοιας, δαπανών περίθαλψης-εκπαίδευσηςδικαστικών εξόδων. Ενώ η άνιση ηλικιακή κατανομή, η μείωση των παραγωγικών
αναπαραγωγικών εργατών και η μείωση του εισοδήματος του πρωτογενή τομέα
παρουσιάζονται στη χώρα αποστολής. Ενώ οι διακρίσεις λόγω φυλής, εθνικότητας,
θρησκείας και χρώματος επηρεάζει την αμοιβή και την άνοδό των μεταναστών σε
υψηλότερες θέσεις.

317 Καβουνίδου, Τ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα, Οι μετανάστες του πρώτου Ελληνικού προγράμματος νομιμοποίησης,
σελ 91, Αθήνα 2001, Εκδόσεις Παπαζήση
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Η μετανάστευση καθίσταται κοινωνικό πρόβλημα αφού δημιουργούνται προβλήματα
αποδοχής, νομιμοποίησης, αυξάνεται ο πληθυσμός, υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης της
εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, αυξάνεται η ανεργία, δημιουργούνται πιέσεις,
ασκείτε καθοδική πίεση στους μισθούς, αυξάνεται το δουλεμπόριο και η ανασφάλεια
λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας. Όσο αφορά τον μετανάστη βιώνει ένα
πολιτισμικό σοκ, δυσκολεύεται στην εκμάθηση της γλώσσας, δημιουργούνται
συμπλέγματα κατωτερότητας, άγχος αποδοχής και προόδου, μνήμες της χαμένης
πατρίδας, αποχωρισμός της οικογένειας, βρίσκονται στο κατώτατο επίπεδο της
επαγγελματικής ιεραρχίας και τελικά περιθωριοποιούνται.
Πέρα όμως από τις δυσκολίες υπάρχουν και οφέλη. Αποκτάει περισσότερα
επαγγελματικά εφόδια μέσω της εργασίας καλυτερεύοντας έτσι την ποιότητα ζωής
αυτού και της οικογένειάς του, πολλοί ντόπιοι εργάτες ανήλθαν επαγγελματικά αφού
καλύφθηκαν από τους μετανάστες οι ανειδίκευτες εργασίες, δημιουργούνται στενοί
πολιτικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών και τέλος όταν επιτευχθεί η πλήρης ένταξη
θα υπάρχει καλύτερη συμβίωση και μείωση συγκρούσεων και της εγκληματικότητας.

87

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Αλέξιας, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα, Η κοινωνική πρόσληψη και μελέτη του φαινομένου της
μετανάστευσης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001
2. Αμίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001,
3. Αμίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι πολιτικές ρυθμίσεις της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001,
4. Αμίτσης, Γ/Λαναράς, Α.,(επ) 2000, Συλλογή Συμβάσεων του Συμβουλίου της
Ευρώπης, τ. Β’, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα,
5. Βακαλιός, Θ., Παλιννόστηση και ένταξη, Θεσσαλονίκη 1999, Εκδόσεις
Παρατηρητής.( από Κόντης, Α., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις
της μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οικονομική ενσωμάτωση μεταναστών στη
χώρα υποδοχής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001)
6. Βεϊκου, Μ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα. Μετανάστευση και πρακτικές ένταξης. Εκδόσεις Παπαζήση,
Αθήνα 2001.
7. Βεντούρα, Λ., Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική
Κοινωνία, Ευρώπη και μετανάστες κατά τον 20ό αιώνα, Εκδόσεις Gutenberg,
Αθήνα 2006,
8. Βεργέτη, Μ., Παλιννόστηση και κοινωνικός αποκλεισμός, Εκδόσεις Αφοί
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1999
9. Βεργέτη, Μ., Ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση 1985-1995,
Εκδόσεις Αφοί Κυριακή, Θεσσαλονίκη 1998
10. Γαλάνης, Γ., Ελληνική κοινωνία και μετανάστευση. Απόψεις Ελλήνων για
Αλβανούς μετανάστες, στο έργο Πολιτικές Μετανάστευσης και Στρατηγικές
Ένταξης, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2003
11. Γιαννησοπούλου, Μ., 1998, Η ανθρωπολογική προσέγγιση. Αλμωπία.
Παρελθόν, παρόν και μέλλον, στο Μακεδονία και Βαλκάνια. Ξενοφοβία και
ανάπτυξη, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια (από
Βεϊκου, Μ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα. Μετανάστευση και πρακτικές ένταξης. Αθήνα 2001, Εκδόσεις
Παπαζήση. )
12. Γκιζέλης, Γ., Π. Καυταντζόγλου, Α. Τεπέρογλου και Β. Φίλιας, 1984,
Παράδοση και νεωτερικότητα στις πολιτιστικές δραστηριότητες της
Ελληνικής οικογένειας: μεταβαλλόμενα σχήματα, Αθήνα, ΕΚΚΕ.
13. Δαμαλάς, Β., 1965, Η μετανάστευση αποτελεί επικίνδυνη αιμορραγία και
μέγα εθνικό κίνδυνο, Δελτίο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθηνών
14. Δημουλάς, Κ., Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην Ελληνική
κοινωνία, Παράμετροι ένταξης των οικονομικών μεταναστών, Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα 2006
15. Εκμέ-Πουλοπούλου, Η., 1986, Προβλήματα μετανάστευσης-παλιννόστησης,
Αθήνα, ΙΜΕΟ/ΕΔΗΜ.
16. Εκμέ-Πουλοπούλου, Η., 1990, Μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα,
1970-1990, Εκλογή (αφιέρωμα).
88

