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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, κε ηίηιν «Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο 

ζηελ Διιάδα», πξαγκαηεχεηαη ην κεηαλαζηεπηηθφ θαη πξνζθπγηθφ δήηεκα ηεο Διιάδαο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο απηνχ, ηφζν ζηελ πνιηηηθή φζν θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα, 

πξνβάιιεηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο κεηαλάζηεπζεο θαη 

πηνζέηεζεο πνιηηηθψλ νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε κηα πνηνηηθφηεξε κνξθή κεηαλάζηεπζεο πνπ ζα 

ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηε δηάζηαζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ φζν θαη ηελ νκαιή θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή ηνπο ελζσκάησζε, πάληα ππφ ην θσο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ 

επηηαγψλ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε παξνχζα εξγαζία δνκείηαη ζε πέληε 

θεθάιαηα. 

ην πξψην θεθάιαην απνθσδηθνπνηείηαη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο κέζα απφ ηνλ 

ελλνηνινγηθφ ηνπ πξνζδηνξηζκφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην, ελψ πξαγκαηνπνηείηαη κηα δηαρξνληθή 

αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα, σο ρψξαο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα, εηδηθφηεξα δε κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο δηαζηάζεηο θαη 

ην ξφιν ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ 

ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, θαζψο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ έληαμεο –

ελζσκάησζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ κεηαλαζηψλ ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο. Παξάιιεια, 

αθηηλνγξαθνχληαη νη εηδηθφηεξεο παξάκεηξνηηεο θνηλσληθήο έληαμεο ζρεηηθά κε ηηο φπνηεο ζεηηθέο 

θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο, ν ξφινο ηεο ζξεζθείαο ζε απηή, ηα δεηήκαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ηα πξνβιήκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζην ξαηζηζκφ, μελνθνβία θαη εγθιεκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ε ζέζε 

θαη ν ξφινο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο βέιηηζηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο κέζα απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

πνιηηηθψλ έληαμεο θαη ελζσκάησζεο, θαζψο θαη δηαρείξηζεο, αληίζηνηρα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ Δπξψπε. 

ην πέκπην θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί θαη ηνλ επίινγν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απνηππψλνληαη 

ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ εθείλσλ 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ νκαιή θαη αζθαιή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ - θαη θπξίσο 

Μνπζνπικάλσλ - ζηελ Δπξσπατθή Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο 

θαη ησλ θαηεγνξηψλ ησλ φξσλ κεηαλάζηεπζε θαη κεηαλάζηεο. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο 

ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ησλ πνιηηηθψλ, ηζηνξηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, 

θηινζνθηθψλ, αλζξσπνινγηθψλ, θ.ιπ. δηιεκκάησλ πνπ ζέηεη, δελ είλαη εχθνιν λα εμεηαζζεί θαηά 

ηελ εμέιημή ηνπ. Ο φξνο κεηαλάζηεπζε πεξηιακβάλεη ηελ ηδέα ηεο θίλεζεο ή ηελ αιιαγή ηφπνπ 

ηνπ δηακνλήο θαη δχλαηαη λα αλαθέξεηαη ζε θάζε κεηαθίλεζε, νξηζηηθή ή πξνζσξηλή, νκάδσλ 

αλζξψπσλ, πξνο δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο απφ εθείλνπο πνπ έκελαλ. Δπίζεο, αλαθέξεηαη είηε ζε 

νξηζηηθέο κεηαθηλήζεηο αλζξψπηλσλ νκάδσλ, είηε ζε επνρηθέο θηλήζεηο γηα εξγαζία. εκεηψλεηαη 

δε, φηη κε ηνλ φξν εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ραξαθηεξίδεηαη ε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ κε θάπνηα 

δηάξθεηα απφ έλα θξάηνο ζε έλα άιιν. Οη κεηαθηλήζεηο, φκσο  κε νξηζηηθφ ή πξνζσξηλφ 

ραξαθηήξα, ζην εζσηεξηθφ ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο, ραξαθηεξίδνληαη σο εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε. 

Δίλαη γλσζηφ φηη, ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ε κεηαηφπηζε αηφκσλ ή νκάδσλ ζην εζσηεξηθφ κηαο 

ρψξαο γηα αλαδήηεζε θαιχηεξα ακεηβφκελεο εξγαζίαο ή θαιχηεξσλ φξσλ δσήο απνηειεί ζχλεζεο 

θαηλφκελν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ καδηθέο κεηαλαζηεχζεηο πνπ νθείινληαη ζε πνιεκηθέο 

ζπξξάμεηο ή ζπλνξηαθέο κεηαβνιέο. Φπζηθά, πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ελψ γεληθά, 

φηαλ κηιάκε γηα κεηαλάζηεπζε ελλννχκε ηελ εηξεληθή θαη ειεχζεξε κεηαθίλεζε αηφκσλ ή 

νκάδσλ, πνπ νθείιεηαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζε νηθνλνκηθνθνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ θησρψλ θαη ππαλάπηπθησλ ρσξψλ θαη ρσξψλ κε πςειφ νηθνλνκηθφ δπλακηθφ ή 

πςειή γεσξγηθή-βηνκεραληθή αλάπηπμε. 

Ο φξνο κεηαλάζηεο έρεη απνδνζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ελψ νη επηρεηξνχκελεο εξκελείεο 

ζπρλά ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο.
1
 Η ελλνηνινγηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ δηαθνξνπνηείηαη κέζα ζην 

ρψξν θαη ην ρξφλν, θαζψο θαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά εξκελεπηηθά πιαίζηα. Οη παξαιιαγέο πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί απηή ε εηεξνγέλεηα νξηζκψλ θαη δεδνκέλσλ, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) έρεη πξνηείλεη έλα θνηλφ πιαίζην ζπιινγήο θαη θαηάξηηζεο ησλ 

ζηαηηζηηθψλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε. Ο φξνο «πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ» αλαθέξεηαη ζηνπο πνιίηεο 

θξαηψλ πνπ δελ έρνπλ ηελ ππεθνφηεηα ελφο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ζηνλ 

νξηζκφ ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο ηέζεθε σο ειάρηζην φξην ε ζπλερήο παξακνλή ζε κηα ρψξα 

γηα δψδεθα κήλεο. πκπεξαζκαηηθά, θαηαδεηθλχεηαη ε αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

κεηαλάζηεπζεο θαη κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη κεηαβάιινληαη ρσξνρξνληθά ζε κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο κεηαβνιήο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κνξθνινγίαο ηεο. Οη πην 

                                                             
1
Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ έληαμε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, Γεληθή Γξακκαηεία Πιεζπζκνχ θαη 

Κνηλσληθήο πλνρήο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2013, ζει. 10 
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θνηλέο θαηεγνξηνπνηήζεηο είλαη νη πξνζσξηλνί νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, νη αλεπίζεκνη ή νη κε 

εγγεγξακκέλνη κεηαλάζηεο, νη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη θαη νη επηρεηξεκαηίεο κεηαλάζηεο, ε 

εμαλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε, νη κεηαλάζηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, νη παιηλλνζηνχληεο θαη 

νη πξφζθπγεο. χκθσλα δε, κε ηνλ ΟΗΔ,
2
σο κεηαλάζηεο λνείηαη ην άηνκν πνπ δηακέλεη γηα 

ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο καθξηά απφ ην ζπλήζε ηφπν θαηνηθίαο ηνπ. 

Με ηνλ φξν πξφζθπγεο
3
 νξίδνληαη νη αιινδαπνί νη νπνίνη πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Άξζξνπ 1 § 2α ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 12 ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηεο Ν. Τφξθεο, εθφζνλ βξίζθνληαη εθηφο ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο έρνπλ ηελ 

ππεθνφηεηα ή ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο, ιφγσ δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δίσμεο εμαηηίαο ηεο 

θπιήο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο εζληθφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο ηάμεο ή ησλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεψλ ηνπο 

θαη νη νπνίνη, γηα ην ιφγν απηφ, αδπλαηνχλ ή δελ επηζπκνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα 

πξνέιεπζήο ηνπο. Σελ πξνζθπγηθή ηδηφηεηα δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ν πνιίηεο (ή αληζαγελήο) 

ηξίηεο ρψξαο, ν νπνίνο ππάγεηαη ζην θαζεζηψο απηφ ιφγσ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ 

αλαρψξεζε απφ ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπ. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο, θάζε 

θξάηνο δηακνξθψλεη ηα δηθά ηνπ εξκελεπηηθά θξηηήξηα γηα ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ηεο 

πξνζθπγηθήο ηδηφηεηαο, ηα νπνία ζπρλά δελ είλαη άκνηξα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ή ησλ 

εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ θάζε ρψξαο. πγθεθξηκέλα,
4
φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν 

«πξφζθπγαο» ελλννχκε εθείλν ην κέινο κηαο θνηλσλίαο πνπ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ, δηψμεσλ θαη ζνβαξψλ θαηαζηξαηεγήζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

εγθαηαιείπεη αθνχζηα ηε ρψξα ηνπ γηα λα αλαδεηήζεη άζπιν ζηνπο θφιπνπο κηαο άιιεο θνηλσλίαο 

πνπ δελ αληηκεησπίδεη θαηά θαλφλα ηα πξναλαθεξφκελα πξνβιήκαηα.  

Ο «πνιηηηθφο πξφζθπγαο» ραξαθηεξίδεηαη απφ εηδηθφ θαζεζηψο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Όπαηε 

Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ θαη ν ραξαθηεξηζκφο ελφο αηφκνπ σο «πξφζθπγα» επηζείεη κία ζεηξά απφ 

ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Απηφ πνπ κπνξεί εχινγα θαλείο λα παξαηεξήζεη 

είλαη φηη εάλ θαη νη νξηζκνί θαη νη πξνζεγγίζεηο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθνί/εο γηα ηηο δπν θαηεγνξίεο, 

ζπρλά νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο αληηκεησπίδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ 

εγθαηάζηαζή νπο ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη ζπλεπψο, σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη 

ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Με άιια ιφγηα, εάλ θαη απνηεινχλ δχν 

δηαθνξεηηθέο λνκηθέο θαη πνιηηηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκψλ, ζην θνηλσληθφ επίπεδν πξνθαινχλ 

θνηλέο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο, νη επξχηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο ηνπο αληηκεησπίδνπλ σο κία θνηλσληθή νκάδα, αιιά θαη νη ίδηνη αληηκεησπίδνπλ σο 

                                                             
2
http://www.astynomia.gr 

3
 χκβαζε ηεο Γελεχεο,1951 θαη Οδεγία 2011/95/ΔΔ 

4
Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ έληαμε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, Γεληθή Γξακκαηεία Πιεζπζκνχ θαη 

Κνηλσληθήο πλνρήο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2013, ζει.9 
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θχξην πξφβιεκα απφ θνηλνχ ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε ή ελζσκάησζε ζε κία δεδνκέλε θαη 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία. 

 ζνλ αθνξά δε ζηε εξκελεπηηθή ζρέζε κεηαλάζηε – πξφζθπγα, επηζεκαίλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο 

κεηαλάζηεο κπνξεί, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, λα αλαγλσξηζζεί σο πξφζθπγαο, αλ ε 

νηθνλνκηθή ηνπ δπζπξαγία έρεη πξνθιεζεί ιφγσ ππνθξππηφκελσλ θπιεηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή 

πνιηηηθψλ δηαθξίζεσλ, ζε βάξνο νξηζκέλεο νκάδαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ νπνία αλήθεη. 

Αληίζηξνθα, νηθνλνκηθνί πξφζθπγεο νλνκάδνληαη φζνη επηθαινχληαη πνιηηηθνχο ιφγνπο γηα λα 

παξαθάκςνπλ ηα εκπφδηα εηζφδνπ ηνπο ζηηο επηζπκεηέο αγνξέο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζηελ Διιάδα, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεηαλάζηε σο πξφζθπγα γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κέζσ ηεο 

Δπηηξνπήο Αζχινπ. Σα αηηήκαηα αζχινπ ππνβάιινληαη ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο εληφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ νπνηεδήπνηε θαη ελψπησλ ησλ Γξαθείσλ 

ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ
5
 ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο). Η εμέηαζε ηνπ αζχινπ γίλεηαη κέζσ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο 

απφ εμεηδηθεπκέλν, γηα ην ζθνπφ απηφ,  αζηπλνκηθφ ππάιιειν θαη κε ηε ζπλδξνκή δηεξκελέα. Ο 

αηηψλ άζπιν, εθφζνλ ην επηζπκεί, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ παξνπζία δηθεγφξνπ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο ζπλέληεπμεο, ελψ κεηά ηελ αίηεζε αζχινπ δελ κπνξεί λα θχγεη απφ ηε ρψξα. 

ην παξαπάλσ πιαίζην έρεη ειάρηζηε επηζηεκνληθή αμία, γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, ν 

δηαρσξηζκφο  ησλ κεηαλαζηψλ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεηηθή ηνπο δηάθξηζε ζε νηθνλνκηθνχο 

κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο, πξφζθπγεο θ.ιπ. πκπεξαζκαηηθά, ην θξηηήξην πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ κεηαλάζηε βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε κε ζπζρεηίζεηο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

αληζφηεηαο κεηαμχ θξαηψλ πνπ ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηνπο δηαθέξεη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ. Η κεηαλάζηεπζε ζπλνδεχεηαη ζρεδφλ πάληνηε απφ ηελ νηθνλνκηθή αλέρεηα ησλ πξνζψπσλ 

πνπ απνθαζίδνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε παηξίδα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δήζνπλ ζε θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο. Γεληθφηεξα, νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζην ελ ιφγσ θαηλφκελν έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί αλάκεζα ζε απηνχο ηεο εμψζεζεο (push factors) θαη ζε απηνχο ηεο 

πξνζέιθπζεο (pull factors).
6
 Οη πξψηνη αθνξνχλ ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

ηε θηψρεηα, ηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα, ηηο δεκνγξαθηθέο πηέζεηο, ηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη πξνβιήκαηα δηαβίσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ελφο ηφπνπ, φπσο ε θνηλσληθή ππνβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο 

γπλαίθαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ρψξεο πνπ πξνζειθχνπλ κεηαλάζηεο, φπσο θαη ε Διιάδα, 

παξνπζηάδνπλ κία νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ελψ θαίλνληαη φηη, ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

                                                             
5
Ν.4375/2016 (Φ.Δ.Κ. Α 51), Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Αζχινπ, Αξρήο Πξνζθπγψλ, 

Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο […] θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
6
 Antonopoulos Georgios-Winterdyk John, «The Smuggling of Migrants in Greece: An Examination of its 

Social Organization», European Journal of Criminology, vol. 3, no. 4, 2006, pp. 444-447) 
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ηφπν πξνέιεπζεο, πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή θαη νηθνλνκηθή 

εμαζθάιηζε θαζψο θαη γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, γεληθφηεξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΣΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ 

 

1.1. ΙΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΣΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΡΟΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ηελ ειιεληθή θνηλσλία γεληθφηεξα, ε βαζηθή αληηπαξάζεζε κε φξνπο ηαπηφηεηαο θαη 

εηεξφηεηαο, θαηά κελ ηνλ 19
ν
 αηψλα ζεκεηψζεθε κεηαμχ νκνεζλψλ, ζην δεχγκα «απηφρζνλεο θαη 

εηεξφρζνλεο», θαηά δε ηνλ 20
ν
 αηψλα αλαιφγσο, κεηαμχ γεγελψλ θαη πξνζθχγσλ. ηα ηέιε ηνπ 

20
νπ

 κε ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ε βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ζεκεηψλεηαη κεηαμχ Eιιαδηηψλ - 

Eπξσπαίσλ πνιηηψλ θαη πνιηηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο. Η πξνζέγγηζε απηή γίλεηαη εκθαλήο ζηελ 

παξαθάησ αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο. 

1.1.1.Η ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΔΣΑΠΟΛΙΣΔΤΗ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΚΑΘΔΣΧΣΧΝ Δ ΚΡΑΣΗ ΣΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ 

ΜΠΛΟΚ. 

 

Με ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο, ε Διιάδα έπαπζε, θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70,   λα 

είλαη ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ. Αληηζηξφθσο, άξρηζε λα δέρεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

κεηαλάζηεο. Σν δεκνθξαηηθφπνιίηεπκα θαη ε αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία ηεο, αιιά θαη ε έληαμή 

ηεο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα, θαηέζηεζαλ ηελ Διιάδα ειθπζηηθφ ηφπν 

πξννξηζκνχ γηα κηα ζεηξά απφ αιινδαπνχο. Χζηφζν, ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηαλαζηψλ 

πνπ ήιζαλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ε είζνδφο ηνπο δηά ηεο δηαδηθαζίαο αηηήζεσο πνιηηηθνχ αζχινπ, 

αθνχ νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πξνέξρνληαλ απφ ρψξεο κε πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη 

εζληθηζηηθέο ηαξαρέο. 

Έηζη, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80 άξρηζαλ λα πξνζειθχνληαη απφ ηελ Διιάδα κεηαλάζηεο απφ ηε 

Μέζε Αλαηνιή, ηελ Αθξηθή (θπξίσο ηελ Αηζηνπία) θαη Κνχξδνη απφ ηελ Σνπξθία. Πξφθεηηαη γηα 

αλζξψπνπο, νη νπνίνη επεδίσθαλ λα απνθχγνπλ ηηο πνιηηηθέο, εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο δηψμεηο 

πνπ πθίζηαλην ζηηο ρψξεο πξνειεχζεψο ηνπο. Η ζπκπαζεηηθή ζηάζε πνπ επεδείθλπε ε Διιεληθή 

θνηλσλία πξνο ηνπο Αξαβηθνχο πιεζπζκνχο, αιιά θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αθξηθήο θαη ηνπο 

Κνχξδνπο, θαηέζηεζε ηελ Διιάδα θαηάιιειν πξννξηζκφ γηα ηνπο αλζξψπνπο απηνχο, φπσο θαη 

ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα κε ηελ θαζηέξσζε ηεο ειεπζεξίαο ιφγνπ, αλεμηζξεζθίαο θαη ηεο 

απαγνξεχζεσο ηεο δηψμεσο αλζξψπσλ γηα ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. Δμ άιινπ, πνιινί απφ ηνπο 

κεηαλάζηεο είραλ έιζεη αξρηθά ζηελ Διιάδα σο θνηηεηέο ζε Διιεληθά Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. θαηφπηλ 

ζπκθσληψλ ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπο κε ηελ αληίζηνηρε ειιεληθή θαη, βξίζθνληαο ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ζηελ Διιάδα θαιχηεξεο, ζε ζρέζε κε απηέο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο, επέιεγαλ λα 

δηακείλνπλ κφληκα ζηε ρψξα καο. Παξάιιεια αλαπηχρζεθε θαη κηα εηδηθή παξνηθία γπλαηθψλ 

απφ ηηο Φηιηππίλεο, νη νπνίεο απαζρνινχληαλ σο ππεξέηξηεο θαη νηθηαθέο βνεζνί ζε νηθνγέλεηεο 

κε νηθνλνκηθή επκάξεηα. 



Σελίδα | 11 
 

Καηά ην ίδην δηάζηεκα, ηδίσο κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε, ππήξμε επαλαπαηξηζκφο κεγάινπ αξηζκνχ 

πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ απφ ηηο ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο. πρλά, εθηφο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιηηηθνχο 

πξφζθπγεο, επέζηξεθαλ ζηελ Διιάδα θαη νη νηθνγέλεηεο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη κε ππεθφνπο 

ησλ ρσξψλ, ζηηο νπνίεο βξίζθνληαλ.  

Γεληθά, ε πεξίνδνο απφ ηε κεηαπνιίηεπζε κέρξη ην 1989-1990 ήηαλ κηα πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία 

ε ειιεληθή θνηλσλία ζπλήζηδε, ζηαδηαθά, ηελ παξνπζία κεηαλαζηψλ αλάκεζα ζηνπο γεγελείο 

θαηνίθνπο. 

Χζηφζν, θαίλεηαη φηη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο, θαηά ηελ πεξίνδν απηή, εμαληινχζε θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ είρε λα δέρεηαη κεηαλάζηεο ή πνιηηηθνχο πξφζθπγεο, κε απνηέιεζκα λα 

απνξξίπηνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε είηε άδεηαο εηζφδνπ (VISA), είηε 

πνιηηηθνχ αζχινπ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο κεηαζηξνθήο ηεο ηαθηηθήο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 

ήηαλ ε εκθάληζε, γηα πξψηε θνξά ζε αηζζεηφ βαζκφ, ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. 

1.1.2.ΗΠΑΛΛΙΝΟΣΗΗΣΗ  ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1985-1995 

Οη Πφληηνη κεηαλάζηεο απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε ηεο πεξηφδνπ 1985-

1995αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο σο «παιηλλνζηνχληεο».
7
 Ο φξνο έρεη δερηεί 

αξλεηηθή θξηηηθή, γηαηί απνδφζεθε ζε πιεζπζκφ ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο πνπ δελ είρε 

κεηαλαζηεχζεη απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ζπλεπψο ε ζχγρξνλε κεηαλάζηεπζή ηνπ πξνο ην 

ειιεληθφ θξάηνο δελ ζπληζηά παιηλλφζηεζε. 

Οη νκνγελείο απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο επάισηεο, ζηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Η έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εκπεξηέρεη 

ζηνηρεία απφ έλλνηεο φπσο ε θηψρεηα (απνζηέξεζε ιφγσ ρακεινχ εηζνδήκαηνο, ην νπνίν κε ηελ 

ζεηξά ηνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ απνθιεηζκφ απφ πνιιά άιια θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά αγαζά) 

θαη ε ζηέξεζε βαζηθψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ απνθιείνπλ άηνκα θαη νιφθιεξεο νκάδεο 

απφ ηνπο ηππηθνχο θαη άηππνπο κεραληζκνχο παξαγσγήο, δηάζεζεο θαη αλαδηαλνκήο ησλ πφξσλ 

θαη αγαζψλ πάζεο θχζεσο. 