17. Ζολώτα Ισιδώρα, 2010, (ανακτήθηκε στις 07/05/2011). Ο ρόλος της χώρας
υποδοχής στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών: έρευνα σε μετανάστες
στην Πάτρα.
18. Ζολώτας, Ξ., 1966, Μετανάστευσις και οικονομική ανάπτυξις, ανάτυπο από
το Αρχείο Μελετών και Ομιλιών της Τράπεζας της Ελλάδος, αρ.21
19. Ζολώτας, Ξ., 1974, Νομισματική ισορροπία και οικονομική ανάπτυξις,
Τράπεζα της Ελλάδος.
20. Ιωσηφίδης,
Θ., Νομικές και
κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις
της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Εργασία, μεταναστευτική εργασία και τέλος (;)
της εργασίας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001
21. Καβουνίδου, Τ.,
Νομικές και
κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις
της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι μετανάστες του πρώτου Ελληνικού
προγράμματος νομιμοποίησης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001
22. Καβουνίδου, Τ., Πολύζου, Α.,
Μαυρομμάτης, Γ., Κατρώτσου, Α.,
Γιαννίτσας, Δ., Αλτσιτζόγλου, Ν., Αβραμίδη, Τ., (2006), Πολιτικές ένταξης
των μεταναστών: Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία.
23. Κασιμάτη, Κ., Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην Ελληνική
κοινωνία, Η ένταξη των Αλβανών μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία,
Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2006
24. Κασιμάτη, Κ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα. Η ένταξη των Αλβανών μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία.
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001
25. Κασιμάτη, Κ., Μετανάστευση-Παλιννόστηση. Η προβληματική της δεύτερης
γενιάς, Αθήνα 1984,, ΕΚΚΕ,
26. Κασιμάτη, Κ.,κ.α, Πόντιοι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση ,
Κοινωνική και Οικονομική τους ένταξη, ΓΓΑΕ-ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Αθήνα 1992
27. Καμπέρης, Ν., Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην Ελληνική
κοινωνία, Αλλοδαποί εργάτες στον Ελληνικό αγροτικό χώρο, Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα 2006,
28. Καραποστόλης, Β., 1979, Προτυπα κατανάλωσης στην Ελληνική ύπαιθρο,
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
29. Καρύδης, Β., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα. Μετανάστευση και έγκλημα στην Ελλάδα την δεκαετία του ’90,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001
30. Καρύδης, Β., Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική
Κοινωνία, Μετανάστευση και έγκλημα στην Ελλάδα την δεκαετία του 1990.
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001
31. Καρύδης, Β., Οι θεσμικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα. Μετανάστευση και έγκλημα στην Ελλάδα την
δεκαετία του1990, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001
32. Κατρούγκαλος, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Τα κοινωνικά δικαιώματα των παράνομων
αλλοδαπών, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001
33. Κατσίκας, Χ., και Καββαδίας, Γ.Κ., Η Ελληνική εκπαίδευση στον ορίζοντα
του 2000. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και σχολική πραγματικότητα, Εκδόσεις
Gutenberg , Αθήνα 1996
34. Κατσορίδας, Δ., Αλλοδαποί εργαζόμενοι και οικονομική ανάπτυξη,
Ενημέρωση 52, 1999,
35. ΚΕΠΕ, 1978, Ο πληθυσμός της Ελλάδας. Εξελίξεις και θεωρήσεις, Αθήνα

89

36. Κόντης, Α., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης
στην Ελλάδα, Οικονομική ενσωμάτωση μεταναστών στη χώρα υποδοχής,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001
37. Κούσης, Δ., 1972, Μετανάστευση και απασχόληση στην Ελλάδα,
Οικονομικός Ταχυδρόμος, τ.939 και τ.940
38. Λινάρδος και Ρυλμόν Π., Αλλοδαποί εργαζόμενοι και αγορά εργασίας στην
Ελλάδα, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Αθήνα
39. Μαραγκοπούλου-Γιωτοπούλου, Α., Ρατσισμός και ξενοφοβία, Αστυνομική
επιθεώρηση, 1997
40. Μάρδας , Γεώργιος, Μ., Κοινωνιολογία: θεωρητική: Γενική-Ειδική,
Εφαρμοσμένη: Κοιν. Παθολογία-Κοιν. Διοίκηση-Κοιν. Πολιτική, Τεύχος
δεύτερο, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1997
41. Μουσούρου Λουκία Μ., Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην
Ελληνική κοινωνία, Παιδιά παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο Ελληνικό
σχολείο, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2006
42. Μουσούρου Λουκία Μ., Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg
43. Μουσούρου, Λ.Μ., Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας, εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα 1989,
44. Μουσούρου, Λ.Μ., 1990, Οικογένειες και μετανάστευση: Προβλήματα και
προβληματική, Εκλογή, τ.87,
45. Παπαθεοδωσίου, Θ., Η ένταξη των παλιννοστούντων ομογενών από την
πρώην Σοβιετική Ένωση στην Ελληνική Αγορά Εργασίας, Ι.Τ.Ε., Αθήνα 1994,
46. Παπαδοπούλου, Δ., Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην
Ελληνική κοινωνία, Μορφές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής
ενσωμάτωσης, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2006
47. Πελαγίδης Στάθης, Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930), Ο πόνος και η δόξα,
Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε
48. Ρομπόλης, Σ.,Μπαγκαβος, Χ., Χατζηβασίλογλου, Ι., Μετανάστευση και
ένταξη των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία, Ο ρόλος της
μετανάστευσης, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2006
49. Σπυρίδωνος, Β., Βρέλλη, Δίκαιο Αλλοδαπών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα
1999
50. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες, 24/10/2008 (09.10)
13440/08
51. Τσαούσης, Δ.Γ. Κοινωνική δημογραφία , Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1986
52. Τσαρδανίδης,Χ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα. Μετανάστευση και εξωτερική πολιτική της
Ελλάδας. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001
53. Τσαρδανίδης, Χ., Οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα. Μετανάστευση και εξωτερική πολιτική της
Ελλάδας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001,
54. Φακιολάς, Ρ., 1998, Η νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών, Τάσεις-Η
Ελληνική Οικονομία,
55. Φίλιας, Β., Προβλήματα κοινωνικού μετασχηματισμού, Εκδόσεις Παπαζήσης,
Αθήνα 1974
56. Χατζής, Νικόλαος, Ι., Αλλοδαποί II, Εκδόσεις Σακκουλα Α.Ε, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2009
57. Χλέπας, Ν. /Σπυράκος, Δ., Ο Νόμος 1975/91 περί Αλλοδαπών και το
Σύνταγμα, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 1992
90