Με ηελ πξαθηηθή πνπ αλαπηχζζεηαη, ζηε ζχγρξνλε επνρή, γηα «ιηγφηεξν θνηλσληθφ θξάηνο» φιν 

θαη κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ απνθιείνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

θνηλσληθφ θξάηνο θαη απφ ηα ηππηθά θαη άηππα δίθηπα πξνζηαζίαο ησλ αδπλάησλ. ην ειιεληθφ 

θξάηνο ιεηηνπξγνχλ δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη ηδησηηθνί θνξείο πνπ παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηηο 

επάισηεο νκάδεο. κσο, δελ ππάξρεη ζπληνληζκέλε παξέκβαζε, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

                                                             
7
http://www.xanthi.ilsp.gr 
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πεξηνξίζεη ηελ απνζηέξεζε ησλ πιεζπζκψλ απηψλ απφ αγαζά πνπ ζπληζηνχλ ηνλ «εζληθφ ηξφπν 

δσήο». 

1.1.3.Η ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΚΑΘΔΣΧΣΧΝ ΣΗ ΣΔΧ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΔΤΡΧΠΗ Δ ΚΡΑΣΗ ΣΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΜΠΛΟΚ (1989-1990) 

 

Με ηελ πηψζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ, θαη ηδίσο κε ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ κε ηελ 

Αιβαλία, επήιζαλ ξαγδαίεο αιιαγέο ζηε κεηαλαζηεπηηθή ξνή πξνο ηελ Διιάδα. Η ρψξα καο είρε 

θνηλά ζχλνξα κε ηξία θξάηε, ηα νπνία κέρξη ηφηε είραλ ζνζηαιηζηηθέο θπβεξλήζεηο θαη απζηεξέο 

πνιηηηθέο, νη νπνίεο ήιεγραλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ έμνδν ησλ πνιηηψλ απφ ηε ρψξα ηνπο, 

φπσο ε Αιβαλία, ε Γηνπγθνζιαβία (θαη, κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, ην θξαηίδην ησλ θνπίσλ) θαη 

ε Βνπιγαξία. Δηδηθά ε Αιβαλία είρε, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Δκβέξ Υφηδα, 

πνιχ απζηεξή πνιηηηθή πνπ απαγφξεπε ζρεδφλ ζε θάζε ππήθνφ ηεο ηελ έμνδν απφ ηε ρψξα.  Η 

πνιηηηθή απηή είρε εθαξκνζζεί κε ηδηαίηεξε ζθιεξφηεηα ζε βάξνο νκνγελψλ Βνξεηνεπεηξσηψλ, 

πνιινί εθ ησλ νπνίσλ εθηεινχληαλ απφ ηηο Αιβαληθέο αζηπλνκηθέο αξρέο θαηά ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα δηαζρίζνπλ ηα ζχλνξα θαη λα εηζέιζνπλ ζην έδαθνο ηεο Διιάδνο. 

Η νηθνλνκηθή εμαζιίσζε πνπ επηθξαηνχζε ζηα θξάηε απηά απνθαιχθζεθε πιήξσο κεηά ηελ 

πηψζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ. Η κεηάβαζε απφ κηα νηθνλνκία πνπ ειεγρφηαλ πιήξσο 

απφ ην θξάηνο ζε κηα νηθνλνκία πνπ είρε σο βάζε ηεο ηελ αγνξά, είρε βαξηέο νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο γηα κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη απψιεζαλ ηελ φπνηα θνηλσληθή πξνζηαζία 

ηνπο παξείρε ην ζνζηαιηζηηθφ θαζεζηψο, πξνηνχ λα γεπζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα, λα δήζνπλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο επθαηξίεο πνπ ζα έθεξλε ε ειεχζεξε νηθνλνκία. Η δηαθζνξά πνπ 

επηθξάηεζε, απνηέιεζκα θαη ησλ ηαρχηαησλ ξπζκψλ κε ηνπο νπνίνπο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε 

θξαηηθή πεξηνπζία πέξαζε ζε ρέξηα ηδησηψλ, ήηαλ έλαο αθφκε απνζαξξπληηθφο παξάγνληαο γηα 

ηελ επηδίσμε εξγαζίαο ή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα θξάηε απηά. 

Η Αιβαλία ήηαλ κηα ρψξα, ζηελ νπνία ην θαζεζηψο ήηαλ ηδηαηηέξσο ζθιεξφ, αιιά θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφ νηθνλνκηθά. Η πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο απνθάιπςε κηα ρψξα, ηεο νπνίαο νη 

θάηνηθνη δνχζαλ ζε πξσηφγνλεο ζπλζήθεο. Δθηφο απηνχ, ε Αιβαλία είρε θαη πνιπάξηζκε ειιεληθή 

κεηνλφηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, ηεο νπνίαο ηα δηθαηψκαηα είραλ θαηαπαηεζεί 

ζθιεξά απφ ην θαζεζηψο Υφηδα. Η Διιεληθή Πνιηηεία πξνζπάζεζε λα δείμεη ηε κέξηκλά ηεο γηα 

ηνπο Βνξεηνεπεηξψηεο νκνγελείο αλνίγνληάο ηνπο ηα ζχλνξα θαη πξνζθαιψληαο ηνπο, νπζηαζηηθά, 

λα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζηελ Διιάδα.  

Η χπαξμε ρεξζαίσλ ζπλφξσλ έθαλε ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ Διιάδα πνιχ εχθνιε, ελψ 

παξάιιεια θαη πνιινί Αιβαλνί, ρσξίο λα έρνπλ Διιεληθή θαηαγσγή, πξνζπάζεζαλ λα 
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εθκεηαιιεπζνχλ ηα εθηεηακέλα ρεξζαία ζχλνξα θαη λα ηα δηαβνχλ κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. 

Η ξνή κεηαλαζηψλ, λνκίκσλ θαη παξαλφκσλ, απφ ηελ Αιβαλία ζηε ρψξα καο ππήξμε κεγάιε θαη 

θνξπθψζεθε κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

παξαηξαπεδψλ πνπ δηαρεηξίδνληαλ ηηο γλσζηέο ζε φινπο «ππξακίδεο». Πνιινί Αιβαλνί, νη νπνίνη 

είδαλ ηηο κέρξη ηφηε νηθνλνκίεο ηνπο λα εμαθαλίδνληαη - ηελ ίδηα ζηηγκή -  ρσξίο λα ππάξρεη 

πξννπηηθή λα αλαθηεζνχλ, εθ’ φζνλ παξέκελαλ ζηελ Αιβαλία, επέιεμαλ ηελ νδφ ηεο 

κεηαλαζηεχζεσο. 

Παξφιν πνπ ε κεηαλαζηεπηηθή ξνή πξνο ηε ρψξα καο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ Αιβαλία, ελ 

ηνχηνηο εηζέξρνληαλ ζηελ Διιάδα θαη πνιινί κεηαλάζηεο απφ άιιεο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο, 

θπξίσο ηελ Πνισλία, ηε Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία, αιιά θαη ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία. Σν ίδην 

δηάζηεκα, φκσο, άξρηζαλ λα έξρνληαη ζηελ Διιάδα ζε πνιχ κεγάινπο αξηζκνχο θαη κεηαλάζηεο 

απφ ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία, ηδίσο δε απφ ηελ Ιλδία θαη ην Παθηζηάλ. Η Διιεληθή νηθνλνκία 

είρε αλαπηπρζεί αξθεηά, ψζηε λα απνηειεί πφιν έιμεο γηα πνιινχο κεηαλάζηεο, ελψ παξάιιεια ε 

χπαξμε κεγάινπ πνζνζηνχ αδήισηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (παξανηθνλνκίαο) επλννχζε 

ηελ απαζρφιεζε φζσλ εηζέξρνληαλ παξάλνκα ζηελ Διιάδα. 

1.1.4.Η ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΣΑ ΣΟ 2001 

 

Η κεηαλάζηεπζε απμήζεθε δξακαηηθά κεηά ην 2001, εμ αηηίαο ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ  ζε θξάηε 

ηεο Μ. Αλαηνιήο, Αζίαο  θαη  Αθξηθήο, ηεο εηθνληθήο - φπσο απνδείρζεθε - νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο αιιά θαη ηεο αλάιεςεο, απφ ηε Υψξα καο, ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ αθνχ ππήξρε 

επξχ επίπεδν γηα εξγαζία. Παξάιιεια κε ηελ πλζήθε SCHENGEN πνιινί παξάηππνη 

κεηαλάζηεο έθηαζαλ ζηε ρψξα καο κε ζθνπφ λα κεηαβνχλ ζε άιιν θ-κ ηεο Δ.Δ.. 

Έηζη, π.ρ. ην 2010 εθηηκήζεθε φηη εηζήιζαλ ζηελ Διιάδα γχξσ ζηνπο 128.000 κεηαλάζηεο.Σν 

δηάζηεκα απηφ ε κεηαλάζηεπζε γίλεηαη θπξίσο κέζσ Σνπξθίαοδηακέζνπ ηνπ Έβξνπ πνηακνχ (απφ 

ηελ πεξηνρή – λνεηή γξακκή  πνπ ελψλεη ηηο Καζηαληέο κε ηε Ν. Βχζζα) θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Ν/Α 

Αηγαίνπ, κε ζθνπφ (ζπλήζσο) ηελ κεηάβαζε ζε θάπνηα άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κέζσ 

ηνπ ιηκαληνχ ηεο Πάηξαο ή ηεο Ηγνπκελίηζαο. 

Η Διιάδα, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005-2010 ραξαθηεξίζηεθε σο θχξηα είζνδνο κεηαλάζηεπζεο 

ζηελ Δπξψπε (ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξίδεηαη ε Διιάδα σο "ε πύιε ηεο Επξώπεο γηα παξάλνκε 

κεηαλάζηεπζε") παξφηη επηρεηξείηαη κείσζε ηεο έιεπζεο απφ ηηο δηφδνπο κέζσ κεηαλαζηεπηηθψλ 

θξαθηψλ (Ιζπαλία), ζηελ Διιάδα παξακέλεη ην κείδνλ δήηεκα.Η Διιεληθή θξίζε ρξένπο δελ έρεη 

κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα, ε νπνία απνηειεί ην θχξην δξφκν 

εηζφδνπ ζηελ Δπξψπε. 
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Σν 2010 ζχκθσλα κε ηνλ επξσπατθφ νξγαληζκφ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα (Frontex), 9 ζηνπο 10 κεηαλάζηεο πνπ εηζήιζαλ παξάλνκα 

ζηελ Δπξψπε εηζήιζαλ κέζσ ηεο Διιάδνο. 

1.2.ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗΣΗ  ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

1.2.1. ΔΛΛΑΓΑ. ΑΠΟ  ΥΧΡΑ ΑΠΟΣΟΛΗ Δ ΥΧΡΑ ΤΠΟΓΟΥΗ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ 

 

Η Διιάδα, κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα, ζπγθαηειεγφηαλ ζηηο παξαδνζηαθέο ρψξεο απνζηνιήο 

κεηαλαζηψλ
8
. Απφ ην 1975, φκσο, ην ηζνδχγην κεηαλάζηεπζεο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε 

δηαθνξά κεηαμχ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ αηφκσλ, γίλεηαη ζεηηθφ γηα ηελ Διιάδα (ΙΜΔΠΟ, 

2007, ζει. 34). ηε ζπλέρεηα, επηρεηξνχκε κηα πεξηγξαθή ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ θαη πξνο ηελ 

Διιάδα.  

Η ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο κεηαλάζηεπζεο, μεθηλάεη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Οη Έιιελεο 

είραλ σο παξαδνζηαθνχο πξννξηζκνχο ηνλ Δχμεηλν Πφλην, ηα αλαηνιηθά ηεο Μεζνγείνπ, ηα λφηηα 

ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο (ΙΜΔΠΟ, 2005, ζ. 5). Σελ 

πεξίνδν 1900-1920, ην 8% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο κεηαλαζηεχεη. Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηψλα, ην κεγαιχηεξν ξεχκα θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Ακεξηθή (φ.π. ζει. 6). 

Δίλαη ε επνρή ηεο «θιαζηθήο ππεξπφληηαο κεηαλάζηεπζεο» (Μαξάηνπ-Αιηπξάληε, 2002, ζει. 

278). Πεξίπνπ 25.000 άηνκα, κεηαλάζηεπαλ ηελ πεξίνδν εθείλε -θάζε ρξφλν πξνο ηελ «γε ηεο 

επαγγειίαο», ηηο ΗΠΑ (ΙΜΔΠΟ, 2005, ζει. 6). Σελ πεξίνδν 1941-1946, ιφγσ ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ε κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ πεξηνξίδεηαη 

(Γακαλάθεο, 1993, ζει. 34). ηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα ε Διιάδα απψιεζε κεγάιν κέξνο ηνπ 

εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ, ην νπνίν εγθαηαζηάζεθε ζε αλεπηπγκέλα θξάηε ηνπ Βνξξά θαη ζηηο 

ππεξπφληηεο ρψξεο, πξνζδνθψληαο ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. (ΙΜΔΠΟ, 2005, ζει. 

6). Η κεγαιχηεξε ζε πιεζπζκφ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ηελ πεξίνδν 1955-

1975, κε ην 13% ηνπ ηφηε πιεζπζκνχ (1.200.000 Έιιελεο) λα κεηαλαζηεχνπλ (Μαξάηνπ-

Αιηκπξάληε, 2000, ζ. 279). Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο εγθαζίζηαληαη ζηε Γ. Γεξκαλία, θπξίσο 

απφ ηε Βφξεηα Διιάδα (Γακαλάθεο, 1993, ζει. 37). Με ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, ηα δεδνκέλα 

αιιάδνπλ. πγθεθξηκέλα ην 1974, πεξίπνπ 148.000 Έιιελεο θαη ην 1976 πεξίπνπ 58.000 

επηζηξέθνπλ ζηελ Διιάδα απφ ηε Γεξκαλία (Γακαλάθεο, 1993, ζει. 39). χκθσλα κε ηνλ 

Πεηξφπνπιν (1992) νη παιηλλνζηνχληεο ππνινγίδνληαη ζηηο 616.950 ρηιηάδεο (Μαξάηνπ-

Αιηκπξάληε, ζει. 279). ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’70 θαη ηνπ ’80, έρνπκε έιεπζε κεηαλαζηξηψλ απφ ηηο 

Φηιηππίλεο πνπ εξγάδνληαη θπξίσο σο νηθηαθέο βνεζνί, Πνισλψλ πνπ εξγάδνληαη θπξίσο σο 

                                                             
8Μαξία Βιαράδε, «Μεηαλάζηεπζε – Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη Πνιηηηθέο Έληαμεο ζηελ Διιάδα», 

Αζήλα 2009,  ζει. 113-114 
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νηθνδφκνη θαη Αζηαηψλ θαη Αθξηθαλψλ ζηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο γεληθφηεξα (Καβνπλίδε, 2004, ζει. 18). Αθφκα εηζξνή κεηαλαζηψλ παξαηεξείηαη απφ 

ηελ Αίγππην, ην Μαξφθν, ην Παθηζηάλ θαη ηελ Αηζηνπία (Υαξακήο, 2002, ζει. 27). χκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat νη πνιίηεο ρσξψλ εθηφο ΔΟΚ πνπ δηέκελαλ θαη εξγάδνληαλ ζηελ Διιάδα 

ην 1985 ήηαλ 67.365, ελψ ην 1989 έθηαζαλ ηηο 123.473, παξαηεξείηαη δειαδή αχμεζε 83%. 

(Πεηξηληψηε, 1993, ζει. 24). Σν 1990 παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

ξεχκαηνο
9
 πξνο ηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ. 

Σν άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ ζηελ Αιβαλία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πξνθάιεζε ηεξάζηην 

θχκα κεηαλαζηψλ, πνπ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζην κηζφ εθαηνκκχξην παξαπάλσ απφ ην ζχλνιν 

ησλ αιινδαπψλ πνπ δνχζαλ κέρξη ηφηε ζηελ Διιάδα (Γεσξγνχιαο, 2003, ζει. 95-96). Η Διιάδα 

απνδείρζεθε αλέηνηκε λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηε λέα θαηάζηαζε θαη πξνρψξεζε ζηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ ζπληεξνχζαλ ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, ππαθνχνληαο ζηα κεγάια 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα (φ.π.). Η Διιάδα πιένλ (φπσο θαη άιιεο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο) 

αληηκεησπίδεηαη σο ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Η απνγξαθή ηνπ 2001 θαηέγξαςε πεξίπνπ 

800.000 κεηαλάζηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 7,3% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Χζηφζν, ν 

αξηζκφο απηφο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ πνπ εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα μεπεξλά ην 

1.000.000 κεηαλαζηψλ (Ι.Α.Π.Α.Γ. Πάληεην Παλεπηζηήκην,2004, ζει. 5). 

1.2.2. ΣΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ, ΡΟΔ 

ΚΑΙ ΠΛΗΘΤΜΟ 

 

 ηηο κέξεο καο, ηα θχξηα ζεκεία πξνέιεπζεο ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ είλαη νη ρψξεο Ιξάθ, 

Ιξάλ, Αθγαληζηάλ, Παθηζηάλ, Ιλδία, Μπαγθιαληέο θαη νη ρψξεο ηεο ΑθξηθήοΜαξφθν, Σπλεζία, 

Αιγεξία, Νηγεξία, νκαιία, Γθάλα, Κνγθφ. 

ζνλ αθνξά ζηα αλαηνιηθά ζχλνξα ηεο ρψξαο καο, νη αιινδαπνί κεηαλάζηεο  κεηαβαίλνπλ 

αξρηθά είηε νδηθψο είηε αεξνπνξηθψο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Δθεί αθνχ ιάβνπλ πξνμεληθή 

ζεψξεζε εηζφδνπ – onarrival - δηακέλνπλ γηα ιίγεο κέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα  κε ηε βνήζεηα 

δηαθηλεηψλ, ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ ρξεκαηηθά πνζά,  κεηαθέξνληαη νδηθψο ζηα ζχλνξα απ΄ 

φπνπ δηαζρίδνληαο  ηνλ πνηακφ Έβξν κε πισηά κέζα εηζέξρνληαη παξάλνκα ζην Διιεληθφ 

έδαθνο. Δπίζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν άιινη κεηαλάζηεο νδεγνχληαη ζηα Σνπξθηθά παξάιηα απ΄ φπνπ 

ηα νξγαλσκέλα θπθιψκαηα ηνπο πξνσζνχλ κε ζθάθε ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηα βφξεηα ζχλνξα ηεο ρψξαο καο, βάζεη εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη 

κεγάινο αξηζκφο Κηλέδσλ κεηαλαζηψλ εηζέξρεηαη απφ ηε Βνπιγαξία ιφγσ ηεο αεξνπνξηθήο 

ζχλδεζεο ηνπ Πεθίλνπ κε ηε φθηα. εκεηψλεηαη φηη ηα ελ ιφγσ άηνκα ππνδχνληαη ηνπο 

                                                             
9
 Βιέπε παξαπάλσ, ζει. 115 
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ηνπξίζηεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, κηθξφηεξνο αξηζκφο 

θπξίσο Κνχξδσλ, Αθγαλψλ θαη Παθηζηαλψλ κεηαλαζηψλ πνπ ήδε δηακέλνπλ παξάλνκα ζε 

θάπνηα ρψξα ησλ Βαιθαλίσλ, εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηελ Διιάδα, απφ ηα Βφξεηα ζχλνξα, κε 

ζθνπφ είηε λα εξγαζζνχλ, είηε λα κεηαβνχλ - εθκεηαιιεπφκελνη ηελ γεσθπζηθή ζέζε ηεο Διιάδαο 

- αξρηθά ζηελ Ιηαιία θαη ζηε ζπλέρεηα ζε άιιε ρψξα ηεο Δ.Δ.. 

   Δπηζεκαίλεηαη δε, φηη θαηά ην πξψην 5κελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, φπσο εκθαίλεηαη ζηνπο  

θαησηέξσ πίλαθεο, απειάζεθαλ απφ ηε ρψξα καο 6.627 αιινδαπνί δηαθφξσλ ππεθννηήησλ, ελψ 

ζπλειήθζεθαλ 169.271, κε λφκηκνη αιινδαπνί γηα παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή, αληίζηνηρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1. ΗΔΛΛΑΓΑ ΠΟΛΟ ΔΛΞΗ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΠΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ 

 

Η Διιάδα ελψ απνηεινχζε παξαδνζηαθφ Κξάηνο απνζηνιήο κεηαλαζηψλ, έρεη πιένλ 

κεηαηξαπεί ζε ρψξα ππνδνρήο, αληηκεησπίδνληαο θχκα παξάλνκεο εηζφδνπ θαη δηακνλήο 

αιινδαπψλ. Δηδηθφηεξα, νη ζπνπδαηφηεξνη παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ είζνδν ησλ 

παξάηππσλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο, είλαη: 
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 Η γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, πνπ εθηφο απφ Υψξα ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηελ θαζηζηά θαη 

πχιε εηζφδνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Η γεηηλίαζή ηεο κε Υψξεο πςεινχ κεηαλαζηεπηηθνχ θηλδχλνπ ζε κεξηθέο κάιηζηα απφ 

ηηο νπνίεο δελ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί.  

 Η αλάπηπμε "δνπιεκπνξηθψλ" θπθισκάησλ, πνπ έρνπλ αλαγάγεη ηελ παξάλνκε 

δηαθίλεζε παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, γεληθφηεξα (είζνδν, κεηαθίλεζε, εμεχξεζε απαζρφιεζεο) 

ζε ιίαλ θεξδνθφξα επηρείξεζε. 

 Η δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ησλ αιινδαπψλ ζε δηάθνξεο ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο, πνπ 

ζπλήζσο δελ ελδηαθέξνπλ ηνπο Έιιελεο εξγαδφκελνπο.  

 Η ειπίδα, πνπ θαιιηεξγείηαη έληερλα θαη απφ ηα δηάθνξα θπθιψκαηα, φηη ζηελ 

Διιάδα κπνξνχλ λα θαιπηεξεχζνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο θαη φηη έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο λα κεηαθηλεζνχλ, πξνο εγθαηάζηαζε, ζε άιιε Υψξα ηεο Δ.Δ.. 