58. Ψημμένος, Ι., Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην Ελληνική
κοινωνία, Η κοινωνική διάσταση της εργασίας των μεταναστριών, Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα 2006

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ
1. Alexandraki, C., 1981, Services rendered by ICM to migrant and refugee
women, International Migrant, vol.XIX, No 1-2,
(από Λουκία Μ.
Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και
την Ευρώπη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα)
2. Castles, S. and G. Kosack, 1985, Immigrant Workers and Class Structure in
Western Europe, Oxford University Press (από Καβουνίδου, Τ., Νομικές και
κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι
μετανάστες του πρώτου Ελληνικού προγράμματος νομιμοποίησης, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001)
3. Fakiolas, R., 1997b, The impact of migration on the Greek labour market,
paper presented at the conference Non-military aspects of security in Southern
Europe: migration, employment and labour market, organized by the Regional
Network on Southern European Societies (ESA) and the Institute of
International Economic Relations, Santorini,19-21 September. (από Φακιολάς,
Ρ., 1998, Η νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών, Τάσεις-Η Ελληνική
Οικονομία,)
4. Fakiolas, R.,1982, Problems and opportunities of the Greek migrants returning
from Western Europe, European Science Foundation, Cultural Identity and
Structural Marginalisation of Migrant workers, (από Φακιολάς, Ρ., 1998, Η
νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών, Τάσεις-Η Ελληνική Οικονομία,)
5. Jackson, J.A., 1986, Migration, σελ 17, N.Y., Longman (από Νομικές και
κοινωνικοπολιτικές διατάξεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα.)
6. Lazaridis G/Wickens E. , 1999, US and the OTHERS: ethnic minorities in
Greece: a comparative analysis, Annals of toyrism research, Vol.26, No 3,
(από Αμιτσής, Γ. και Λαζαρίδη, Γ., Νομικές και κοινωνικοπολιτικές
διαστάσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα, Οι πολιτικές ρυθμίσεις της
μετανάστευσης στην Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001)
7. Lauby, J.and O. Stark, 1988, Individual migration as a family strategy: young
women in the Philippines, Population Studies, vol 42, No 3, (από Μουσούρου,
Λ.Μ., Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα
1989)
8. Sauvy, A., 1956, Theorie generale de la population, vol. I. Economie et
Population, Paris, PUF (από Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και
μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Αθήνα, Εκδόσεις
Gutenberg)

91

ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΛΤΑΛΤΚΤΥΟ

1.
2.
3.
4.
5.

http://www.nelereth.gr/metanastes/10epimerous.htm
http://www.aueb.gr/statistical-institute/deliberative-polling/Issue9.pdf.
http://www.slideshare.net/gdo/ss-7909704
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t50/t50_03.html
http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2914
&Itemid=85

6. http://walk2geographies.wordpress.com/2010/06/17/%CE%BC%CE%B5%CF
%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%
CF%83%CE%B 7%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%
B5%CE%B9%CF%82/
Βασισμένο στις σημειώσεις από το μάθημα “Ευρωπαϊκή Μετανάστευση” της
Ελένης Βασιακώστα
7. Αμαλία Δρόσου από
http://www.blog.gr/article.php?id=12802&category_id=23
8. Άννα Καραμάνου από
http://www.karamanou.gr/gr/uploads/Documents/%CE%A0%CE%9F%CE%9
Β0^ Ε % 9 9 0^ Ε % Α 4 0^ Ε % 9 9 0^ Ε % 9 Α 0^ Ε % 9 5 0^Ε % Α 3% 200^ Ε % Α 0
%CE%91%CE%A 1%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%
95%CE%99%CE%A3/GR/04/ypo04_0402.htm
9. Άρδην από http://www.ardin.gr/node/2608
10. Ασπασία, 2010 από
http://www.epkodi.gr/site/index.php/----- articlestable-83/174-2010-02-0513-55-53
11. Βασικώστα Ελένη, 2010
http://walk2geographies.wordpress.com/2010/06/17/%CE%BC%CE%B5%CF
%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%
CF%83%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%
B5%CE%B9%CF%82/
12. Βικιπαίδεια από
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B
D%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
13. Βικιπαίδεια, από
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B
D%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%
BA%CF%8C_%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE
%AC%CE%B4%CE%B 1
14. Γιωτάκου Κωνσταντίνα από
http://www.kessaris.edu.gr/images/stories/Mathimata/lykeio/B/B_lykio_ekthe
si/Sxediagramata/%CE%A1%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83
%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%20%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B2%
CE%AF%CE%B 1%2092