1.2.2.2. Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΗ  ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Ο αξηζκφο ησλ λνκίκσλ κεηαλαζηψλ, ελψ ην 1981 πξνζέγγηδε ηνπο 171.424 αιινδαπνχο, ην 1991 

ηνπο 167.276, ην 2001 μεπέξαζε ηνπο 796.713, θαη κεηά ην 2011 μεπεξλά ηηο 920.000.
10

 Ο 

κεγάινο αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλππαξμία ηνπ αλαγθαίνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ησλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δνκψλ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε 

αθξαίσλ θαηλνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ ππνδνρή, ηελ αζηπλφκεπζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

κεηαλαζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο (φπσο, ι.ρ. ε «δαηκνλνπνίεζε» ησλ κεηαλαζηψλ, 

νη επηρεηξήζεηο «ζθνχπα» εθ κέξνπο ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ, ν «απαξαίηεηνο» ρξεκαηηζκφο 

ππαιιήισλ έθδνζεο αδεηψλ παξακνλήο &εξγαζίαο). Δπηπιένλ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο 

θαηλφκελα μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ ηα νπνία αλαπαξήρζεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα Μέζα 

Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο. Η ζεκεξηλή εηθφλα ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα 

νπζηαζηηθά απνηειεί ηε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά – 

ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα - ηε καδηθή, αζξφα θαη «αζηακάηεηε» εηζξνή νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ 

ζηε ρψξα, θπξίσο απφ ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο. Οη 

αληρλεχζεηο ησλ πξφζθαησλ εηψλ δηαπηζηψλνπλ εζλνηηθή πξνέιεπζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα 2/3 ηνπιάρηζηνλ ηνπ πιαλήηε. Η πνηνηηθή, θαηαξράο, δηαθνξνπνίεζε 

ησλ λέσλ εζλνηηθψλ πξνειεχζεσλ είλαη φηη νη πξνεξρφκελνη απφ ηηο ρψξεο απηέο δελ έρνπλ 

θαλέλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ κε ηνπο γεγελείο Έιιελεο, θαζψο θαη κε ηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ αιινδαπψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα.  

Σφζν νη Αζηάηεο, φζν θαη νη Βνξεηναθξηθαλνί κεηαλάζηεο, πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά πξφηππα γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη θακία πιεξνθφξεζε ζηελ Διιάδα. 
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 Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Αξρή (txtat: http://www.statistics.gr). 
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Μηινχλ αξθεηέο δηαιέθηνπο θαη είλαη ιάηξεηο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ, γηα ηηο νπνίεο ε 

ειιεληθή θνηλσλία - αιιά θαη αξθεηέο θνηλφηεηεο κεηαλαζηψλ - δελ είλαη επαξθψο ή σο θαη 

θαζφινπ ελεκεξσκέλε. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηψλ ησλ κεηαλαζηψλ επηιέγεη εθνχζηα ηελ 

θνηλσληθή ηνπ απνκφλσζε θαη ηελ εζλνηηθή ή ζξεζθεπηηθή θαηά νκάδεο δηαβίσζή ηνπ  δηφηη 

«βιέπεη» ηελ Διιάδα σο έλα πξνζσξηλφ ελδηάκεζν ζηαζκφ γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπ ζηελ ΔΔ.   

Οπζηαζηηθά, ιφγσ απηήο ηεο πνηνηηθήο δηαθνξνπνίεζεο, νη κεηαλάζηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

παξακέλνπλ «μέλν ζψκα» - αθφκα θαη κέζα ζηελ κεηαλαζηεπηηθή θνηλφηεηα - θαη ε θνηλσληθή 

ηνπο πξνζαξκνγή ζπλαληά πνιινχο ζθνπέινπο.               

ε φηη αθνξά ηα πνζνηηθά κεγέζε ηεο ηειεπηαίαο δεθαπεληαεηίαο πνπ θαη΄νπζίαλ εθθξάδνπλ θαη 

ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηεο θνηλφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο, νη ππνινγηζκνί γίλνληαη θαηά 

πξνζέγγηζε.  

Παξά ην γεγνλφο φηη γίλεηαη κηα ζνβαξή θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπλφξσλ, κε ηελ επηρεηξεζηαθή ππνζηήξημε θαη ησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ καο, αθξηβείο κεηξήζεηο 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ. Απηφ δηφηη ν 

θχξηνο φγθνο ησλ παξάλνκσλ-παξάηππσλ κεηαλαζηψλ έρεη εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη απφ ηα κε 

νξγαλσκέλα ρεξζαία θαη ζαιάζζηα ζπλνξηαθά ζεκεία ηεο ρψξαο, αληίζηνηρα  θαη δελ είλαη 

δπλαηφλ λα απνηππσζεί επαθξηβψο ε εηθφλα ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Απνηειεί θνηλή πεπνίζεζε φηη ν ππνινγηδφκελνο αξηζκφο ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο 

δελ απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζφζνλ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξνο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ππάξρνπλ κεηαλάζηεο πνπ πνηέ δελ ελεγξάθεζαλ ζηνπο εζληθνχο θαηαιφγνπο, ελψ, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο εθζέζεηο ηνπ Frontex, ην 90% πεξίπνπ ησλ αληρλεχζεσλ 

παξάλνκεο δηέιεπζεο ησλ ΔΔ ζπλφξσλ γίλνληαη ζηελ Διιάδα.  

Δηδηθφηεξα, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2009 θαη κεηά, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ εληνπίζζεθαλ 

λα εηζέξρνληαη θαη λα βξίζθνληαη παξάλνκα ζηε ρψξα αλέξρεηαη ζηνπο 126.145 αιινδαπνχο, ε 

πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ πξνθαλψο βξίζθεηαη ζηε ρψξα, αθνχ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αδπλακία 

επαλαπξνψζεζεο ή επηζηξνθήο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ή  δηέιεπζεο.  

ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, «επεζηξάθεζαλ», είηε κε απνθάζεηο απέιαζεο είηε κε 

επαλαπξνσζήζεηο, ζπλνιηθά 61.837 άλζξσπνη ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ή δηέιεπζεο.   

Με βάζε ηηο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ζηα ζεκεία πξψηεο ππνδνρήο θαη θαηαγξαθήο ησλ κεηαλαζηψλ, 

απηή ηελ εμαεηία, είραλ εληνπηζζεί, άηνκα απφ 136 ρψξεο ηνπ πιαλήηε, κε θπξηφηεξεο, ην 

Αθγαληζηάλ, ην Παθηζηάλ, ην Ιξάθ, ηελ Παιαηζηίλε, ηε νκαιία, ην Μπαγθιαληέο, ηελ Αιγεξία, 

ην Μαξφθν, θ.α.
11
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 Πεγή: Διιεληθή Αζηπλνκία – ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο (txtat: www.astynomia.gr) 



Σελίδα | 19 
 

ηελ Διιάδα, απηή ηε ζηηγκή, θαίλεηαη κε βάζε ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα λα βξίζθνληαη 1.352.738 

κεηαλάζηεο, δειαδή πνζνζηφ +12% ηνπ λφκηκνπ πιεζπζκνχ, ελδερνκέλσο ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνληαη πξφζσπα πνπ νπδέπνηε ζπλειήθζεζαλ ή νπδέπνηε ελεγξάθεζαλ ζηνπο εζληθνχο 

θαηαιφγνπο. Δλδεηθηηθά, απεηθνλίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ Αξρψλ Αζθαιείαο, φζνλ αθνξά ζε 

ζπιιεθζέληεο αιινδαπνχο πνπ εηζήιζαλ παξάηππα ζηε Υψξα, θαηά ην έηνο 2015.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

2.1.ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΔΙ  ΣΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Καλέλαο άλζξσπνο δελ ζθέθηεηαη λα εγθαηαιείςεη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ, ρσξίο λα ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο. Παξαθάησ αλαγξάθνληαη ηα βαζηθφηεξα δηαπηζησκέλα 

αίηηα πνπ αλαγθάδνπλ ην άηνκν λα κεηαλάζηεπζε. Βαζηθά αίηηα κεηαλάζηεπζεο απνηεινχλ: 

 Σν πεξηβάιινλ. Καιχηεξε δηαβίσζε θαη θαιχηεξεο  ζπλζήθεο δσήο.  

 Οη πιεζπζκηαθέο πηέζεηο. Πεξηνξηζκέλε θαιιηεξγήζηκε γε θαη ιηγφηεξα αγαζά πξνο 

θαηαλάισζε, ζπλεπψο δχζθνιε ε επηβίσζε κε απνηέιεζκα ηελ κεηαθίλεζε πνιιψλ αηφκσλ (ην 

θαηλφκελν απηφ εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηα λεζηά φπνπ πεξηνξίδεηαη ε έθηαζε ηνπο απφ ηε 

ζάιαζζα).  

 Οη Φπζηθέο θαηαζηξνθέο. Οη πιεκκχξεο, ε μεξαζία θαη ν παγεηφο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηηο 

θαιιηέξγεηεο εμαλαγθάδνπλ ζπρλά ηα άηνκα λα κεηαθηλεζνχλ γηα εχξεζε ηξνθήο.  

 Η Θξεζθεπηηθή θαηαδίσμε.  

 Σα Πνιηηηθά θίλεηξα.  
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 Σα Δξγαζηαθά αίηηα. Η έιιεηςε εξγαζίαο ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο αλαγθάδεη πεξηζηαζηαθά 

πνιιά άηνκα λα μεληηεχνληαη ζε ηφπνπο πνπ νη επθαηξίεο αλεχξεζεο εξγαζίαο είλαη κεγαιχηεξεο. 

 Σα Οηθνλνκηθά αίηηα. Πνιιά άηνκα κεηαλαζηεχνπλ ζπλήζσο, φηαλ νη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο απαζρφιεζεο ζηελ ρψξα ππνδνρήο είλαη πην επλντθέο απφ ηηο ζπλζήθεο ζηελ ρψξα 

απνζηνιήο θαη εθηφο απφ ηηο ακνηβέο πνπ είλαη πην πςειέο, παξέρνληαη κε ζπκβφιαηα αλάινγε 

εξγαζία, αζθαιηζηηθή θάιπςε, νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ζηέγε. 

 Άιινη θνηλσληθνί ιφγνη. Η κεηαλάζηεπζε γίλεηαη επίζεο θαη γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, 

φηαλ νη γνλείο ζέινπλ λα δήζνπλ θνληά ζηα παηδηά ηνπο ή ηα εγγφληα ηνπο, γηα ιφγνπο αλεχξεζεο 

ζπληξφθνπ θαη ηελ δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο, εηδηθά γηα ηηο γπλαίθεο, πνπ επηζπκνχλ λα μεθχγνπλ 

απφ ην ζπρλά ζηελφ θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

 

2.2.ΣΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Απφ ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε Διιάδα κεηαηξάπεθε απφ ρψξα εθξνήο ζε ρψξα ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ γεγνλφο πνπ ηελ βξήθε απξνεηνίκαζηε ζεζκηθά. Ιζηνξηθά ηα πξψηα ζέκαηα 

κεηαλάζηεπζεο βαζίδνληαλ ζην λφκν 4310/1929 πνπ αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα ησλ πξνζθχγσλ 

πνπ εηζήιζαλ ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ν νπνίνο αλαζεσξήζεθε ην 

1948 φπνπ ελζσκαηψζεθαλ θαη ζέκαηα κεηαλαζηεπηηθψλ εθξνψλ απφ ηε ρψξα. Θέκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ην άζπιν θαιχθηεθαλ απφ ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 3989/1959 αθνινπζψληαο ηελ 

πλζήθε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951. Ο λφκνο 389/1968 ηξνπνπνίεζε ην παξαπάλσ πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα εθαξκφδνληαο ην Πξσηφθνιιν ηεο Νέαο Τφξθεο (1967).  

 

Σν πξψην λνκηθφ πιαίζην πνπ ξχζκηζε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο ήηαλ ν Ν.1975/1991
12

 κε ηίηιν 

«Δίζνδνο, έμνδνο, παξακνλή, εξγαζία, απέιαζε αιινδαπψλ, δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο πξνζθχγσλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». Δμαηηίαο ηεο αιφγηζηεο εηζφδνπ κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο ηεο πξψελ 

νβηεηηθήο Έλσζεο, απφ ηελ Πνισλία θαη θπξίσο απφ ηελ Αιβαλία ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο είρε 

σο ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηε ρψξα. Παξάιιεια, είρε απζηεξφ ραξαθηήξα 

θαη πξνέβιεπε θαη απειάζεηο γηα ηνπο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο. Οπζηαζηηθά, ν παξαπάλσ λφκνο 

αθαηξνχζε ηε δπλαηφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ γηα λφκηκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

επθαηξία ζηελ εξγαζία κε απνηέιεζκα ην θαηλφκελν ηεο παξάλνκεο εξγαζίαο λα γηγαλησζεί απφ 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. 

 

                                                             
12

Ν.1975/1991 (Φ.Δ.Κ. Α-184), «Δίζνδνο – Έμνδνο, παξακνλή, εξγαζία, απέιαζε αιινδαπψλ, δηαδηθαζία 

αλαγλψξηζεο αιινδαπψλ πξνζθχγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
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Σα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα (Π.Γ.) 358/1997
13

 θαη 359/1997
14

 ήηαλ εθείλα πνπ εηζεγήζεθαλ έλα 

πξφγξακκα λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ. ην ζχλνιν 371.641 κεηαλάζηεο 

θαηέζεζαλ αίηεζε γηα λα ιάβνπλ ηε ιεπθή θάξηα (θάξηα δηακνλήο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο 6 

κελψλ), ε νπνία δφζεθε ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ππνςήθηνπο. Μφλνλ 212.860 αιινδαπνί πέξαζαλ 

φκσο ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππνβάιινληαο αίηεζε γηα ηελ πξάζηλε θάξηα πνπ 

ρνξεγνχζε πξνζσξηλή δηακνλή απφ έλα έσο ην πνιχ πέληε έηε. Αλ θαη νπζηαζηηθφ γηα ηελ 

νκαινπνίεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, ην πξψην πξφγξακκα 

λνκηκνπνίεζεο είρε πνιιέο πξαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αδπλακίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ, νη νπνίεο 

εκπφδηζαλ πνιινχο απφ ηνπο κεηαλάζηεο λα θαηαζέζνπλ εκπξφζεζκα ηηο αηηήζεηο ηνπο ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ηειηθά ηελ πξάζηλε θάξηα. 

 

Σν 2001 ςεθίζηεθε ν Ν. 2910/2001
15

 κε νλνκαζία «Δίζνδνο θαη παξακνλή αιινδαπψλ ζηελ 

Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Κηίζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κε πνιηηνγξάθεζε θη άιιεο δηαηάμεηο » 

ζπγθεληξψλνληαο πεξίπνπ 369.000 αηηήζεηο λνκηκνπνηήζεσλ. Ο παξαπάλσ λφκνο βαζίζηεθε ζε 

έλα ζρέδην γηα ηελ βξαρππξφζεζκε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. 

Δπηπξφζζεηα, θαηεγνξηνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ είζνδν αιινδαπψλ ζηελ 

Διιάδα κε ζθνπφ ηελ εξγαζία θαη ηηο ζπνπδέο ξπζκίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα δεηήκαηα 

πξνζηαζίαο ην ζπλφξσλ. Η άδεηα δηακνλήο δελ παξαρσξνχηαλ πηα απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία 

αιιά απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο έπεηηα απφ γλψκε ηεο επηηξνπήο κεηαλάζηεπζεο. 

πγθεθξηκέλα, γηα ην κείδσλ ζέκα ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ή ηελ πξφζθιεζε ησλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ κεηαλάζηε απαηηνχληαλ πιένλ δχν ρξφληα λφκηκεο δηακνλήο ηνπ κεηαλάζηε 

ζηελ Διιάδα θαη φρη δεθαπέληε φπσο φξηδε ν πξνεγνχκελνο λφκνο 1975/1991
16

. Γπζηπρψο, 

εμαηηίαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, νη άδεηεο δηακνλήο θαη εξγαζίαο δίλνληαλ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κφλν γηα έλα έηνο θαη έθηαλαλ ζηα ρέξηα ησλ αηηνχλησλ 

κεηαλαζηψλ ζηε ιήμε ηνπ λφκηκνπ ρξφλνπ παξακνλήο νδεγψληαο ηνπο ζε λέεο αηηήζεηο. Σν 

θαηλφκελν απηφ νδήγεζε ζε αζέιεηε παξαλνκία πνιιψλ κεηαλαζηψλ πνπ πιεξνχζαλ φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο λφκηκεο δηακνλήο θαη εξγαζίαο. 

 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξακε εθηνλψζεθαλ ην 2004 κε ην Ν. 3202/2004
17

 φπνπ θαη απμήζεθε ε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ζηα δχν έηε. Καηά ζπλέπεηα, κεηψζεθαλ νη γξαθεηνθξαηηθέο 

                                                             
13

Π.Γ. 358/1997(Φ.Δ.Κ. Α-240), « Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία γηα ηε λφκηκε παξακνλή θαη εξγαζία 

αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα πνπ δελ είλαη ππήθννη ησλ Κξαηψλ - Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» 
14

Π.Γ. 359/1997 (Φ.Δ.Κ. Α-240), «Υνξήγεζε ηεο Κάξηαο Παξακνλήο Πεξηνξηζκέλεο Υξνληθήο Γηάξθεηαο 

ζε αιινδαπνχο» 
15

Ν.2910/2001  (Φ.Δ.Κ. Α-91), «Δίζνδνο θαη παξακνλή αιινδαπψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Κηήζε ηεο 

Διιεληθήο Ιζαγέλεηαο κε πνιηηνγξάθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
16

Βιέπε παξαπάλσ, ζει.22 
17

Ν. 3202/2004 (Φ.Δ.Κ. Α-284), «Δθινγηθέο δαπάλεο θαηά ηηο λνκαξρηαθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο, 

νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Ο.Σ.Α., ζέκαηα αιινδαπψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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δηαδηθαζίεο θαη δηεπθνιχλζεθαλ νη κεηαλάζηεο. Οη νδεγίεο ηεο ΔΔ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε 2003/86/ΔΚ
18

θαη ην θαζεζηψο ησλ «επί καθξφλ δηακελφλησλ» δεκηνχξγεζαλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο φξνπο βειηίσζεο ηνπ Ν. 2910/2001
19

, κε ζπλέπεηα ηε ςήθηζε ηνπ Ν. 3386/2005
20

. 

 

Ο λφκνο 3386/2005
21

 είρε ηίηιν «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα» θαη έδηλε θαη απηφο κηα αθφκε επθαηξία λνκηκνπνίεζεο ησλ 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ. Οη θχξηεο αιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν ήηαλ 

ζεκαληηθέο θαη ελαξκνλίδνπλ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ θνηλνηηθή. Θεζπίδεηαη ην θαζεζηψο 

ηνπ «επί καθξφλ δηακέλνληνο» θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο απφθηεζεο απηήο ηεο ηδηφηεηαο (άξζξα 1 

θαη 67-69). Με ηνλ ίδην λφκν ελνπνηνχληαη ε άδεηα δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζε κηα πξάμε (άξζξν 9) 

ε νπνία ρνξεγείηαη πιένλ κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο αξκφδηαο Πεξηθέξεηαο (άξζξν 

12). Γηεπθνιχλεηαη ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε (άξζξα 55-56). Πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε άδεηαο 

δηακνλήο, εθηφο απφ ηε ηαθηηθή δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο, γηα 

αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο θαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (άξζξα 44-45). Σα δεηήκαηα 

πάηαμεο ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη πεξίζαιςεο ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο 

αλζξψπσλ ελαξκνλίδνληαη κε ην θνηλνηηθφ δίθαην (άξζξα 46-52). 

 

Η δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο απέιαζεο θαη αλάθιεζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 76 

απηνχ. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηνπο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ζηνπο δηαπηζηεπκέλνπο ζε πξεζβείεο, πξνμελεία ή δηεζλείο νξγαληζκνχο κε έδξα ηελ Διιάδα 

ππαιιήινπο θαη ζηνπο πξφζθπγεο θαη ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα. ρεηηθά κε ην δήηεκα επελδχζεσο ζηελ Διιάδα απφ 

ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ε είζνδνο επηηξέπεηαη κφλν ζε φζνπο πξαγκαηνπνηνχλ επέλδπζε 

ηνπιάρηζηνλ 300.000 επξψ κε γλψκνλα φηη ζα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. 

 

Σν πξναλαθεξφκελν λνκηθφ πιαίζην ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Ν. 3448/2006
22

, Ν.3536/2007
23

 θαη 

Ν.3613/2007
24

. Οη πην ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο βξίζθνληαη ζηα άξζξα ηνπ λφκνπ 

                                                             
18

Οδεγία 2003/86/εθ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεµβξίνπ 2003,«ζρεηηθά µε ην δηθαίσµα νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο» 
19

Βιέπε παξαπάλσ, ζει.22 
20

Ν. 3386/2005 (Φ.Δ.Κ. Α-212), «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ 

Διιεληθή Δπηθξάηεηα» 
21

Βιέπε παξαπάλσ, ππνζ.19 
22Ν. 3448/2006(Φ.Δ.Κ. Α-57) «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη  ηε 

ξχζκηζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη  Απνθέληξσζεο» 
23Ν.3536/2007(Φ.Δ.Κ. Α-42) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ 

δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,  Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο» 
24Ν.3613/2007(Φ.Δ.Κ. Α-263) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» 
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3536/2007
25

πνπ έρεη ηίηιν «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπφλ 

δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 

Κάζε ρξφλν ππνβάιιεη ζηελ Γηυπνπξγηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Βνπιή έθζεζε πξνφδνπ θαη 

πξνηάζεηο. Ο ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηα θνηλσληθά νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά δξψκελα φζν θαη ε ππνρξέσζε ζεβαζκνχ 

ησλ ζεκειησδψλ θαλφλσλ θαη αμηψλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

 

Σν άξζξν 18 ηνπ Ν. 3536/2007
26

δηεπθνιχλεη ηε λνκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ είραλ 

πξνιάβεη λα αλαλεψζνπλ ηηο άδεηέο ηνπο ή δελ είραλ ζπκπιεξψζεη ηα απαξαίηεηα έλζεκα θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3386/2005
27

.Με ηα Π.Γ. 220/2007
28

θαη Π.Γ. 96/2008
29

 ξπζκίδνληαη νη 

απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή αηηνχλησλ άζπιν ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη νη απαηηήζεηο 

αλαγλψξηζεο θπζηθψλ πξνζψπσλ σο πξνζθχγσλ ή σο πξνζψπσλ πνπ ρξήδνπλ βνεζείαο 

αληίζηνηρα. Ιδηαίηεξα ζην Π.Γ 220/2007
30

 ελζσκαηψλεηαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε Οδεγία 

2003/9/ΔΚ
31

 φπνπ θαη νξίδνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν 

θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο-κέινο ηεο ΔΔ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ παξνρψλ 

ζηνπο δηθαηνχρνπο. Πξνβιέπνληαη κεηαμχ άιισλ νη πιηθέο ζπλζήθεο ππνδνρήο, ε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Φηινμελίαο θαζψο θαη ηα 

κέηξα γηα ηελ παξνρή πξνζηαζίαο ζηνπο αηηνχληεο άζπιν. Η ζηέγαζε ζε Κέληξα Φηινμελίαο δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα έηνο φπνπ κεηά ην πέξαο ηνπ έηνπο πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί ν αηηψλ 

γηα ηελ εμαζθάιηζε θαηάιιεινπ ηδησηηθνχ ρψξνπ ζηέγαζεο (άξζξν 13). 

 

ηηο αξρέο ηνπ 2011 ςεθίζηεθε ν Ν. 3907/2011
32

ν νπνίνο απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα 

επίιπζεο ηνπ θαηλφκελνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε νπνία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη ιάβεη 

ηεξάζηηεο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ιφγσ ηεο αλαξίζκεηεο εηζξνήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα. 

                                                             
25

Βιέπε παξαπάλσ, ππνζ.23 
26

Βιέπε παξαπάλσ, ππνζ.23 
27

Βιέπε παξαπάλσ, ζει. 23.  
28Π.Γ. 220/2007 (Φ.Δ.Κ. Α-251) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2003/9/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ιαλνπαξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα 

ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηα θξάηε κέιε (ΔΔL 31/6.2.2003)» 
29Π.Γ. 96/2008 (Φ.Δ.Κ. Α-152) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2004/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ην θαζεζηψο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ή ησλ απαηξίδσλ σο πξνζθχγσλ ή σο 

πξνζψπσλ πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο γηα άιινπο ιφγνπο (L 304/30.9.2004)» 
30

Βιέπε παξαπάλσ, ζει.24 
31

Οδεγία 2003/9/εθ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ιαλνπαξίνπ 2003 ζρεηηθά µε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ 

ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηα θξάηε µέιε 
32Ν. 3907/2011(Φ.Δ.Κ. Α-7) «΄Ιδξπζε Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, 

πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/115/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηνπο 

θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε − κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
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Παξάιιεια, γίλεηαη αληηζηνηρία ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2008/115/ΔΚ
33

 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ 3907/2011. Χο επί ησλ πιείζηνλ, ηδξχεηαη ε Τπεξεζία Αζχινπ ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο 

ζηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ εθηείλεηαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα 

θαζψο απαξηίδεηαη απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία θαζψο επίζεο θαη απφ ηα πεξηθεξεηαθά γξαθεία 

αζχινπ, ηα νπνία θαζνδεγνχληαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία (άξζξν 1). Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο 

ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ φζνλ αθνξά ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο εζηηάδνληαο ζηε ρνξήγεζε αζχινπ ή άιισλ κνξθψλ 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο ηελ παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ηελ 

ελεκέξσζε ησλ αηηνχλησλ γηα ηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ, ηε ζπγθέληξσζε θαη 

αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ αιινδαπψλ, δηεπθφιπλζε ησλ αηηνχλησλ ζε φηη αθνξά ζηηο 

πιηθέο ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη ε ζπλεξγαζία κε θξαηηθνχο θνξείο, αλεμάξηεηεο αξρέο θαη κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, φξγαλα θαη νξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο (άξζξν 1). Καζνξίδεηαη 

ε Αξρή Πξνζθπγώλ πνπ απνηειείηαη από κία ή από πεξηζζόηεξεο επηηξνπέο θαη εμεηάδεηαη ηηο 

απνξξηπηηθέο πξνηάζεηο αζύινπ γηα πξόζθπγεο. Οη θαλνληζκνί ησλ πξναλαθεξζεηζψλ νξίδνληαη 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (άξζξν 5). Παξάιιεια, ηδξχεηαη ε Τπεξεζία Πξψηεο 

Τπνδνρήο πνπ έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη ζπκπεξηθνξά ζηνπο ιαζξαίνπο 

κεηαλάζηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ ζεβφκελνη πάληνηε ηελ 

αμηνπξέπεηα ηνπο. Τπάγνληαη ζε δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο (άξζξν 6). πγθξνηνχληαη απφ ηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία, ηα Κέληξα Πξψηεο Τπνδνρήο (ΚΔ.Π.Τ.) θαη ηηο έθηαθηεο ή θηλεηέο Μνλάδεο 

Πξψηεο Τπνδνρήο πνπ απνηεινχλ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο, νη νπνίεο ππάγνληαη ζηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία (άξζξν 8). Ο ζθνπφο ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο είλαη νη ππήθννη ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ κπαίλνπλ ζηελ Διιάδα ρσξίο λφκηκα ραξηηά λα εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηα θαη ε 

ηζαγέλεηά ηνπο, λα θαηαγξαθνχλ, λα ειεγρηεί ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη λα ελεκεξσζνχλ 

γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο (άξζξν 7). 

 

Ο Ν.3907/2011
34

 ελζσκαηψλεη ηελ Οδεγία 2008/115/ΔΚ
35

 (άξζξα 16-18). Καζνξίδεη ηε 

δηαδηθαζία επηζηξνθήο ή κε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ φπνπ ιακβάλεηαη ππφςε ην βέιηηζην 

ζπκθέξνλ ησλ αλειίθσλ θαη ηελ πγεία ησλ αηφκσλ. Δπίζεο, θαζνξίδεη ην δήηεκα ηεο νηθηνζεινχο 

απνρψξεζεο απφ ηε ρψξα θαζψο θαη ηελ επηζηξνθή θαη απνκάθξπλζε αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

(άξζξα 20-25). Η απαγφξεπζε εηζφδνπ ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα εθδίδεηαη 

                                                             
33

ΟΓΗΓΙΑ 2008/115/εθ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 

ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο 

δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 
34

Βιέπε παξαπάλσ, ππνζ.32 
35

Βιέπε παξαπάλσ, ππνζ.33 
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ππνρξεσηηθά κε ηελ απφθαζε επηζηξνθήο, εθφζνλ α) δελ έρεη ρνξεγεζεί ρξνληθό δηάζηεκα 

νηθεηνζεινύο αλαρώξεζεο ή β) ν ππήθννο ηξίηεο ρώξαο δελ έρεη ζπκκνξθωζεί κε ηελ ππνρξέωζε 

επηζηξνθήο.  

 

ηε ζπλέρεηα, κε ηνλ Ν.4018/2011
36

 θαη ν νπνίνο έρεη ηίηιν «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αδεηνδφηεζεο γηα ηε δηακνλή αιινδαπψλ ζηε ρψξα ππφ φξνπο απμεκέλεο αζθάιεηαο, ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ». ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν γίλεηαη κηα λέα πξνζπάζεηα λα πξνζαξκνζηεί ε ειιεληθή 

λνκνζεζία ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 1030/2002/ΔΚ
37

 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

Καλνληζκφ 380/2008/ΔΚ
38

 γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ κε ηε 

κνξθή ηνπ απηνηεινχο εγγξάθνπ θαζψο θαη ηελ ίδξπζε ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο. Αλαθέξνληαη νη 

δηαηάμεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο κε ηε κνξθή ηνπ 

απηνηεινχο εγγξάθνπ. Οξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο, αλαθέξνληαη εηδηθά ηα βηνκεηξηθά δεδνκέλα 

πνπ ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο άδεηεο δηακνλήο, νη ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα 

ηε ιήςε ηνπο θαη ε δηαδηθαζία ιήςεο ηνπο (άξζξν1). Οη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη αιιάμεη θάπνην 

ζηνηρείν ησλ βηνκεηξηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη αθφκε θαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο 

βηνκεηξηθψλ απφ θηλεηή κνλάδα φηαλ ν αιινδαπφο δελ κπνξεί λα έξζεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

(άξζξν1). Καζνξίδνληαη εθ λένπ ηα ζεκεία ππνδνρήο ζηα νπνία θαηαηίζεληαη νη αηηήζεηο ησλ 

πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ αλά λνκφ ή λνκαξρία (άξζξν 2). Οξίδεηαη έλα ζεκείν ππνδνρήο αλά λνκφ, 

νξηδνκέλσλ πξνο ηνχην ηεο Γηεχζπλζεο ή ηνπ Σκήκαηνο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο πνπ 

εδξεχεη ζην λνκφ απηφ, κε εμαίξεζε ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο ην λνκφ 

Θεζζαινλίθεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη γηα ηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε Αηγαίνπ φπνπ ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ή ιφγσ 

γεσγξαθηθψλ δεηεκάησλ (π.ρ. Νεζηά Αηγαίνπ), κπνξνχλ λα ζπζηαζνχλ πεξηζζφηεξα ζεκεία 

ππνδνρήο. Καηά ζπλέπεηα δηακνξθψλεηαη ε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο (άξζξν 2) ελψ νη 

Γήκνη ζα έρνπλ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο κέρξη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ ζεκείσλ 

ππνδνρήο σο ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο (άξζξν 7). Ρπζκίδνληαη ζέκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε αδεηψλ δηακνλήο, ησλ πξνζθνκηδφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαζψο θαη ηεο έθδνζεο βεβαηψζεσλ θαηάζεζεο αηηεκάησλ, νη νπνίεο είλαη πξνζσξηλά έγγξαθα 

                                                             
36Ν.4018/2011(Φ.Δ.Κ. Α-251) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2003/9/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ιαλνπαξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ 

ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηα θξάηε κέιε (ΔΔL 31/6.2.2003)» 
37

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1030/2002 ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαζηέξσζε αδεηψλ 

δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ 
38

Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 380/2008/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ππφ ηνλ ηχπν ηνπ απηνηεινχο εγγξάθνπ θαη ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ 

θαηαζηεκάησλ κηαο ζηάζεο («one stop shop») 
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δηακνλήο. Άξα, θαζηεξψλεηαη έλαο κφλν ηχπνο βεβαίσζεο κε ζπγθεθξηκέλε εηήζηα δηάξθεηα, ε 

νπνία κπνξεί ζην κέιινλ λα κεησζεί κε ππνπξγηθή απφθαζε εάλ θξηζεί φηη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο 

απνθαζίδνπλ επί ησλ αηηεκάησλ ζε κηθξφηεξν ρξφλν (άξζξν 4). 

 

Η πην πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ θαη ηδίσο γηα ην πξνζθπγηθφ  

έγηλε κε ηνλ Ν. 4375/2016
39

, κε ηνλ νπνίν αλακνξθψλεηαη  ην ζχζηεκα δηεζλνχο πξνζηαζίαο, 

ππνδνρήο, θαηαγξαθήο θαη ηαπηνπνίεζεο ησλ λενεηζεξρνκέλσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ θαζψο θαη 

ηνπ ζπζηήκαηνο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ησλ αηηνχλησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην 

δηεζλέο θαη ελσζηαθφ δίθαην. Με ηνλ λέν λφκν γίλεηαη ε πιήξεο ελζσκάησζε ηεο αλαζεσξεκέλεο 

Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2013/32
40

 γηα ηηο θνηλέο επξσπατθέο δηαδηθαζίεο ζηελ ρνξήγεζε ηνπ 

θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζε φζνπο ηελ αηηνχληαη (κέξνο ηεο νδεγίαο είρε ελζσκαησζεί 

κε ην Π.Γ.113/2013). Μηα απφ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ηνπ λφκνπ είλαη ε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμέηαζεο αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 14 εκέξεο. 

Δηδηθφηεξα, νη  δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ ηε(λ): 

 Δλίζρπζε νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο 

Αζχινπ. Η Τπεξεζία Αζχινπ, ζπγθξνηείηαη σο απηνηειήο Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο, κε 

αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ ρψξα, ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ. Έρεη σο απνζηνιή ηελ 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί αζχινπ. Η Τπεξεζία Αζχινπ ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Κεληξηθή 

Τπεξεζία Αζχινπ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Αζχινπ κε Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία Αζχινπ 

ζηελ Αηηηθή, ηε Θεζζαινλίθε, ηε Θξάθε, ηελ Ήπεηξν, ηε Θεζζαιία, ηε Γπηηθή Διιάδα, ηελ 

Κξήηε, ηε Λέζβν, ηε Υίν, ηε άκν, ηε Λέξν θαη ηε Ρφδν 

 Θεζκηθή αλαβάζκηζε σο πξνο ηηο εγγπήζεηο αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο 

Πξνζθπγψλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο 

Πξνζθπγψλ θαη ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ νξγάλνπ θξίζεο ησλ αηηήζεσλ 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο, φζν θαη ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηεο Αξρήο 

 Καηάξγεζε ηεο «Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο» (κεηνλνκαζία ησλ Hotspot) θαη ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία απηνηεινχο Τπεξεζίαο κε ηίηιν «Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο» 

(Τ.Π.Τ.Σ), ε νπνία ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

                                                             
39

Ν. 4375/2016 (Φ.Δ.Κ. Α-51), «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Αζχινπ, Αξρήο Πξνζθπγψλ, 

Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε)» (L 180/29.6.2013), δηαηάμεηο γηα ηελ εξγαζία δηθαηνχρσλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 
40

Οδεγία 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013 ζρεηηθά 

κε θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο 
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 Σξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο, ρνξήγεζεο θαζεζηψηνο γηα ιφγνπο αλζξσπηζηηθνχο ζε αηηνχληεο δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο εθθξεκνχλ γηα δηάζηεκα πέξαλ ηεο πεληαεηίαο, Σν αλψηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα κπνξεί λα εμεηάδεηαη έλα αίηεκα αζχινπ ζα είλαη 6 κήλεο θαη  εάλ ε 

απφθαζε ησλ επηηξνπψλ είλαη ζεηηθή ηφηε ζα δίλεηαη άδεηα παξακνλήο ζηελ Διιάδα γηα ηξία 

ρξφληα 

 χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνρήο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη ηε κεηνλνκαζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεζπζκνχ θαη Κνηλσληθήο 

πλνρήο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 

 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο  

 Πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία σο 

δηθαηνχρσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία θαη ησλ πξνζψπσλ ζηνπο 

νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί θαζεζηψο παξακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ζηελ Διιάδα  

 Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθνξάο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο 

 Ρχζκηζε δεηεκάησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ Αξρψλ ζπληνληζκνχ, δηαρείξηζεο θαη εθαξκνγήο 

ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ηνπ Σακείνπ 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, θαη άιισλ πφξσλ, θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο απηψλ. 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ζπκπεξαζκαηηθά, νη πνιηηηθέο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ 

κεηαλάζηεπζε πιένλ αθνινπζνχλ ηελ αληίζηνηρε επξχηεξε πνιηηηθή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή απηή
41

, 

 Σν Διιεληθφ θξάηνο πξέπεη λα ειέγρεη θαη λα δέρεηαη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ κεηαλαζηψλ 

 Ο Νφκνο πεξί πνζνζηψζεσλ πξέπεη λα επαλαιεηηνπξγήζεη(θαηαξγήζεθε ην 1968) 

 ηνπο λφκηκνπο κεηαλάζηεο νθείιεη λα θέξεηαη αλζξψπηλα, ζεβφκελε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα 

 Να βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 Να πεξηνξίζεη ή λα εμαιείςεη ηελ εθκεηάιιεπζε απφ ηνπο ληφπηνπο 

 Να θξνληίζεη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

 Σν θαινθαίξη ηνπ 2001 ε Διιάδα πξνρψξεζε ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ 

παξέρνληαο ηνπο ηελ Πξάζηλε θάξηα. 

  

                                                             
41

http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10611_el.htm 
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ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε (ΔΑ), ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

έρεη πξνηείλεη λα εμεηαζζνχλ ηα αθφινπζα δεηήκαηα:  

 Η βηψζηκε ελζσκάησζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

 Η θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη ε κείσζε ηεο παξανηθνλνκίαο 

 Η αθξηβέζηεξε παξαθνινχζεζε ησλ αλαγθψλ εο αγνξάο εξγαζίαο ηεο Έλσζεο θαη ηνπ 

ξφινπ ηεο κεηαλάζηεπζεο ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ νη ειιείςεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 Η ζπκβνιή ζηε κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ 

Έλσζε  

2.3. ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΘΔΜΙΚΑΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ 

 

ηελ παξνχζα παξάγξαθν ηεο κειέηεο καο παξνπζηάδνπκε ηηο θχξηεο ππεξεζίεο, φξγαλα θαη 

αλεμάξηεηεο αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα θαη αληηπξνζσπεχνπλ 

ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. 

Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ησλ πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. 

Γηα απηφ ην ζθνπφ δηαρσξίδεηαη ζε δπν δηεπζχλζεηο, ζηε Δηεύζπλζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 

θαη ζηε Δηεύζπλζε Κνηλωληθήο Έληαμεο. Αλαιπηηθφηεξα,   

 

ηε Γηεχζπλζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ππάγνληαη ηα ηκήκαηα: 

α. Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ θαη 

πξνηάζεσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Υψξαο.. 

β. Ννκνζεηηθνχ πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε πξνεηνηκαζία, ηελ 

εηζήγεζε θαη ηελ θαηάξηηζε λνκνζρεδίσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη 

εγθπθιίσλ.  

γ. Α' ηκήκα Υνξήγεζεο Αδεηψλ Γηακνλήο πνπ αζρνιείηαη κε δεηήκαηα ρνξήγεζεο ή 

αλαλέσζεο αδεηψλ δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ή εμαηξεηηθνχο ιφγνπο, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ζε ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ζε κέιε μέλσλ αξραηνινγηθψλ ζρνιψλ. 

δ.  Β' ηκήκα Υνξήγεζεο Αδεηψλ Γηακνλήο ηειερψλ Δηαηξεηψλ ην νπνίν ρνξεγεί ή αλαλεψλεη 

αδεηψλ δηακνλήο ζε ζηειέρε εηαηξεηψλ θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

ε. Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θαη Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε θαη ηήξεζε ηνπ αξρείνπ θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη 

ζηελ επνπηεία έθδνζεο θαη δηαθίλεζεο πάζεο θχζεσο εληχπσλ. 

 

ηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο ππάγνληαη ηα ηκήκαηα: 

α. ρεδηαζκνχ γηα ηελ πνιηηηθή θνηλσληθήο έληαμεο κεηαλαζηψλ.  

β. Δθαξκνγήο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ σο πξνο ηελ 
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απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ. 

γ. Έληαμεο Οκνγελψλ θαη ινηπψλ Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ ην νπνίν ζρεδηάδεη ηελ 

πνιηηηθή ζε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο νκνγελψλ θαη ινηπψλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.  

 

Οη Γηεπζχλζεηο ή Σκήκαηα Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ νη 

νπνίεο κε βάζε ηνλ πξφζθαην λφκν 4018/2011 έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα έθδνζεο ή αλαλέσζεο ησλ 

αδεηψλ δηακνλήο. Θα ιεηηνπξγνχλ σο Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη «κηαο ζηάζεο» γηα ηνπο ππεθφνπο 

ηξίησλ ρσξψλ. 

 

Οη Τπεξεζίεο Αιινδαπψλ ησλ Γήκσλ ηεο Υψξαο ζπλερίδνπλ λα παξαιακβάλνπλ αηηήζεηο 

ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο αδεηψλ δηακνλήο κέρξη ε φιε δηαδηθαζία λα κεηαθεξζεί εμ νινθιήξνπ 

ζηηο Γηεπζχλζεηο Αιινδαπψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. 

 

ην λενζχζηαην Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ππάγνληαη ε Τπεξεζία Πξψηεο 

Τπνδνρήο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηαρείαο ππαγσγήο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ ζε δηαδηθαζίεο 

πξψηεο ππνδνρήο, ε απηνηειήο Τπεξεζία Αζχινπ θαη ε αλεμάξηεηε Αξρή Πξνζθπγψλ ε νπνία 

εμεηάδεη ηηο πξνζθπγέο αηηνχλησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαηά απνθάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ. 

Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ζην νπνίν ππάγνληαη ε Γηεχζπλζε Ιζαγέλεηαο 

πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηα δεηήκαηα ηεο ηζαγέλεηαο  θαη ε Γηεχζπλζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 

πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κεηαλαζηψλ θαζψο θαη ηελ επίιπζε ηπρψλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο.  

  

Οη Διιεληθέο Αζηπλνκηθέο Αξρέο νη νπνίεο κε βάζε ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 220/2007 θαη 

114/2010 πνπ ήηαλ ππεχζπλεο γηα ηελ φιε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ θαη παξνρήο 

αζχινπ απφ αιινδαπνχο θαη αληζαγελείο ζε πξψην βαζκφ, κε βάζε ηνλ λφκν 3907/2011 ε 

παξαπάλσ  κεηαθέξζεθε ζηελ Τπεξεζία Αζχινπ.  

 

Η Δπηηξνπή Πξνζθπγψλ ε νπνία δηνηθείηαη ππφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο απνηεινχλ ηνλ δεχηεξν θαη ηξίην βαζκφ δηθαηνζχλεο αληίζηνηρα γηα ηνπο αηηνχληεο 

ρνξήγεζεο αζχινπ. 

 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο είλαη ππεχζπλν λα ιεηηνπξγεί Κέληξα 

Φηινμελίαο γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν θαη απνθαζίδεη πνηνη απφ απηνχο ρξήδεη ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο κε ζθνπφ λα πηζηνπνηήζεη φηη δελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηελ δεκφζηα πγεία. 
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Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κέζσ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

είλαη ε αξκφδηα Αξρή γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εξγαζίαο ή άδεηαο ηδησηηθήο επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε αλαγλσξηζκέλνπο πξφζθπγεο πνπ έρνπλ άδεηα δηακνλήο ζηε ρψξα.  

 

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο, ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη ηελ 

δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα έθδνζε visa. 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία άδεηαο δηακνλήο ζε ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρεηξήζεηο ή λα επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα. 

 

Η Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ είλαη Οξγαληζκφο πνπ εκπιέθεηαη ζε δεηήκαηα πξνζθχγσλ 

ζπκκεηέρνληαο κε έλα κέινο ζηελ Δπηηξνπή Πξνζθπγψλ κέρξη ζήκεξα θαη πιένλ ζηελ Αξρή 

Πξνζθπγψλ θαη ρξεκαηνδνηψληαο ηελ εθπαίδεπζε ζε απηνχο.  

 

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ν νπνίνο είλαη αλεμάξηεηε αξρή θαη έρεη σο αληηθείκελν ηε πξνάζπηζε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηε 

δηακεζνιάβεζε ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ κεηαλαζηψλ κε ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε (π.ρ. δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ., λνκαξρίεο, δήκνπο, θνηλφηεηεο θαη επηρεηξήζεηο θνηλψο σθειείαο).  

 

Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα έρεη ζπζηαζεί ζε εζληθφ 

επίπεδν Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, 

απνηεινχκελε απφ ηνπο ππνπξγνχο Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Γηθαηνζχλεο, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.  

 

H Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Μεηαλαζηψλ ε νπνία ππάγεηαη ζην ππνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη έξγν ηεο είλαη, βάζεη ηνπ λφκνπ 3536/2007, ε εηζήγεζε πξνηάζεσλ θαη δξάζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ε δηεμαγσγή ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα 

ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, 

ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην θαη ην επξσπατθφ θεθηεκέλν. 

2.3.1.Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ(Μ.Κ.Ο.) 

 

Η Διιάδα ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία θαη ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη γίλεη έλα κεγάιν 

θέληξν εηζξνήο κεηαλαζηψλ ιφγσ θπξίσο ηεο γεσπνιηηηθήο ηεο ζέζεο αιιά θαη γηα άιινπο 

ιφγνπο πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηελ επφκελε παξάγξαθν. ε πνιιά δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα 
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αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν, ην ζεζκηθφ πιαίζην
42

ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ρψξαο δελ έρεη δψζεη αθφκε νξηζηηθή ιχζε, ελψ ηα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηεο 

λνκνζεζίαο έρνπλ επαλεηιεκκέλα δηαπηζησζεί θαη επηζεκαλζεί. Η θηινζνθία ησλ δηαξθψλ 

ειέγρσλ, ε γξαθεηνθξαηία, ε αδπλακία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα ζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ε απνπζία ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ δεκηνχξγεζαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη 

θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ λνκηκνπνίεζεο θαη νδήγεζαλ ηηο  θπβεξλήζεηο ζην 

παξειζφλ ζηε ιχζε ησλ πξνζσξηλψλ παξαηάζεσλ ησλ αδεηψλ παξακνλήο. χκθσλα κε ηα 

ιερζέληα απφ εθπξνζψπνπο ησλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη απφ επηηφπηεο επηζθέςεηο ζε πνιιέο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζπρλά νη κεηαλάζηεο παξαιακβάλνπλ ηελ άδεηα παξακνλήο ηνπο ηε ζηηγκή 

πεξίπνπ φπνπ ιήγεη ε άδεηα απηή, κε απνηέιεζκα λα μεθηλνχλ μαλά ηελ ππνβνιή λέσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, κε λέα  παξάβνια, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ ζε θαζεζηψο λνκηκφηεηαο. 

Πνιιέο θνξέο φκσο νη πξνβιέςεηο ησλ λφκσλ αιιά θαη ε εθαξκνγή ησλ ηειεπηαίσλ απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο νδεγνχλ ηνπο κεηαλάζηεο ζε εθκεηάιιεπζε απφ δίθηπα πνπ ππφζρνληαη 

γξήγνξε θαη ζίγνπξε παξνρή ηεο πνιππφζεηεο άδεηαο παξακνλήο, ελψ ε επξχηεξε γξαθεηνθξαηία 

θαη νη δηνηθεηηθέο αγθπιψζεηο εληείλνπλ ηα πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηε ρψξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζρεδηαδφκελε Κνηλή Δπξσπατθή Μεηαλαζηεπηηθή 

Πνιηηηθή (Κ.Δ.Μ.Π.) ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο αληηθάζεηο θαζψο επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη 

ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ αιινδαπψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηα πξνβιήκαηα  πνπ δηαθαίλνληαη ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ νηθνλνκία 

ιφγσ ηεο πξνζέιθπζεο κεγάισλ αξηζκψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Δπξψπε. Βαζηθφο ζηφρνο 

ηεο Κνηλήο Δπξσπατθήο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο
43

 θαίλεηαη λα είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

πιαηζίνπ εθείλνπ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο «επηιεθηηθήο» λφκηκεο εηζφδνπ ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ Δ.Δ. πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε δπν άμνλεο, ζηελ αλαγθαηφηεηα πξνζέιθπζεο 

εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηξίηεο ρψξεο θαη ζηελ ξχζκηζε/θαηαπνιέκεζε ηεο κε 

λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο (Καζίκεο 2007, Παπαδφπνπινο 2009). Οη κεηαλάζηεο έρνπλ ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη ζηελ 

έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε ηεο Δ.Δ.. ήκεξα αλαγλσξίδεηαη φηη 

ε απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο, φπσο νη θαηαζθεπέο θαη ε γεσξγία, έρεη 

πιένλ απνθηήζεη δηαξζξσηηθή ζεκαζία. Παξά ην πςειφ επίπεδν αλεξγίαο δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη αθφκα ζνβαξφο αληαγσληζκφο κεηαμχ Διιήλσλ θαη κεηαλαζηψλ γηα ηηο ίδηεο ζέζεηο 

εξγαζίαο. Αληίζεηα, νη κεηαλάζηεο θαίλεηαη λα έρνπλ έλα κάιινλ ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν 

αλαιακβάλνληαο εξγαζίεο πνπ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, αξλνχληαη λα αλαιάβνπλ 

νη Έιιελεο.  
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Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Γεσγξαθίαο,  Οδεγφο Μ.Κ.Ο. θαη πιιφγσλ Μεηαλαζηψλ, Αζήλα, 

Γεθέκβξηνο 2009, ει.Α7 
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Βιέπε παξαπάλσ, ζει.Α8 
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Οη εθθξαζκέλεο αλεζπρίεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη ηηο πνιηηηθέο έληαμεο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ 

κεηαβάιεη ζεκαληηθά, κέρξη ζήκεξα, ην πιαίζην αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. Οη 

αλακελφκελεο, φκσο, πηέζεηο ζηελ νηθνλνκία, ε απμαλφκελε παξνπζία ηεο δεχηεξεο γεληάο 

κεηαλαζηψλ ζηα ζρνιεία, παλεπηζηήκηα θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο καδί κε ηηο εκθαλείο 

αβεβαηφηεηεο θαη αληηθάζεηο ζην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε λνκηκνπνίεζε θαη έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ, εάλ δελ αληηκεησπηζζνχλ, εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηα επφκελα ρξφληα 

ζε θνηλσληθέο εληάζεηο, δηεπξπκέλν ξαηζηζκφ θαη μελνθνβία. Φαηλφκελα κε ζνβαξέο επηπηψζεηο 

ζηε ζπλνρή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Σελ θνηλσλία πνιηηψλ ζπγθξνηνχλ νη νκάδεο πνπ 

βξίζθνληαη «ππεξάλσ» ηεο πξνζσπηθήο νηθνγελεηαθήο ζθαίξαο, είλαη, φκσο, «ππνδεέζηεξεο» απφ 

ην θξάηνο. Ο φξνο είλαη επξχο θαη πεξηιακβάλεη θνξείο φπσο ηα ζπλδηθάηα, ηηο νκάδεο 

ζπκθεξφλησλ θαη, θαηά κηα έλλνηα, φιεο ηηο νκάδεο αλζξψπσλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα ή/θαη 

ζπκθέξνληα. Οη επηρεηξήζεηο δελ εληάζζνληαη ζπλήζσο ζηελ θνηλσλία πνιηηψλ, δηφηη δελ 

απνηεινχλ εζεινληηθνχο νξγαληζκνχο πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηελ θνηλσλία (Gellner 1996). 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

απνηεινχλ νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο
44

. κσο, δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο 

ηεο έλλνηαο Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε (Μ.Κ.Ο.). Αλ θαη φινη ζπκθσλνχλ φηη νη Μ.Κ.Ο. είλαη 

θξαηηθέο θαη κε θεξδνζθνπηθέο νληφηεηεο ησλ νπνίσλ ηα κέιε είλαη πνιίηεο ή ελψζεηο πνιηηψλ, 

δελ ππάξρεη νκνθσλία νχηε γηα ην αλ ν ραξαθηήξαο ηνπο είλαη εζεινληηθφο νχηε γηα ην ζε πνην 

βαζκφ νη νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπο δελ ζα πξέπεη λα είλαη θξαηηθνί. Οη γεληθφηεξνη νξηζκνί ηείλνπλ 

λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηνλ φξν Μ.Κ.Ο. νπνηαδήπνηε κε θξαηηθή νκάδα κε εμαίξεζε ηηο ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε αλαιπηηθή ρξεζηκφηεηά ηνπο είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Οη εηδηθφηεξνη νξηζκνί πνπ βαζίδνληαη ζε πεξηζζφηεξα θαη απζηεξφηεξα θξηηήξηα 

ηαμηλφκεζεο παξαβιέπνπλ πνιιέο απφ ηηο πνηθίιεο νξγαλψζεηο ηεο αλαδπφκελεο θνηλσλίαο 

πνιηηψλ, ππνηηκψληαο ηηο εληππσζηαθέο αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ε επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε. Δίλαη γεληθή δηαπίζησζε φηη νη M.K.O. δελ είλαη 

επαξθψο αλαπηπγκέλεο ζηελ Διιάδα (Γεκεηξάο 2000, Παπατσάλλνπ 2000). Λφγσ ηεο 

παληνδπλακίαο ηνπ θξάηνπο, ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ πειαηεηαθψλ δηθηχσλ πνπ απηά 

θαηεπζχλνπλ, ηα πεξηζψξηα δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Μ.Κ.Ο. είλαη ειάρηζηα, κε ηα θφκκαηα λα 

πξνζθέξνπλ ηελ θχξηα δηέμνδν ζηνπο πνιίηεο γηα πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη θνηλσληθή 

ελζσκάησζε. πκπεξαζκαηηθά, νη Μ.Κ.Ο. θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα πνιηηηθφ θαη 

ζεζκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε ελφο παξεκβαηηθνχ θξάηνπο θαη 

ηελ επηθξάηεζε ελφο κνληέινπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ πνπ θπξηαξρείηαη απφ εξγαηηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο αμηψζεηο θαη θηλεηνπνηήζεηο. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ 

Μ.Κ.Ο. εμαξηάηαη απφ ηα Μ.Μ.Δ..Η πξνβνιή ηνπο ζπλήζσο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε επίθαηξα 
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ζέκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ηζνπλάκη ηνπ Γεθεκβξίνπ 2004 ή ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

θαηεπζπλφκελεο απφ ην θξάηνο δξάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε δηνξγάλσζε ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, φπνπ ε αλαθνξά ζηνλ εζεινληηζκφ θαη ηελ θνηλσλία πνιηηψλ θαηέζηε 

πξνζθηιέο ζέκα ησλ θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ Μ.Μ.Δ.. Η πξαγκαηηθφηεηα απηή ζέηεη ζαθή φξηα 

ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο νπζηαζηηθνχ ρψξνπ αιιειεπίδξαζεο ησλ ειιεληθψλ Μ.Κ.Ο. θαη 

ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ κε ηνπο επίζεκνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο. 

Δχινγν ινηπφλ είλαη ε ίδξπζε θαη αλάπηπμε ηα ηειεπηαία έηε δεθάδσλ Με Κπβεξλεηηθψλ 

Οξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο κεηαλάζηεο ζπκβνπιεπηηθά θαη 

πξνζηαηεπηηθά αιιά θαη λα αζθνχλ πηέζεηο πξνο ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε 

ησλ αιινδαπψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Μάιηζηα δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο, φπνπ ε 

ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ΜΚΟ θαίλεηαη λα  ζπκπιεξψλεη ηελ ειιεηκκαηηθή θξαηηθή κέξηκλα θαη λα 

«θαιύπηεη νξηζκέλα από ηα θελά» ηνπ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο κεηαλάζηεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΜΚΟ βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα, δελ δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε δηφηη δελ ζεσξνχληαη 

ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο. Οη ΜΚΟ δχζθνια ζέηνπλ θαη επηηπγράλνπλ ζηφρνπο, θπξίσο ζε φ ηη 

αθνξά ηελ παξνπζία θαη ην ξφιν ηνπο ζαλ «επηηεξεηέο» ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ, ε κεηαμχ ηνπο 

επηθνηλσλία κέρξη πξφζθαηα ήηαλ ειάρηζηε θαη δελ ζπλεξγάδνληαη βάζε ελφο επίζεκνπ 

πνιηηηθνθνηλσληθνχ ζρεδίνπ. 

 

Παξάιιεια, κε κηα κηθξή ρξνληθή θαζπζηέξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία έλαο 

κεγάινο αξηζκφο νξγαλψζεσλ θαη ζπιιφγσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο κε ζθνπνχο 

πνιηηηζηηθνχο, αιιεινβνήζεηαο, εζληθνχο ή πνιηηηθνχο. Οη ζχιινγνη απηνί πξνζπαζνχλ λα 

νξγαλψζνπλ ηελ δσή ησλ κειψλ ηνπο ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαη λα ηνπο πιεξνθνξνχλ γηα ην 

λνκηθφ θαζεζηψο δηακνλήο θαη γηα ηελ επθαηξία ζηελ εξγαζία. Η ειιεληθή κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή αλ θαη έρεη αλαγλσξίζεη ηνπο πην πνιινχο απφ απηνχο δελ ηνπο εληάζζεη ζε θακία 

ππεξεζία/θνξέα ιήςεο απνθάζεσλ γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα. Ίζσο ν ιφγνο είλαη γηαηί δελ 

ππάξρεη αθφκα έλαο εληαίνο παλειιαδηθφο ζχιινγνο κεηαλαζηψλ πνπ ζα κπνξεί θαη ζεζκηθά λα 

ηνπο εθπξνζσπεί. Οη πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο κεηαλαζηψλ ελεξγνχλ ρσξίο λα έρνπλ κεγάιε θαη 

ζηαζεξή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, κε ζπλέπεηα λα κελ ελδπλακψλεηαη ε ηζρπξή παξνπζία ηνπο 

ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. Οη πην δξαζηήξηεο θνηλφηεηεο είλαη ε Αιβαληθή, ε Φηιηππηλέδηθε, ε 

Πνισληθή, ε Ιλδηθή, ε Παθηζηαληθή, ε Νηγεξηαλή, ε Κνγθνιέδηθε, ε Μπαγθιαηεζηαλή αιιά θαη νη 

πνιπεζλνηηθέο νξγαλψζεηο φπσο είλαη ην Διιεληθφ Φφξνπκ Μεηαλαζηψλ θαη ν Παλαθξηθαληθφο 

χιινγνο Διιάδνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΙ ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ 

 

ε πεξίπησζε ππεξπιεζπζκνχ ε κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηηο 

αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Δλψ ζε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαζψο θαη ην πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν.  Πην ζπγθεθξηκέλα ε  

κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα χζηεξα απφ πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη, είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα ππάξμνπλ κνλφπιεπξα απνηειέζκαηα γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

ζηελ νηθνλνκία. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη νηθνλνκεηξηθέο εθηηκήζεηο δελ είλαη αξθεηά 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ 

πξνθχπηνπλ απφ καζεκαηηθά κνληέια πνπ έρνπλ ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο φζνλ αθνξά ην θφζηνο 

ηεο εξγαζίαο. Η πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο ππνινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε θαηάζηξσζε 

ελφο νηθνλνκηθνχ κνληέινπ πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην πξφβιεκα 

παξάγνληεο. Πξνηηκφηεξε είλαη ε κέζνδνο ησλ δηαδνρηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ελδηαθέξεηαη γηα 

κηα νξηζκέλε πιεπξά ησλ παξαγφλησλ, (π.ρ. ηηο επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο) θαη αξγφηεξα ελζσκαηψλεη θαη άιιεο πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο. Απηνί νη ππνινγηζκνί 

αλαδεηθλχνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη ηνπο φξνπο θάησ 

απφ ηνπο νπνίνπο νη επηπηψζεηο ππάξρνπλ ή φρη.  

Πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα νηθνλνκεηξηθά κνληέια είλαη νη εμήο:  

 Η κεηαλάζηεπζε απμάλεη ην ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. κσο ν κέγηζηνο 

ξπζκφο πνπ απμάλεηαη ην ΑΔΠ είλαη ίζνο πξνο ην άζξνηζκα ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο 

θαη ηνπ νξηζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

 Η κεηαλάζηεπζε απμάλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο λα 

αλαπηχζζεηαη ηαρχηεξα θαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Μπνξνχλ λα ππάξμνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην αλ ε κεηαλάζηεπζε 

κεηαηξέπεη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο νηθνλνκίαο, βειηηψλνληαο ηηο επηδφζεηο ηεο ζε 

νξηζκέλνπο θιάδνπο παξαγσγήο. 

 Αλ ε κεηαλάζηεπζε δεκηνπξγεί επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηε ρψξα ππνδνρήο, ε παξαγσγή ζα 

απμεζεί θαη καδί θαη ε απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

  Η κεηαλάζηεπζε κεηαηξέπεη ηα δεκφζηα έζνδα θαη απμάλεη ηηο εηήζηεο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο.  

 Οη κεηαλάζηεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαζηαθή δχλακε ρακειήο εηδίθεπζεο, άξα δέρνληαη 

ρακειέο ακνηβέο. 
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3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΤΝΔΠΔΙΔ  

 

Οη επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θπζηθά  ηεο 

ρψξαο καο είλαη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο. ηηο νηθνλνκηθέο δηαπηζηψλνπλ φηη θέξλνπλ 

επεκεξία ζηελ ρψξα ππνδνρήο, πνπ κεγαιψλεη απηή ε επεκεξία φζν κεγαιψλεη θαη επηηαρχλεηαη 

ε ελζσκάησζε ηνπο ζηελ ρψξα εληάζζνληαο ηνπο ζηελ λφκηκε εξγαζία πνπ απηφ ηζνδπλακεί κε 

πεξηζζφηεξα έζνδα ηνπ θξάηνπο θαη πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

Κνηλσληθέο, δηφηη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο  είλαη ζπλδεδεκέλν ζε κηα κεξίδα ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο ππνδνρήο κε ηηο έλλνηεο ηνπ ξαηζηζκνχ, μελνθνβίαο, αλεξγίαο, 

εγθιεκαηηθφηεηαο. Απηφ δεκηνπξγεί ππφβαζξν γηα λα αλαπηπρζνχλ θαηλφκελα ππνλφκεπζεο  ησλ 

δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, απεηιήο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη δεκηνπξγίαο 

θνκκάησλ κε πνιηηηθφ ιφγν ξαηζηζκνχ πνπ νδεγεί ζε απνκφλσζε νιφθιεξα ηκήκαηα ησλ 

θνηλσληψλ. Απηά απαιείθνληαη κε ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ, ην ηαρχηεξν δπλαηφ, κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο γλψζεο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο, ηεο γιψζζαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ελίζρπζε 

ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. 

Σέινο, ηηο πνιηηηθέο νη νπνίεο είλαη ζπληζηακέλε ησλ άιισλ δπν επηπηψζεσλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ. Καηαξρήλ ε κεηαλάζηεπζε ιχλεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θξάηνπο ζην δεκνγξαθηθφ 

κέξνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε φια ηα αλαπηπγκέλα βηνκεραληθά θξάηε θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, απφ ηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Γεκηνπξγεί ηζνξξνπία ζηελ βηνκεραλία κε 

ηελ αλεχξεζε πνιιψλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ, κε απνηέιεζκα λα εληείλεηαη ε πίεζε γηα ηελ θαιχηεξε 

εθπαίδεπζε ηνπο θαζψο θαη ησλ παηδηψλ ηνπο νχησο ψζηε λα έρνπκε άλνδν ηνπ επηπέδνπ ησλ θαη 

αθνκνίσζε ηνπο απφ ηα θξάηε κέιε. Με ηελ πνιηηηθή  έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ κεηψλεηαη ε 

αλεξγία θαζφηη δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην ληφπην πιεζπζκφ κε ηειηθφ απνηέιεζκα 

ηελ άκβιπλζε ησλ πνιηηηθψλ ζπγθξνχζεσλ. ηελ Διιάδα ε έιεπζε ησλ κεηαλαζηψλ έρεη 

ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π., ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηελ αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ηνπ θξάηνπο θ.ιπ. 

3.1.1. Η ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΣΑ ΜΔΓΑΛΑ ΑΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ 

 

Οη ζπλέπεηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αηφκσλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα παξνπζηάδνπλ ζπλάθεηα κε 

ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Αλάκεζα ζηηο ζπλέπεηεο ζεκεηψλνληαη ηα εμήο
45

: 

 Μεγάινο δηνηθεηηθφο ζπγθεληξσηηζκφο 

 Γπζιεηηνπξγία ηεο Αζήλαο 

                                                             
45

http://www.apodimos.com 
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 Μεγάιε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο κε άκεζεο ζπλέπεηεο ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο  

 Απψιεηα ελφο ρξήζηκνπ θαη ζπρλά παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ 

 Αιινίσζε ηεο Δζληθήο ζπλείδεζεο 

 Δξήκσζε ηεο ππαίζξνπ 

 Απνθνπή απφ ηα Δζληθά πξνβιήκαηα 

 Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζηηο μέλεο θνηλσλίεο 

 Πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε 

Δμεηδηθεχνληαο ηηο ζπλέπεηεο ζην επίπεδν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαηαγξάθνληαη ηα εμήο αξλεηηθά 

θαη ζεηηθά ζηνηρεία: 

Αξλεηηθά ζηνηρεία κεηαλάζηεπζεο:  

 Οηθνλνκηθή θξίζε 

 Αλεξγία 

 Τπναπαζρφιεζε 

 Υακειφ βηνηηθφ επίπεδν.                                                              

Θεηηθά ζηνηρεία κεηαλάζηεπζεο
46

:  

 Δθηφλσζε ηεο θνηλσληθήο δπζαξέζθεηαο 

 Μείσζε ηεο Αλεξγίαο 

 Αμηνπνίεζε ηνπ πιενλάδνληνο παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ 

 Γπλαηφηεηεο γηα επηηπρεκέλε θαη απνδνηηθή εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα.  

 Δηζξνή πλαιιάγκαηνο 

 Δμεηδίθεπζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ε πηζαλή αμηνπνίεζε ηνπο ζην 

κέιινλ 

 Δπαθή κε λέα ηδενινγηθά ή γεληθφηεξα πλεπκαηηθά ξεχκαηα ηεο επνρήο 

 πκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 

Ιδηαίηεξν δήηεκα ζηηο ζπλέπεηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο απνηειεί ην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ εγρψξηα εγθιεκαηηθφηεηα κηαο ρψξαο. Ο επίζεκνο θνηλσληθφο έιεγρνο ηνπ εγθιήκαηνο ζηελ 

Διιάδα ελδερνκέλσο λα είλαη ιηγφηεξν επλντθφο γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

εκεδαπνχο. ρεηηθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα δείρλνπλ φηη ην πνηληθφ ζχζηεκα «ζηνρνπνηεί» 

πεξηζζφηεξν ηνπο κεηαλάζηεο νη νπνίνη πθίζηαληαη πην ζθιεξή κεηαρείξηζε θαη κηθξφηεξεο 

δπλαηφηεηεο ππεξάζπηζεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Αιιά θαη εθηφο ηνπ 

                                                             
46

Βιέπε παξαπάλσ 
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πνηληθνχ ζπζηήκαηνο ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηηο επίζεκεο δησθηηθέο Αξρέο 

είλαη εληνλφηεξνο ζπγθξηηηθά κε ηνλ εκεδαπφ πιεζπζκφ.  

Σα εγθιήκαηα φπνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ζπκκεηνρή δείρλνπλ παξάιιεια θαη ηε δεηλή 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ κεηαλάζηε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Δγθιήκαηα θαηά ηεο 

ηδηνθηεζίαο, ιαζξεκπφξην κηθξνπξντφλησλ, επαηηεία, παξαβάζεηο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θ.α. 

απνηεινχλ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο αηφκσλ πνπ θαηά θαλφλα αλήθνπλ ζε θησρέο θαη 

αλίζρπξεο νηθνλνκηθέο ηάμεηο πιεζπζκνχ. Παξφια απηά νη δξάζηεο ησλ εγθιεκάησλ απηψλ 

θαίλεηαη λα επηδξνχλ πεξηζζφηεξν ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θνηλνχ γηα ην εγθιεκαηηθφ 

θαηλφκελν, νη νπνίεο θαιιηεξγνχληαη θαη δηακνξθψλνληαη απφ ην δεκφζην ιφγν θαη ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο. Ο θίλδπλνο ζπκαηνπνίεζεο πξνβάιιεηαη θπξίσο σο ελδερφκελν πνπ 

απμάλεηαη απφ ηελ παξνπζία ησλ αιινδαπψλ. Η ηδηφηεηα ηνπ κεηαλάζηε ηείλεη λα ηαπηηζηεί κε 

απηήλ ηνπ παξαβάηε ηνπ Νφκνπ πνπ απεηιεί ηε δεκφζηα ηάμε.  Η ηειεπηαία είλαη ζπγρξφλσο θαη 

εζηθή ηάμε, θαζψο γηα πνιιά πξφζσπα εθθξάδεη ζπγρξφλσο πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη ηδεψδε πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εζληθή καο θιεξνλνκηά, ε νπνία αιινηψλεηαη απφ ην λενθεξκέλν «μέλν 

ζψκα».  

ηελ Διιάδα, επεηδή ην θαηλφκελν ηεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ηα 

ηειεπηαία 15 πεξίπνπ ρξφληα, ην δήηεκα ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο νκαιήο θνηλσληθήο έληαμεο 

ηεο δεχηεξεο γεληάο κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα απαζρνιεί ηνλ δεκφζην ιφγν. ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ 

ζηξέθεηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

πκπεξαζκαηηθά, νη δεχηεξεο γεληέο κεηαλαζηψλ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξνπο δείθηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο απφ ηηο πξψηεο γεληέο γηαηί έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο θαη θηινδνμίεο 

απφ ηνπο γνλείο ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ «θνηλσληθή ηνπο αλέιημε». Με έρνληαο δήζεη ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ έδεζαλ νη γνλείο ηνπο, νη δεχηεξεο γεληέο κεηαλαζηψλ έρνπλ ζπλαίζζεζε  κφλν 

ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ληφπησλ νκφινγσλ ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, ε δηαθνξά ζηνπο δείθηεο εγθιεκαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ γνλέσλ κεηαλαζηψλ 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηε δηαθνξεηηθή ηδενινγία κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο
47

. 

Μία άιιε ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ νπνία ε επηζηεκνληθφο ιφγνο έρεη δπζηπρψο 

θησρή ζπλεηζθνξά απνηειεί απηή ηεο ζπκαηνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ απφ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, ζπλήζσο εζηηάδεη ζην δήηεκα ηεο θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απφ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο 

                                                             
47

MarshallHaenI (1997), «Minorities and Crime in Europe and the United States: More Similar Than 

Different!» (ζει. 224-241), φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Αλησλφπνπιν ζει. 857 
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απζαηξεζίεο ησλ Αξρψλ Δπηβνιήο ηνπ Νφκνπ. Χζηφζν δελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο φζνλ 

αθνξά ηνλ πςειφ θίλδπλν ζπκαηνπνίεζεο ηνπο απφ ην θνηλφ θαη νξγαλσκέλν έγθιεκα. 

3.1.2. ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΔ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Καηά ην παξειζφλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιψλ εηδψλ έξεπλεο
48

 πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε ζηάζε 

ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο, εζηηάδνληαο ζπρλά ζην δήηεκα ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο 

μελνθνβίαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ θαζηέξσζαλ νη ζρεηηθέο έξεπλεο ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ, 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηηο θξαηηθέο Τπεξεζίεο θ.ιπ.. Ήδε απφ 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε Δπξσπατθή Έλσζε αληηκεησπίδεη ζηηο έξεπλέο ηεο ην δήηεκα 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, θαζψο εληάζζεη ηε ζηάζε απέλαληη ζηνπο μέλνπο ζην ελλνηνινγηθφ πιαίζην 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη σο ιηγφηεξν επψδπλν. Δηδηθφηεξα, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη νη ζεκαηνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο επηινγέο πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ εκπεηξηθή 

θνηλσληθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηνπο κεηαλάζηεο ζηε ρψξα καο, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 κέρξη ην 2005, ζχκθσλα κε 36 δεκνζηεπκέλεο θαη αδεκνζίεπηεο έξεπλεο, πνπ θηλνχληαη ζην 

ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, αξθεηέο γηα λα αλαδείμνπλ ηηο ηάζεηο ηεο έξεπλαο γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο, εζηηάδνληαη ζε ηξεηο άμνλεο, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή έληαμε, ηηο ζηάζεηο ησλ 

Διιήλσλ απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο θαη ηε ζεκαζία ησλ Μ.Μ.Δ.. 

Η επεμεξγαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξεπλψλ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή θάπνησλ 

δηαπηζηψζεσλ
49

 πνπ ζπζρεηίδνπλ ηηο εξεπλεηηθέο επηινγέο κε ην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πιαίζην ράξαμεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο. ε έλα βαζχηεξν επίπεδν βξίζθνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή έξεπλα θαη ην ξφιν ηεο ζηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή θαη επξσπατθή θνηλσλία. Δλδεηθηηθά επηζεκαίλεηαη φηη: 

 Σν ράζκα κεηαμχ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πξνζεγγίζεσλ δηαηεξείηαη ζε αξθεηέο 

έξεπλεο, θαη γεθπξψλεηαη θπξίσο απφ εθείλεο πνπ έρνπλ δηαζθαιίζεη ηθαλνπνηεηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε θαη δηεπηζηεκνληθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο. κσο, ηα δχν απηά γλσξίζκαηα 

απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε κάιινλ παξά ηνλ θαλφλα γηα ηηο έξεπλεο πνπ καο απαζρνινχλ. 

 Οη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο θπβέξλεζεο θαζνξίδνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

έξεπλαο. Δίλαη εκθαλήο ε έιιεηςε ελφο επηηειηθνχ νξγάλνπ πνπ ζα ραξάζζεη ηε κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή, ζα δηακνξθψλεη ηελ εξεπλεηηθή αηδέληα θαη ζα αλαιακβάλεη ηε δηάρπζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε νιφθιεξν ην δεκφζην ηνκέα. Η έιιεηςε απηή επηηξέπεη ζε 

πξνζσξηλά ελδηαθέξνληα Φνξέσλ (απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο κέρξη ην Τπνπξγείν 

                                                             
48Υαξά ηξαηνπδάθε, Κείκελα εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν «Αζήλα θαη 

Μεηαλάζηεπζε: Δκείο θαη νη Άιινη, νη Άιινη θαη Δκείο 2005-2007»,  Έξεπλεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ 

Διιάδα .Δξεπλεηηθέο εκκνλέο θαη εθθξεκφηεηεο, Αζήλα, 2008, ζει. 9 
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Γεσξγίαο) λα θαζνξίδνπλ ηηο εξεπλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, ελψ αδπλαηνχλ λα ζηεξίμνπλ 

καθξνπξφζεζκα ηελ έξεπλα, θαη θπξίσο αδηαθνξνχλ γηα ηε βαζηθή έξεπλα. Γειαδή θάζε θνξά 

πνπ έλα Τπνπξγείν ή κηα δεκφζηα Τπεξεζία αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα κε ηνπο κεηαλάζηεο, 

ρξεκαηνδνηεί θαη κία έξεπλα. Μφιηο φκσο ην πξφβιεκα απαληεζεί θαη πάςεη λα εκθαλίδεηαη 

επηηαθηηθφ, ή ηεζεί κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο, θαηαξγείηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο. 

 Οη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα δίλνπλ ζήκεξα ηνλ ηφλν ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο φςεηο. Η αξλεηηθή 

παξάκεηξνο ζρεηίδεηαη κε ηε δηαπίζησζε φηη νη έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζε θαηεπζχλζεηο πνπ δελ 

θαζνξίδνληαη κε απνθιεηζηηθά εξεπλεηηθά θξηηήξηα. 

Δλδεηθηηθή αλαθνξά ζε πξαγκαηνπνηεζείζεο έξεπλεο.  

 Γαιάλεο Γ. Ν., 1993, «Η γλψκε ησλ θαηνίθσλ ησλ Ισαλλίλσλ γηα ηνπο Αιβαλνχο θαη ηνπο 

Βνξεηνεπεηξψηεο ζηελ Διιάδα
50

 (Δκπεηξηθή Έξεπλα)», Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο .Δ., η. 6, ζει. 44-104.1. 

Πεξηγξαθή έξεπλαο. Σν θχξην εξψηεκα ήηαλ αλ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ζηάζεσλ ησλ εξσηψκελσλ πξνο ηνπο Αιβαλνχο θαη Βνξεηνεπεηξψηεο. Πνηνη παξάγνληεο παίδνπλ 

έλα ξφιν, πνηνλ θαη πφηε. Σν εξψηεκα απηφ απνξξέεη απφ ηελ ππφζεζε φηη ε ζηάζε ησλ Διιήλσλ 

είλαη πεξηζζφηεξν ¨ζεηηθή¨ γηα ηνπο Βνξεηνεπεηξψηεο απ΄φηη πξνο ηνπο Αιβαλνχο, ιφγσ ηεο 

θνηλήο θαηαγσγήο, γιψζζα θαη ζξεζθείαο (ζει.53). Έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην ζε ηπραίν δείγκα 

180 αηφκσλ (60,6% άλδξεο, 39,4% γπλαίθεο) ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, θαηνίθσλ Ισαλλίλσλ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε αλνηρηέο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο. Ο ζπγγξαθέαο παξαηεξεί φηη ε 

έξεπλα δελ έρεη θακία απαίηεζε γηα αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη επνκέλσο ηα επξήκαηά ηεο δελ 

κπνξνχλ λα έρνπλ γεληθή ηζρχ.  Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη πσο ε ζηάζε ησλ 

αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα αλ αλαθέξνληαη ζε Αιβαλνχο ή 

Βνξεηνεπεηξψηεο. Η ζηάζε απέλαληη ζηνπο πξψηνπο είλαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθή ζε γλσζηηθφ, 

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνθηλεηηθφ επίπεδν. χκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, παξά ηηο δηαθνξέο, ε 

ηάζε ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηηο δχν νκάδεο είλαη αξλεηηθή (ζει. 95). Πην ζπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη 

πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε είλαη ιηγφηεξν αξλεηηθή απφ ηε γλσζηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή,ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ην θχιν, ε ειηθία, ν ηφπνο γέλλεζεο θαη θαηαγσγήο επεξεάδνπλ ηε γλψκε 

θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζηηο δχν νκάδεο, ελψ ηα ΜΜΔ επεξεάδνπλ ηε γλψκε ηνπ δείγκαηνο 

ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ησλ ππνινίπσλ Διιήλσλ γηα Αιβαλνχο θαη Βνξεηνεπεηξψηεο (ζει. 92-

95). 

 

 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2006, Μειέηε
51

 ζην ρψξν ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηα Μ.Μ.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ πξνζθχγσλ, Θεζζαινλίθε, 
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Έθζεζε έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ DREAM – Κ.Π. EQUAL 

«Γίθηπν γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηνπ Ραηζηζκνχ θαη ηεο Ξελνθνβίαο ζηα Μ.Μ.Δ.».ηφρνη ηεο 

έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ – δηαζέζεσλ θαη αληηιήςεσλ ζην ρψξν ησλ 

εξγαδφκελσλ δεκνζηνγξάθσλ ζηα Μ.Μ.Δ. απέλαληη ζηνπο μέλνπο, ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ 

νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο απέλαληη ζηνπο μέλνπο, 

ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ, δηαζέζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ δεκνζηνγξάθσλ 

(ζει.37). Γηα ηε έξεπλα δεκηνπξγήζεθαλ 1.000 εξσηεκαηνιφγηα πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο ζε 6 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο πνπ δηέζεηαλ έλσζε δεκνζηνγξάθσλ θαη εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο ζε 20 δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ Μ.Μ.Δ.. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξνέθπςε φηη δελ 

ππάξρνπλ δεκνζηνγξάθνη πνπ λα αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ζέκαηα κεηαλαζηψλ (ζει.69), 

πεγέο πιεξνθφξεζήο ηνπο είλαη νη ίδηνη νη κεηαλάζηεο, ε Αζηπλνκία θαη νη Γηθεγφξνη, νη 

πξνζσπηθέο ηνπο ζηάζεηο έλαληη ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ζεηηθέο θαη ζπκθσλνχλ φηη ν ηξφπνο 

θάιπςεο απφ ηα Μ.Μ.Δ. γίλεηαη κε ππεξβνιή θαη πξνθαηάιεςε (ζει.69 - 70), ζπκθσλνχλ φηη νη 

κεηαλάζηεο πθίζηαληαη εθκεηάιιεπζε θαη δελ έρνπλ ίζεο επθαηξίεο, αιιά έλα κεγάιν πνζνζηφ 

δελ ηνπο ζεσξεί σο ηελ πην αδηθεκέλε νκάδα (ζει.71). Πέξαλ απηνχ θαη σο πξνο ηε ζεκαηνινγία 

νη δεκνζηνγξάθνη πηζηεχνπλ πσο νη κεηαλάζηεο γίλνληαη ζέκα κφλν αλ απαζρνιήζνπλ ηελ 

επηθαηξφηεηα ή έρνπλ θάπνην πνιχ ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη ε 

βαζηθή ζεκαηνινγία ησλ Μ.Μ.Δ. είλαη κνλφπιεπξε θαη αθνξά θπξίσο ηε ιαζξαία είζνδν, ην 

δνπιεκπφξην, ηελ πνξλεία, ηηο θινπέο θαη ιεζηείεο, ρσξίο λα πξνβάιινληαη ζεηηθά ζηνηρεία. 

Σέινο, σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ δηαθνξεηηθά κέζα αζρνινχληαη κε ηνπο κεηαλάζηεο, νη 

δεκνζηνγξάθνη εθηηκνχλ πσο ην ξαδηφθσλν πξνβάιιεη πεξηζζφηεξν ηα πξνβιήκαηα ησλ 

κεηαλαζηψλ (ζει.70), ελψ ε ηειεφξαζε φηαλ αλαθέξεηαη ζε κεηαλάζηεο παξνπζηάδεη 

πεξηζζφηεξν βίαην πεξηερφκελν αιιά ηαπηφρξνλα θαη κε κεγαιχηεξν αλζξσπηζκφ έλαληη ησλ 

άιισλ Μ.Μ.Δ.. 

πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλα γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζηε ρψξα καο
52

 ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία 

παξνπζηάδεη δπλακηθή αλάπηπμε θαη έρεη θσηίζεη νξηζκέλεο φςεηο ηνπ θαηλνκέλνπ. Χζηφζν, ε 

εζηίαζή ηνπο ζε ηξεηο θπξίσο άμνλεο, παξά ηηο εζσηεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ηηο ελλνηνινγηθέο 

θαη εξεπλεηηθέο κεηαηνπίζεηο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, έρνπλ αθήζεη άιιεο πιεπξέο ζην 

ζθνηάδη. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ σο 

πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο (Γηα παξάδεηγκα, κηα έξεπλα πνπ ζα αληηκεησπίδεη ηελ 

αλεξγία ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζπλνιηθά, εμίζνπ δειαδή γηα έιιελεο θαη κεηαλάζηεο), ε έξεπλα 

ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ ησλ κεηαλαζηψλ απέλαληη ζηελ θπξίαξρε νκάδα(Πνηθίια 

ζεσξεηηθά κνληέια κπνξνχλ λα δνθηκαζηνχλ εδψ, θαη θπξίσο νη δπλαηφηεηεο ηεο κεηθηήο 

θνηλσλίαο καο λα πξνρσξήζεη ζην δξφκν ηεο αλνρήο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηα), θαζψο θαη ε 
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Βιέπε παξαπάλσ, ζει.92 - 93 
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αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ησλ εληχπσλ ησλ κεηαλαζηψλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε, ηελ θνηλσληθή έληαμε, ηα 

ζηεξεφηππα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. (Η αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ησλ 

εληχπσλ απηψλ ζηε δηακφξθσζε ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ ζην θνηλφ ηνπο). 

3.1.3.Ο ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΘΡΗΚΔΙΑ ΣΗΝ ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΣΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ ΣΙ ΥΧΡΔ 

ΤΠΟΓΟΥΗ  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεσξείηαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε αξµνληθή ζπλχπαξμε
53

 µεηαμχ εµεδαπψλ 

θαη µεηαλαζηψλ, ρσξίο ηελ χπαξμε πεδίσλ παξαβαηηθψλ αληεγθιήζεσλ έλζελ θαθείζελ, µπνξεί 

λα πξαγµαηνπνηεζεί µφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ελζσµαησζνχλ νµαιά ζηε ρψξα ππνδνρήο. Η 

ελζσµάησζε απνηειεί ην µέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο 

εηξεληθήο ζπκβίσζεο. Γελ είλαη, φµσο, µηα δηαδηθαζία απιή, αιιά εμαξηάηαη απφ πνιιέο 

παξαµέηξνπο. Μία απφ απηέο είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ µεηαλάζηε θαη ε ζρέζε ηεο µε ηελ θπξίαξρε 

θνπιηνχξα θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Γηα πνιιά ρξφληα, ν παξάγνληαο 

ηεο ζξεζθείαο ζεσξνχηαλ δεπηεξεχνλ δήηεµα γηα ηελ ελζσµάησζε ησλ µεηαλαζηψλ, ε δε 

ζεµαζία ηνπ άξρηζε λα γίλεηαη αληηιεπηή ζρεηηθά πξφζθαηα, θπξίσο µεηά ην ηξνµνθξαηηθφ 

ρηχπεµα ηεο 11εο επηεµβξίνπ 2001 ζηηο Η.Π.Α. θαη ηα µεηαγελέζηεξα πνπ αθνινχζεζαλ ζην 

Λνλδίλν θαη ηε Μαδξίηε. Οη επηζέζεηο απηέο αιιά θαη γεγνλφηα φπσο ε δνινθνλία ηνπ ζθελνζέηε 

Σέν Βαλ Γθφγθ ζηελ Οιιαλδία ην 2004 θαη ε ππφζεζε ησλ ζθίηζσλ ηνπ Μσάµεζ ζηε Γαλία 

νδήγεζαλ ζε µηα µεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εξεπλεηψλ αιιά θαη ησλ πνιηηηθψλ πξνο ηε 

ζξεζθεία, σο παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ ελζσµάησζε. Έγηλε, δειαδή, αληηιεπηφ φηη ε 

ζξεζθεπηηθή πίζηε απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αηνµηθήο θαη ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο θαη µπνξεί 

λα επεξεάζεη ζε µεγάιν βαζµφ ην ζχζηεµα αμηψλ θαη ηηο πξάμεηο ησλ µειψλ µηαο θνηλσλίαο.   

Σν ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ µνπζνπιµάλσλ µεηαλαζηψλ, 

εμαηηίαο ηνπ δηαξθψο εληεηλφµελνπ αηζζήµαηνο ηζιαµνθνβίαο πνπ θπξηαξρεί ζηελ Δπξψπε. Η 

επξέσο δηαδεδνµέλε, ζηεξενηππηθή αληίιεςε ησλ επξσπαίσλ ζεσξεί ηνπο µνπζνπιµάλνπο σο 

άηνµα εθ θχζεσο βίαηα, απηαξρηθά, αληηδεκνθξαηηθά, σο δπλάµεη ηξνµνθξάηεο, µε έλα ζχζηεµα 

αμηψλ πνπ δε ζπµβαδίδεη µε απηφ ηνπ δπηηθνχ θφζµνπ θαη πνπ, ζπλεπψο, δελ έρνπλ ζέζε ζηελ 

«πνιηηηζµέλε»  Δπξψπε θαη ζηα θξάηε – κέιε απηήο, γεληθφηεξα. 

ε θάζε ρψξα ππάξρνπλ µία ή δχν ζξεζθείεο
54

 πνπ αζπάδεηαη ην µεγαιχηεξν µέξνο ηνπ 

πιεζπζµνχ, αλεμαξηήησο εάλ απηφ απνηππψλεηαη θαη ζε λνµηθφ/ζεζµηθφ επίπεδν. Γηα 

παξάδεηγµα, ζηελ Οιιαλδία, παξφιν πνπ δελ θαηνρπξψλεηαη ε αξηζµεηηθή ή ζεζµηθή ππεξνρή 

θάπνηαο ζξεζθείαο, ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζµνχ -πεξίπνπ 48%- είλαη ρξηζηηαλνί, θπξίσο 

                                                             
53Φαλή Γεκεηξαθνπνχινπ, «Ο Παξάγνληαο ηεο Θξεζθείαο ζηελ Δλζσκάησζε ησλ Μεηαλαζηψλ ζηε ρψξα 

Τπνδνρήο: Η πεξίπησζε ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Δπξψπεο», Δ.Κ.Π.Α. Δξγαζηήξην Μειέηεο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη Γηαζπνξάο, 2013, ζει. 6-7 
54

Βιέπεπαξαπάλσ, ζει. 8-10 
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θαζνιηθνί θαη πξνηεζηάληεο (U.S. Department of State, 2012, Netherlands). Οµνίσο ζηε Γαιιία, 

φπνπ ηζρχεη δηα λφµνπ πιήξεο θαη απζηεξφο δηαρσξηζµφο εθθιεζίαο - θξάηνπο, ην 64% ησλ 

θαηνίθσλ ηεο αζπάδεηαη ην δφγµα ηεο ξσµαηνθαζνιηθήο εθθιεζίαο (U.S. Department of State, 

2012, France). ε άιιεο ρψξεο πάιη, ε ζξεζθεπηηθή πίζηε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πνιηηψλ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζε επίζεµα θείµελα, φπσο γηα παξάδεηγµα ζηελ Διιάδα, φπνπ ην αξ. 3§1 ηνπ 

πληάγκαηνο αλαθέξεη φηη επηθξαηνχζα ζξεζθεία είλαη απηή ηεο Αλαηνιηθήο Οξζφδνμεο 

Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ. Γεδνκέλεο ηεο ζεµαζίαο πνπ έρεη ε ζξεζθεία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ αηφµνπ, είλαη αλαπφθεπθην ε θπξίαξρε ζξεζθεία (ή ζξεζθείεο) ζε µηα ρψξα λα 

επεξεάδνπλ ηελ θνπιηνχξα θαη ηε λννηξνπία ηεο θνηλσλίαο, ελψ θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηεο 

ζηε δεµηνπξγία ηνπ πνιηηηζµηθνχ πξνηχπνπ απηήο. ηαλ νη ζξεζθεπηηθέο ζπλήζεηεο ησλ 

µεηαλαζηψλ δε ζπµβαδίδνπλ µε ηηο λφξµεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζε µηα ρψξα θαη ζπλδένληαη 

µε ηε ζξεζθεία πνπ αζπάδεηαη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο, ε ελζσµάησζε ησλ πξψησλ 

γίλεηαη ακθίβνιε (Martikainen T, 2005 ζ. 10), θαζψο ελδέρεηαη λα αληηµεησπίδνληαη µε 

επηθπιαθηηθφηεηα ή αθφµε θαη ερζξηθφηεηα. µπνξεί, δειαδή, λα µελ επηζπµεί ε θνηλσλία ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο λα ηνπο ελζσµαηψζεη. Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπµε ελ πξνθεηµέλσ είλαη 

αλ νη πνιίηεο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ είλαη αλνηρηνί θαη δεθηηθνί ζηελ εηεξφηεηα, θαζψο ηφηε 

µφλν ζα αληηµεησπίδνπλ µε ζεβαζµφ θαη αλνρή ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ µεηαλαζηψλ. ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε, επηδίσμε ηεο ρψξαο ππνδνρήο δελ είλαη νχηε ε απνρψξεζε ησλ µεηαλαζηψλ νχηε 

ε αθνµνίσζή ηνπο ζηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα ηεο, αιιά ε νµαιή έληαμή ηνπο ζε απηήλ. 

Παξάιιεια, ζα πξέπεη θαη νη αθνινπζνχµελεο επίζεµεο πνιηηηθέο λα θηλνχληαη πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε θαη λα ιαµβάλνπλ ππφςε ηελ παξάµεηξν ηεο ζξεζθείαο. Καη θπζηθά, µφλν εθφζνλ 

ηζρχνπλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο µπνξεί λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο ελζσµάησζεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. Γπζηπρψο, ιφγσ ηεο δεπηεξεχνπζαο ζεµαζίαο πνπ είρε ε ζξεζθεία ζηα 

πιαίζηα ηεο δεµφζηαο ζπδήηεζεο γηα ηελ έληαμε ησλ µεηαλαζηψλ θαη ζηε ράξαμε ηεο ζρεηηθήο 

πνιηηηθήο, δεµηνπξγήζεθε έλα «αμηνζεµείσην θελφ αλάµεζα ζηηο παξαµέηξνπο ηεο δεµφζηαο 

πνιηηηθήο θαη ηεο βάζεο επί ηεο νπνίαο αξηζµεηηθά µεγάιεο νµάδεο αλζξψπσλ αληηιαµβάλνληαη 

ηνλ εαπηφ ηνπο θαη απηννξγαλψλνληαη» (Weller P., 2005, ζ. 275). 

Βιέπνληαο ηελ φιε θαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ κεηαλάζηε, θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη ε 

ζξεζθεπηηθή πίζηε ζπµβάιεη θαηαιπηηθά ζηε δηαµφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφµνπ, θαζψο 

πξνζδηνξίδεη ην ζχζηεµα ησλ αμηψλ ηνπ, ηελ νπηηθή ηνπ απέλαληη ζε θάζε δήηεκα θάζε άλζξσπν, 

ελψ επεξεάδεη ζε µεγαιχηεξν ή µηθξφηεξν βαζµφ ηηο θαζεµεξηλέο ηνπ ζπλήζεηεο θαη ηνλ ηξφπν 

δσήο ηνπ. Δηδηθφηεξα γη΄απηφλ, ε ζξεζθεία µπνξεί λα απνηειέζεη θχξην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάµεζα 

ζε απηφλ θαη ην πνιηηηζµηθφ πξφηππν ηεο ρψξαο ηνπ, µε απνηέιεζµα ε δηαηήξεζε ηεο πίζηεο ηνπ 

θαη ε άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ λα απνθηά γη’ απηφλ µεγάιε ζεµαζία. 

χµθσλα µάιηζηα µε ηνλ Weller «ε ζξεζθεία απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ µεηαλάζηε ηζνδχλαµν µε απηφ ηεο εζληθφηεηαο ή, ελίνηε, αθφµε θαη πην ηζρπξφ» 
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(Weller P., 2005, ζ. 274). ηε δηάζεζε ηνπ µεηαλάζηε λα µελ απνθνπεί απφ ηνπο δεζµνχο ηνπ µε 

ηε ρψξα θαηαγσγήο νθείιεηαη ζπρλά θαη ε ζπµµεηνρή ηνπ ζηηο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηε ρψξα ππνδνρήο (Peschke D., 2009, ζ. 369).   

3.2. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ – ΚΤΡΙΧ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΧΝ – ΣΙ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΚΟΙΝΧΝΙΔ 

 

 Έρεη θαηαζηεί ζαθέο (αλ θαη κε βάζε αλεπαξθή εκπεηξηθά δεδνκέλα) φηη νη Μνπζνπικάλνη ζηελ 

Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα ζε φια ηα επξσπατθά θξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο Υψξαο καο, 

έρνπλ γεληθά πην ζνβαξά ειιείκκαηα νινθιήξσζεο απφ φηη πνιιέο άιιεο νκάδεο. Δλψ άιιεο 

θνηλφηεηεο κεηαλαζηψλ ζίγνπξα έρνπλ βηψζεη ηέηνηα ειιείκκαηα, νη ζεκεξηλέο δεκνγξαθηθέο 

ηάζεηο θαζηζηνχλ πξνθαλέο φηη ηα ειιείκκαηα ησλ Δπξσπαίσλ Μνπζνπικάλσλ ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ σο κηα ζεκαληηθή πνιηηηθή πξφθιεζε. 

Έλα θξίζηκν εξψηεκα είλαη θαηά πφζνλ ηα ειιείκκαηα νινθιήξσζεο κπνξεί λα ιπζνχλ κε ηε 

δεκφζηα πνιηηηθή
55

. Δίλαη ζαθέο φηη νη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο είλαη πεπεηζκέλεο 

γηα ηα ζέκαηα ηεο πνιηηηθήο θαη κάιηζηα νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο πξνζπαζνχλ ζθιεξά λα 

αλαπηχμνπλ θαηάιιειεο πνιηηηθέο έληαμεο - ελζσκάησζεο. ε πνιιά θξάηε – κέιε κηα 

αλαλεσκέλε δεκφζηα ζπδήηεζε είλαη ζε εμέιημε ζρεηηθά κε ηελ έληαμε θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

λέσλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ έρνπλ επηθεληξσζεί ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ ειιεηκκάησλ νινθιήξσζεο. Δπηπιένλ, ε επηζπκία γηα κηα θνηλή επξσπατθή πνιηηηθή έληαμεο 

απμάλεηαη: ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία θαη εηζήγαγε έλα ζχζηεκα 

«Δζληθψλ εκείσλ Δπαθήο» θαη έλα «Δπξσπατθφ Γίθηπν Μεηαλάζηεπζεο» γηα ηελ θαιχηεξε 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ θξαηψλ - κειψλ 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξνζεγγίζεσλ.  

Δίλαη θαηξφο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ πιαηζίνπ γηα πνιηηηθέο 

έληαμεο, κε βάζε γχξσ απφ ην δήηεκα ηνπ, πψο ηα θξάηε - κέιε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

απμαλφκελε πνιππνιηηηζκηθφηεηα, πψο λα δεκηνπξγήζνπλ ίζεο επθαηξίεο, θαη πψο λα εληζρχζνπλ 

ηε ζπκκεηνρή, εηδηθά ζε βαζηθνχο ηνκείο έληαμεο, φπσο ε αγνξά εξγαζίαο, ε εθπαίδεπζε θαη ε 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή. Τπάξρνπλ  ηέζζεξηο επηινγέο πξνζέγγηζεο απηήο ηεο πξφθιεζεο θαη ηα 

θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ πνηνλ απφ φινπο ηνπο ηξφπνπο πξνηηκνχλ. 

 χκθσλα κε ηελ πξψηε επηινγή ην θξάηνο ζα πξέπεη λα είλαη νπδέηεξν, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε ζξεζθεία, σο  ηδησηηθή ππφζεζε. Σν θξάηνο ζα έζεηε απιψο ην 

                                                             
55Steffen Angenendt «Muslims, Integration and Security in Europe», Center for Strategic and International 

Studies, «Muslim Integration: Challenging Conventional Wisdom in Europe and the United States», 2007, 

ζει. 50 
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πιαίζην γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο λνκηθήο ηζφηεηαο. Αιιά απηή ε επηινγή είλαη ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθή, κε δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ε έλλνκε ηάμε δελ κπνξεί πνηέ πξαγκαηηθά 

λα είλαη νπδέηεξε, κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ, δηφηη αληαλαθιά πάληα έλα νξηζκέλν 

πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν – κηα θαηάζηαζε πνπ ε ίδηα ζεσξεί νπδέηεξε ζε ηέηνηεο ππνζέζεηο θαη 

αθφκα δελ κπνξεί λα βνεζήζεη, αιιά αζθεί ζηνπο κεηαλάζηεο κηα ζπγθεθξηκέλε πίεζε πνιηηηθήο 

αθνκνίσζεο. 

 Γεχηεξνλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαγλσξίζεη ηελ πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξφηεηα ησλ 

δηαθφξσλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, θάζε θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα ρνξεγήζεη εηδηθά δηθαηψκαηα 

ζηηο κεηνλνηηθέο θνηλφηεηεο, φπσο ην δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε ζηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα. Απηή ε πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνπο  κεηαλάζηεο λα απνθχγνπλ κηα 

θαηάζηαζε φπνπ ζα είλαη αλαγθαζκέλνη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηε γεγελή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ζε 

απηή ηεο ρψξαο ππνδνρήο ηνπο. Οξηζκέλνη εηδηθνί αλάπηπμεο κειεηνχλ ηα νθέιε ηεο επηζηξνθήο 

κεηαλαζηψλ βιέπνληαο επηπιένλ πιενλεθηήκαηα ζηε ζηξαηεγηθή απηή. Τπνζηεξίδνπλ φηη, νη 

κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ ηε γιψζζα ηνπο θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

παξαδφζεηο κπνξεί λα είλαη επθνιφηεξν λα επηζηξέςνπλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο απφ εθείλνπο 

πνπ δελ ην θάλνπλ. Φπζηθά, απηφ δελ είλαη απνιχησο ζαθέο θαηά πφζνλ ή φρη νη θνηλφηεηεο 

κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξψπε έρνπλ έλα γλήζην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηζηξνθή ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο 

ηνπο. 

 Μηα ηξίηε επηινγή - ζρεηηθά αθξαία θαη άγλσζηε ζηελ Δπξψπε, δηφηη ζα ήηαλ ζε 

ζχγθξνπζε κε θάπνηα ζεκέιηα ηεο δεκνθξαηηθήο καο ηάμεο,  ζα ήηαλ ν λνκηθφο πινπξαιηζκφο. Σν 

απνηέιεζκα ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά λνκηθά πξφηππα γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνηληθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ. 

  Σέινο, κηα ηέηαξηε επηινγή ζα ήηαλ ε απηνλνκία κηαο νκάδαο βαζηζκέλεο ζηηο εζληθέο ή 

πεξηθεξεηαθέο κεηνλφηεηεο. Σν κνληέιν απηφ έρεη, ζε νξηζκέλν βαζκφ, εηζαρζεί ζε νξηζκέλεο 

επξσπατθέο ρψξεο, αιιά κέρξη ηψξα πνηέ γηα ηηο νκάδεο κεηαλαζηψλ
56

.  

Πξνθαλψο, θάπνηεο επηινγέο δελ ηαηξηάδνπλ ζηελ έλλνκε ηάμε καο θαη ζα απμήζνπλ απιψο ηελ 

θνηλσληθή απνζχλζεζε. Αιιά είλαη ζαθέο φηη, αληηκεησπίδνληαο ηελ απμαλφκελε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ ηα ζέκαηα απηά θαη λα αλαπηπρζνχλ παξάιιεια, 

πξνο απάληεζε, ζηξαηεγηθέο θαη έλλνηεο. Γηαθνξεηηθά, θηλδπλεχνπκε λα αλνίμνπκε ην δξφκν γηα 

κηα δηάβξσζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο - θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε κε έληαμε ησλ Μνπζνπικάλσλ ζα 

είλαη κφλν κία πηπρή ελφο πνιχ κεγαιχηεξνπ πξνβιήκαηνο. 

Σν «Open Society Institute (O.S.I.)»
57

κεηά απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε, εληφο ηξηψλ εηψλ, ζε 

έλδεθα (11) Δπξσπατθέο πφιεηο (Άκζηεξληακ, Αληβέξπ, Βεξνιίλν, Κνπεγράγε, Ακβνχξγν, 
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Λέζηεξ, Μαζζαιία, Παξίζη, Ρφηεξληακ, ηνθρφικε θαη Λνλδίλν), ζρεηηθά κε ηνπο κεηαλάζηεο 

Μνπζνπικάλνπο ηεο Δπξψπεο,  θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηφζν νη ηνπηθέο φζν θαη νη εζληθέο 

ζηξαηεγηθέο ράξαμεο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ, ζηελ αλαγλψξηζε ησλ νθειψλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ ζηηο εζληθά «κηθηέο» ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο, ζηελ αλαγλψξηζε ησλ κνπζνπικαληθψλ Φνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, σο 

λφκηκνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλνηηθή δηαβνχιεπζε θαη ζπκκεηνρή, ζηε δηεξεχλεζε ηνπ 

ελδερφκελνπ κεηαξξχζκηζεο ησλ νξηζκψλ ηεο ηζαγέλεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ γηα ηνπο 

κε-πνιίηεο, ζηελ πξνψζεζε ησλ επθαηξηψλ γηα αιιειεπίδξαζε, ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πνιίηε ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ζηελ ελαζρφιεζε κε ηηο θνηλφηεηεο γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ζε απηήλ επηζεκαίλεηαη φηη νη Μνπζνπικάλνη εμαθνινπζνχλ λα βηψλνπλ ηηο 

θπιεηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο δηαθξίζεηο. Οη Δζληθέο θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπλ 

εθζηξαηείεο ππνζηήξημεο θαη  επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ. 

Δθφζνλ είλαη αλαγθαίν, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ κηα λνκνζεζία πνπ λα θαιχπηεη ηηο δηαθξίζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ζηέγαζεο, ηεο αζηπλφκεπζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζε αγαζά θαη 

ππεξεζίεο. Η επαηζζεηνπνίεζε απηή  πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απαηηνχκελε, θάζε θνξά, 

ππνζηήξημε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζε λνκηθέο ζπκβνπιέο) γηα φζνπο αλαδεηνχλ 

πξνζθπγή θαηά ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηαθξίζεσλ.  

Παξάιιεια, ε έξεπλα ηνπ O.S.I. δηαπηζηψλεη φηη γεηηνληέο κε θαιφ «κίγκα» αλζξψπσλ απφ 

δηαθνξεηηθφ εζλνηηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ππφβαζξν απνηεινχλ δσληαλέο θαη δπλακηθέο 

πεξηνρέο. Σφζν νη Μνπζνπικάλνη φζν θαη νη κε Μνπζνπικάλνη κεηαλάζηεο απνιακβάλνπλ ηε 

δσή ηνπο θαη είλαη ππεξήθαλνη γηα ηηο «κηθηέο» γεηηνληέο ηνπο. Η πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ 

αηζζάλεηαη φηη ε γεηηνληά ηνπο είλαη εθείλε φπνπ νη άλζξσπνη είλαη πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ ν 

έλαο ηνλ άιιν, εκπηζηεχνληαη ν έλαο ηνλ άιιν θαη αλ θαη άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθά ππφβαζξα 

ζπλππάξρνπλ ρσξίο πξνβιήκαηα. Αιιά νη πξνθιήζεηο παξακέλνπλ. Δλψ, ε έξεπλα δηαπηζηψλεη 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη αλ θαη νη γείηνλέο ηνπο είλαη πηζαλφ λα βνεζήζεη ν 

έλαο ηνλ άιιν, δελ αηζζάλεηαη φηη απηνί ζα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο γεηηνληάο. 

Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δελ αηζζάλνληαη φηη νη άλζξσπνη ζηε γεηηνληά ηνπο 

κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αμίεο. Απηφ ππνδειψλεη ηελ αλάγθε γηα κηα ηζρπξφηεξε εζηίαζε ζε κηα 

θνηλή ηνπηθή ηαπηφηεηα θαη ζε πνιηηηθέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζηηθήο αλάπιαζεο) γηα ηελ 

ελζάξξπλζε ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ - γεηηνληψλ. 

Η έξεπλα βξίζθεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο, απφ ηνπο ηνπηθνχο Φνξείο 

ράξαμεο πνιηηηθήο, λα είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ζηηο πεξηνρέο ηνπο. πνπ, 
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ε πφιε θαη νη ηνπηθνί αμησκαηνχρνη έρνπλ ζπλεξγαζηεί κε ηε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα θαη ηηο 

νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ππήξμε κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη κηα απμεκέλε 

αίζζεζε ηεο νινθιήξσζεο ζηελ πφιε. Η έξεπλα ηνλίδεη παξαδείγκαηα ηνπηθψλ ππεπζχλσλ 

ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ εξγάδνληαη καδί ζε έλα 

επξχ θάζκα ηνκέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ηεο απαζρφιεζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζηπλφκεπζεο. Οη Μνπζνπικαληθνί Φνξείο είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξφζβαζε ζε 

ηκήκαηα ηεο θνηλφηεηαο πνπ νη Γεκφζηνη Φνξείο κπνξεί λα δπζθνιεπζνχλ λα επηηεπρζεί θάηη 

ηέηνην, θαη λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαη απνδνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ε νπνία θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ. Απφ θνηλνχ δξαζηεξηνπνίεζε  κε ηε Μνπζνπικαληθή Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ πξέπεη 

λα πξνθχςεη, θαζφζνλ αλαγλσξίδεηαη ε πιήξεο δηαθνξεηηθφηεηα ησλ Μνπζνπικαληθψλ 

θνηλνηήησλ θαη γίλεηαη παξαδεθηφ φηη δελ ππάξρεη εληαίνο Φνξέαο ή Οξγαληζκφο πνπ κπνξεί λα 

αληαλαθιά απηή ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα.  

Σνλίδεη δε, φηη ε πνιηηνγξάθεζε πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ν ζηφρνο ηνπ ζπκβηβαζκνχ/ζπκθσλίαο 

(φπσο ζπκβαίλεη ζηηο ΗΠΑ, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Απζηξαιία). Δθφζνλ είλαη αλαγθαίν ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη κηα κεηαξξχζκηζε ησλ λφκσλ πεξί εζληθφηεηαο πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε 

ζηελ ηζαγέλεηα γηα φζνπο είλαη καθξνρξφληα εγθαηαζηεκέλνη κεηαλάζηεο θαη ζε φζνπο έρνπλ 

γελλεζεί ζε κηα ρψξα. Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε δηπιή ππεθνφηεηα. Η έξεπλα ηνπ 

O.S.I. δηαπηζηψλεη επίζεο φηη νη ραξάζζνληεο πνιηηηθή ζε ηνπηθφ επίπεδν αλεζπρνχλ γηα ηε 

δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο πφιεο ζε 

πεξηνρέο φπνπ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ καθξνρξφληα εγθαηαζηεκέλσλ πιεζπζκψλ ζηεξείηαη 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Απηφ ην έιιεηκκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ επέθηαζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηηο ηνπηθέο εθινγέο ζε φινπο εθείλνπο νη νπνίνη εγθαηαζηάζεθαλ, επί 

καθξφλ, σο θάηνηθνη ζε κηα πφιε.  

Η έξεπλα θαηεπζχλεη επηπξφζζεηα, ζε νξηζκέλεο ελζαξξπληηθέο ηάζεηο, θαζψο θαη ζηηο επίκνλεο 

πξνθιήζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο αζηηθήο  ζπκκεηνρήο.  Μεηαμχ κεηαλαζηψλ 

Μνπζνπικάλσλ εξσηεζέλησλ, ε εκπηζηνζχλε ζε ηνπηθά ηδξχκαηα είλαη πςειφηεξε απφ φηη ζε 

εζληθά ζεζκηθά φξγαλα. Χζηφζν, ε αληίιεςε φηη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πφιε ηνπο είλαη ρακειφηεξε ζηνπο Μνπζνπικάλνπο ςεθνθφξνπο απφ φηη ζηνπο κε 

Μνπζνπικάλνπο, αληίζηνηρα. Απηφ ππνδειψλεη ηελ αλάγθε ησλ ηνπηθψλ αμησκαηνχρσλ ηεο 

πφιεο λα εγθαζηδξχζνπλ κεραληζκνχο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κεγαιχηεξε πνιηηηθή 

έληαμε, αλαηξνθνδφηεζε θαη ελδπλάκσζε. 

Πνιινί κε Δπξσπαίνη Μνπζνπικάλνη πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα ζηεξνχληαη πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ. Απηφ ζπκβαίλεη εηδηθφηεξα κε ηνπο εξσηεζέληεο ζηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία, φπνπ 

δελ έρνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο ηνπηθέο εθινγέο, αθφκε θαη αλ πνιινί είλαη επί καθξφλ 
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δηακέλνληεο. Η πνιηηηθή ζπκκεηνρή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

έληαμε. Αλαγλσξίδνληαο ην γεγνλφο απηφ, ην Γεκαξρείν ηνπ Παξηζηνχ ίδξπζε, ην 2001, ην 

πκβνχιην Ιζαγέλεηαο γηα ηνπο κε Δπξσπαίνπο Παξηδηάλνπο (Conseil de la Citoyenneté des 

Parisiens Non Communautaires, CCPNC). Πξφθεηηαη γηα κηα  πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζε δηάθνξεο παξηζηλέο 

πεξηνρέο/ ζπλνηθίεο θαη πξνζθέξεη είζνδν - πξφζβαζε, ζε βαζηθνχο ηνκείο ηνπ θαζεκεξηλνχ 

ελδηαθέξνληνο, φπσο ε ζηέγαζε, ν πνιηηηζκφο θαη ε εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε πνηφηεηα δσήο ζε 

θάζε πεξηνρή. ε πεξίπησζε απνπζίαο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη 

λα δεκηνπξγήζνπλ παξφκνηνπο ή άιινπο κεραληζκνχο πνπ επηηξέπνπλ, ηηο θσλέο θαη ηηο απφςεηο 

ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, λα είλαη έλα βαζηθφ εξγαιείν βέιηηζηεο ελζσκάησζεο.  

Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε απμεκέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ πνηθίισλ εζλνηηθψλ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο πξνθαηάιεςεο θαη λα πξνζθέξεη 

επθαηξίεο γηα ηε κείσζε ηνπ δηαρσξηζκνχ. ε φιεο ηηο πφιεηο πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα θαίλεηαη φηη 

ππάξρεη κεγάιε επηζπκία απφ ηηο κνπζνπικαληθέο θαη κε κνπζνπικαληθέο νκάδεο γηα επθαηξίεο 

θαη ρψξνπο αιιειεπίδξαζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ γηα ηνπο αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθφ 

ππφβαζξν. Οη Μνπζνπικάλνη πνπ κεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ επηζπκνχζαλ λα δήζνπλ 

«παξάιιειεο» ή «δηαρσξηζκέλεο/απνκνλσκέλεο» δσέο. Δθηηκνχζαλ, πνπ δνπλ ζε εζληθά «κηθηέο» 

γεηηνληέο θαη αλεζπρνχζαλ γηα ηηο αληηδξάζεηο ηνπ «θπζηθνχ» πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο. Έηζη, ελψ 

ε έξεπλα δηαπηζηψλεη ζεκαληηθά επίπεδα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθφ 

ππφβαζξν ζηελ πφιε θαη ηε γεηηνληά πνπ ήδε ιακβάλεη ρψξα, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κεγάιε 

επηζπκία γηα κεγαιχηεξε θαη πνηθίιε επαθή. Σα πκβνχιηα ηεο πφιεο θαη ησλ ηνπηθψλ πεξηνρψλ 

κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ζηελ εμέηαζε/δηεξεχλεζε ησλ ζρνιείσλ, ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα επθαηξίεο αχμεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ εζλνηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ, εληφο ηεο θνηλφηεηαο. 

Τπάξρεη ηζρπξή αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ»  ζε θάζε ηνπηθή πεξηνρή θαη πφιε. Γηα ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο, ην λα αλήθεη θάπνηνο ζηελ ηνπηθή πεξηνρή είλαη ηζρπξφηεξν απφ ην λα αλήθεη 

ζηελ πφιε, ελψ γηα ηνπο κε Μνπζνπικάλνπο ηζρχεη ην αληίζηξνθν. ην Άκζηεξληακ, ηφζν γηα 

ηνπο  Μνπζνπικάλνπο φζν θαη γηα ηνπο κε Μνπζνπικάλνπο εξσηεζέληεο, κηα ηζρπξφηεξε 

αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ ηνπηθή πεξηνρή ζπκπιεξψλεηαη απφ κηα αθφκε ηζρπξφηεξε αίζζεζε 

ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ πφιε. Απηφ ππνδειψλεη φηη νη εθζηξαηείεο ηνπ Γήκνπ ηνπ Άκζηεξληακ, πνπ 

δίλεη έκθαζε ζε κηα θνηλή θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο ηαπηφηεηα ηεο πφιεο, ππήξμαλ 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ αχμεζε ηεο ζπλνρήο θαη ηνπ «αλήθεηλ». Η ελζάξξπλζε ησλ ζπδεηήζεσλ 

θαη ησλ κεραληζκψλ δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ πνηθίισλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ 

είλαη κηα άιιε απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξεο ζπλνρήο θαη ηδηνθηεζίαο 

ζηελ πφιε. Σν πκβνχιην ηνπ Λέζηεξ, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ην νκψλπκν  πκβνχιην ζξεζθεηψλ, 
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θέξλεη ζε επαθή ηνπο εθπξνζψπνπο θαη ηα κέιε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ απφ φιε ηελ πφιε. 

Απηά ηα παξαδείγκαηα έρνπλ θαηαθέξεη, ράξε ζηελ πνιηηηθή βνχιεζε θαη ηελ εγεζία ησλ 

δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ δπλαηφηεηεο γηα 

αιιειεπίδξαζε θαη ρψξν, αλαθνξηθά κε φιεο ηηο  δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο πνπ θαηνηθνχλ ζηηο 

πφιεηο
58

. 

Οη αζηηθέο πφιεηο ζηελ Δπξψπε παξέρνπλ δηάζεζε ππεξεζηψλ ζε έλα επξχ θάζκα αηφκσλ θαη 

νκάδσλ. Έλαο δηαθνξεηηθφο θαη ηθαλφο δεκφζηνο ηνκέαο είλαη θαιχηεξα εμνπιηζκέλνο γηα λα 

πξνζθέξεη πνιηηηζκηθά επαίζζεηεο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, έλαο 

δηαθνξεηηθφο δεκφζηνο ηνκέαο κπνξεί λα πξνσζήζεη κηα κεγαιχηεξε αίζζεζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

θαη απηνπεπνίζεζεο ζηνπο ηζχλνληεο ηνπ. Σνπηθνί αμησκαηνχρνη ράξαμεο πνιηηηθήο θαη 

εθπξφζσπνη απφ κνπζνπικαληθέο θαη άιιεο κεηνλνηηθέο θνηλφηεηεο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ, 

απφ θνηλνχ, γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

ην πξνζσπηθφ πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηεο πφιεο ηνπο.  

Δίηε πνιίηεο είηε κεηαλάζηεο, γεγελείο ή λεναθηρζέληεο νη Μνπζνπικάλνη είλαη έλαο 

αλαπηπζζφκελνο θαη πνηθίινο πιεζπζκφο ν νπνίνο  παξνπζηάδεη κηα Δπξψπε κε πξνθιήζεηο θαη 

επθαηξίεο. Σα θξίζηκα ηεζη πνπ πξνθαινχλ ηε δέζκεπζε ηεο Δπξψπεο λα αλνίμεη ηελ θνηλσλία ζα 

είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ κεηνλνηήησλ, φπσο νη κνπζνπικάλνη, θαη ε παξάιιειε εμαζθάιηζε 

ίζσλ δηθαησκάησλ γηα φινπο κέζα ζε έλα θιίκα ηαρείαο αλαπηπζζφκελεο δηαθνξεηηθφηεηαο.   

Σν εξεπλεηηθφ ζρέδην «At Home in Europe»
59

 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Ιλζηηηνχηνπ εξγάδεηαη γηα 

λα αληηκεησπίζεη ηα δεηήκαηα απηά κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο θαη 

ππνζηήξημεο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζέζε ησλ Μνπζνπικάλσλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη άιισλ 

κεηνλνηήησλ ζηελ Δπξψπε. Μηα απφ ηηο βαζηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ φινπ αλαιεθζέληνο έξγνπ είλαη 

απηή ηεο ζεηξάο ησλ εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο ζηηο έλδεθα (11) πφιεηο 

ηνπ Άκζηεξληακ, ηεο Ακβέξζαο, ηνπ Βεξνιίλνπ, ηεο Κνπεγράγεο, ηνπ Ακβνχξγνπ, Λέζηεξ, ην 

Λνλδίλν, ηε Μαζζαιία, Παξίζη, Ρφηεξληακ θαη ηεο ηνθρφικεο Δ.Δ.. Οη εθζέζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ δηαθφξσλ κνπζνπικαληθψλ 

θνηλνηήησλ, εμεηάδνληαο ην πψο νη δεκφζηεο πνιηηηθέο ζε επηιεγκέλεο πφιεηο βνήζεζαλ ή 

εκπφδηζαλ ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ Μνπζνπικάλσλ. 

 ιεο νη εθζέζεηο, αλαθνξηθά κε ηηο έλδεθα (11) επξσπατθέο πφιεηο, νη νπνίεο  ζπληάρζεθαλ απφ 

ηνπηθνχο εηδηθνχο, πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξείο ζπζηάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνπηθνχο παξάγνληεο. Η δε έθζεζε επηζθφπεζεο έρεη ζπζηάζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν νη νπνίεο ζα 

                                                             
58Βιέπε παξαπάλσ, ζει.226 
59

At Home in Europe Project, «A report on 11cities - Muslims in Europe», Open Society Institute, 2010, 
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αγγίμνπλ φιεο ηηο ρψξεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο εθζέζεηο απηέο θαη ζα απεπζχλνληαη θπξίσο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) θαη ζε άιινπο Γηεζλείο Θεζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ. 

Με ηελ πξνψζεζε λέσλ πξσηνβνπιηψλ δηαιφγνπ θαη πνιηηηθήο κεηαμχ ησλ κνπζνπικαληθψλ 

θνηλνηήησλ, ηνπηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη δηεζλψλ Φνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο, ην ζπγθεθξηκέλν 

εξεπλεηηθφ ρέδην επηδηψθεη λα βειηηψζεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ έληαμε ησλ Μνπζνπικάλσλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία, ελψ επηηξέπεη ζε απηνχο λα δηαηεξήζνπλ ηηο πνιηηηζηηθέο, 

γισζζηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

3.3. ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΝΧΜΑΣΧΗΣΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ 

 

Ο φξνο «ελζσκάησζε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα δπλακηθή πνξεία θαη δηαδηθαζία 

πξνο κηα θαηάζηαζε απνπζίαο νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ 

ζπγθξίζηκσλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη εκεδαπψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ
60

. Η δηαδηθαζία απηή είλαη 

ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε, θαζψο εμαξηάηαη απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ φπσο - κεηαμχ άιισλ – 

ε ειηθία, ην θχιν θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ κεηαλάζηε, ηα θίλεηξα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηε ρψξα ππνδνρήο. Δπίζεο, είλαη κηα δηαδηθαζία 

ακθίδξνκε, κε ηελ έλλνηα φηη ζα πξέπεη αθελφο ε ρψξα ππνδνρήο λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο πνπ λα 

επλννχλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο δσήο θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ ελζσκάησζή ηνπο, αθεηέξνπ λα επηζπκνχλ 

θαη νη ίδηνη νη κεηαλάζηεο λα ελζσκαησζνχλ ψζηε λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνζπάζεηεο πξνο 

ηε θαηεχζπλζε απηή.      

ηε ζεσξία δηαθξίλνληαη ηξεηο πηπρέο / δηαζηάζεηο ηεο ελζσκάησζεο. Η πνιηηηζκηθή, ε δνκηθή 

θαη ε πνιηηηθή. Η πνιηηηζκηθή δηάζηαζε αθνξά ζηνλ ηξφπν δηάδξαζεο αλάκεζα ζηα ηδηαίηεξα 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαλάζηε θαη ζην πνιηηηζκηθφ πξφηππν ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

θαζψο θαη ζηηο ηζνξξνπίεο πνπ ηειηθά δηακνξθψλνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε απηή. Η δνκηθή 

δηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηνπο ππάξρνληεο ζεζκνχο θαη ηηο 

επηκέξνπο πηπρέο ηεο δσήο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Σέινο, ε πνιηηηθή δηάζηαζε
61

 πεξηιακβάλεη ηηο 

πνιηηηθέο πνπ πηνζεηεί ην θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψζεη ηνπο κεηαλάζηεο πνπ θαηνηθνχλ 

ζην έδαθφο ηνπ θαη ζπλδέεηαη κε ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπο παξέρεη θαη 

ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν κπνξνχλ απηνί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή δσή θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ.   

                                                             
60

Φαλή Γεκεηξαθνπνχινπ, «Ο Παξάγνληαο ηεο Θξεζθείαο ζηελ Δλζσκάησζε ησλ Μεηαλαζηψλ ζηε ρψξα 

Τπνδνρήο: Η πεξίπησζε ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Δπξψπεο», Δ.Κ.Π.Α. Δξγαζηήξην Μειέηεο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη Γηαζπνξάο, 2013, ζει. 8-9 
61T. Martikainen, «Religion, Immigrants and Integration», A.M.I.D. Working Paper Series, no.43, 2005, 

ζει. 3-4 
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 Έλαο αξηζκφο επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ απέηπρε λα ελζσκαηψζεη επαξθψο ηηο κνπζνπικαληθέο 

ηνπ κεηνλφηεηεο, φηαλ πνιινί απφ απηνχο κεηέβεζαλ ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο 40 - 50 ρξφληα πξηλ, 

ηψξα αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο δεκηνπξγίαο πνιηηηθψλ έληαμεο θαη αθνκνίσζεο γηα λα 

απνηξέςνπλ λένπο απνμελσκέλνπο Μνπζνπικάλνπο απφ ην δξφκν ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο. 

Αιιά, ε κεηαζηξνθή ηεο θαινπξναίξεηεο ξεηνξηθήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαη βηψζηκε 

ζηξαηεγηθή ελζσκάησζεο είλαη πνιχ δχζθνιε, εηδηθά θαζψο νη κνξθέο δηάθξηζεο θαη 

πξνθαηάιεςεο ελαληίνλ ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο είλαη πάξα πνιιέο. Δκπφδηα ππάξρνπλ 

ζε φια ηα επίπεδα, πνιηηηζηηθά, θνηλσληθά ή γξαθεηνθξαηηθά, αθήλνληαο θάπνηεο εζληθέο 

πξσηεχνπζεο ζηελ άγλνηα ζρεηηθά κε  ην πνχ θαη πψο ζα μεθηλήζνπλ
62

. 

Η Δπξσπατθή θνηλή γλψκε γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο  επηδεηλψλεηαη κφλν φηαλ ε κεγαιχηεξε 

νινθιήξσζε είλαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε. Πνιηηηθνί ρψξνη πνπ επελδχνπλ ζηελ μελνθνβία 

έρνπλ θεξδίζεη έδαθνο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη νη ηζιακηθέο θνηλφηεηεο έρνπλ γίλεη ζηφρνη 

απμεκέλεο ερζξφηεηαο. Σν έηνο 2006, κηα  έξεπλα γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο ζηελ Δπξψπε έδεημε 

φηη,  ην  19%  απηψλ ζηε Γεξκαλία, ην 28% ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ην 37% ζηε Γαιιία θαη ην 

25% ζηελ Ιζπαλία είραλ βηψζεη ερζξηθέο εθδειψζεηο. χκθσλα κε ην «The Pew Global Attitudes 

Project»
63

, κηα πξψηε κειέηε  ησλ Οιιαλδψλ Μνπζνπικάλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Άκζηεξληακ έδεημε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα «αγαλάθηεζεο θαη ηαπείλσζεο» πνπ βηψλνπλ νη 

Μνπζνπικάλνη κεηαλάζηεο απμάλνληαη, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ Μνπζνπικάλσλ δεχηεξεο γεληάο νη 

νπνίνη θαη αηζζάλνληαη φηη έρνπλ απνξξηθζεί απφ ηηο θνηλσλίεο πνπ ηνπο θηινμελνχλ, ελψ κηα 

δεχηεξε παξφκνηα έξεπλα θαηέιεμε ζην φηη ηα πνζνζηά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πίζηεπαλ φηη ε ζρέζε 

κεηαμχ Μνπζνπικάλσλ θαη Γπηηθψλ ζεσξνχληαλ «γεληθά θαθή» ήηαλ: Γεξκαλία 70%, Γαιιία 

66%, Ιζπαλία 61% θαη  Μεγάιε Βξεηαλία 61%. Αθφκα θη αλ ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Ιζπαλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Βξεηαλίαο ζεσξεί ηε κεηαλάζηεπζε απφ ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηε 

Βφξεηα Αθξηθή σο ζεηηθή, νη αλεζπρίεο γηα ηνλ ηζιακηθφ εμηξεκηζκφ έρνπλ απμεζεί ζηε Γεξκαλία 

θαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Η ζπδήηεζε πεξί  ηζιαµνθνβίαο ππάξρεη ζε αθζνλία. Απηφ ην 

πεξηβάιινλ, φπνπ νη επξσπαίνη πνιίηεο αλεζπρνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο, ηε δεκνγξαθηθή ζπξξίθλσζε, ηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη ην έγθιεκα - πνπ ζπλδέεηαη 

ζπρλά κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο - έρεη θαηαζηήζεη δχζθνιν γηα ηνπο πνιηηηθνχο εγέηεο λα 

πξνσζήζνπλ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ηηο δαπαλεξέο πνιηηηθέο νινθιήξσζεο θαη ην 

δηαζξεζθεηαθφ δηάινγν.  
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Παξά ηα ζεκαληηθά εκπφδηα, φκσο, αξθεηέο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ θαηαθέξεη, ζηα 

ηειεπηαία ρξφληα, λα μεθηλήζεη κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ ελζσκάησζεο. Έλα ζέκα πνπ «ηξέρεη» 

ζήκεξα ζε δηάθνξεο ρψξεο (κε δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο) είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δηαιφγνπ κε ηα 

Μνπζνπικαληθά πκβνχιηα, κε ζηφρν λα ηνπο δψζεη κηα θσλή εληφο ησλ θξαηηθψλ Θεζκψλ θαη 

λα εξγαζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμάιεηςεο ησλ δηαθξίζεσλ θαηά απηψλ. Παξφια απηά, νη 

ζπκκεηνρέο ζηα δηάθνξα πκβνχιηα δηαθέξνπλ, γεγνλφο πνπ έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ 

εηθφλα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο
64

. 

Σν Muslim Council of Britain
65

, ην νπνίν ζπρλά πξναλαγγέιιεηαη  σο έλα απφ ηα πην επηηπρεκέλα 

κνληέια (αλ θαη κε θαλέλα ηξφπν ηέιεην), έρεη σο κέιε πάλσ απφ 475 νξγαλψζεηο, απφ φια ηα 

κέξε ηεο Βξεηαλίαο, θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο ζξεζθεπηηθέο φζν θαη ηηο κε ζξεζθεπηηθέο 

νξγαλψζεηο. Η πεξηεθηηθφηεηα θαη ε πνιπκνξθία επέηξεςαλ λα δεκηνπξγήζεη κηα θσλή θαη κηα 

ζέζε γηα ηε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα εληφο ηεο Βξεηαληθήο θνηλσλίαο. Σν πκβνχιην ζπρλά 

αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηα αηηήκαηα ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ Βξεηαλψλ 

Μνπζνπικάλσλ, ηνπο ελζαξξχλεη λα είλαη πνιηηηθά ελεξγνί, ελψ θαηήγγεηιε δεκνζίσο ηηο 

βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζην Λνλδίλν (Ινχιηνο 2005).  

Δπίζεο, ην French Council of the Muslim Faith
66

 (Conseil Français du culte musulman ή 

C.F.C.M.) – έηνο ίδξπζεο 2003 - ην νπνίν πεξηιακβάλεη κφλν ηηο ζξεζθεπηηθέο ελψζεηο θαη 

πξννξίδεηαη λα κηιήζεη γηα ηε κνπζνπικαληθή ζξεζθεία θαη φρη γηα ηνπο Γάιινπο 

κνπζνπικάλνπο, είρε ιηγφηεξε επηηπρία κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αληεγθιήζεσλ θαη 

πξνβιεκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη Γάιινη Μνπζνπικάλνη δεκηνχξγεζαλ κηα λέα αληηπξνζσπεπηηθή 

νκάδα κε ζηφρν ηε «ζπκπιήξσζε» ηεο ππάξρνπζαο δήισζεο – ρνξεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ  

(C.F.C.M.). Έηζη, ην «Rally of Muslims in France» (R.M.F.) πξαγκαηνπνίεζε κηα πξψηε 

ζπλάληεζε ζην Παξίζη ηνλ Ινχλην ηνπ 2006 κε ηελ εθπξνζψπεζε 200 ηδακηψλ θαη ελψζεσλ. ε 

δήισζή ηνπ, ην R.M.F. δήισζε φηη ήζειε λα ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε ηνπ κεηξηνπαζνχο Ιζιάκ 

πνπ ζα ζεβαζηεί ηε γαιιηθή λνκνζεζία, ελψ ε άζθεζε ηεο παξαζθεληαθήο πνιηηηθήο πίεζεο 

εθηηκάηαη φηη εθπξνζσπνχζε πέληε (5) εθαηνκκχξηα Μνπζνπικάλνπο.         

Οκνίσο, πάλσ απφ ηα κηζά κέιε ηνπ