%20%ΟΕ%9Ο%ΟΕ%Β5%ΟΕ%84%ΟΕ%Β1%ΟΕ%ΒΌ%ΟΕ%ΛΟ%ΟΕ%83%
ΟΓ%84%ΟΕ%Β5%ΟΓ%82^
15. Δρ Γεώργιος Καφφές, Λέκτορας Κοινωνιολογίας Σ.Σ.Ε ,2008, «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».
«Επιδείνωση στο Παγκόσμιο Περιβάλλον και οι Επιπτώσεις στην Οικονομική
Μετανάστευση». από
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t50/t50_03.html
16. Ευδόκα Τάκης, Η συμφωνία Σένγκεν, 2009, από
http://www.sigmalive.com/simerini/analiseis/other/129256
17. Εφημερίς της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2010, αρ. φύλλου
66, (ανακτήθηκε στις 07/03/2012) http://www.fsth.gr/filesup/FEKΛ66.pdf
18. Εφημερίς της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2011, αρ. φύλλου
215,
(ανακτήθηκε
στις
07/03/2012)
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoCl
rL8bpje2afVtT95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6L
x3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K
--td6SIuVjhgFyf_i4QfNtCU5qXy0TXzQEXiaLny3Jbjd0XIt-C
19. Καραμάνου Άννα, από
http://www.karamanou.gr/gr/uploads/Documents/%CE%A0%CE%9F%CE%9
Β%ΕΕ%99%ΕΕ%Λ4%ΕΕ%99%ΕΕ%9Λ%ΕΕ%95%ΕΕ%Λ3%20%ΕΕ%Λ0
%ΟΕ%91%ΟΕ%Λ 1%ΕΕ%95%ΕΕ%9Ε%ΕΕ%92%ΕΕ%91%ΕΕ%Λ3%ΕΕ%
95%CE%99%CE%Λ3/GR/04/ypo04_0402.htm
20. Κατσορίδας Δημήτρης, ( Σπάρτακος 38, Ιούνης 1994) από
http://diversity.commedia.net.gr/files/.../metanasteysi_anergia_ratsismos.do...
21. Κληρίδης Σωφρόνης, 2011, από http://blog.stockwatch.com.cy/?p=399
22. Κολοβός Γιάννης , 2008 από http://www.e-grammes.gr/article.php?id=3519
23. Κωτούλας Ιωάννης από
http://www.citizengr.wordpress.com/2011/01/25/4946/
24. Μάντζιου Ιωάννα και Ρετινιώτη Αθανασία, 2010, ΕΥΠΑΘΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΟΜΕΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25. Μάντζιου Ιωάννα και Ρετινιώτη Αθανασία, 2010, ΕΥΠΑΘΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΟΜΕΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΤΣΗΣ
26. Μαντζούφας Παναγιώτης, 2010 από
http://www.constitutionalism.gr/html/ent/836/ent.1836.asp
27. Μπένος Γιάννης από
http://www.apodimos.com/arthra/05/May/H_SHMΛSIΛ_THS_METΛNΛST
EYSHS/index.htm
28. Παπαδοπούλου Τατιάνα , Θεσμικές καινοτομίες στην αντιμετώπιση της
μετανάστευσης, 2002 από http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.
php?id=669
29. Παύλου Μίλτος, 2010, από
93

Κΐΐρ://’^^^αν§ΐ.§Γ/ΑΓΡο1οΑο1;ΐοη8Κθ’^αο1;ΐοη?αΓΐ;ΐο1οΙΒ=516103
30. Χαλιάπα Αναστασία , 2009, <<Η ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα.
Η προβληματική της δεύτερης γενιάς>>.

94

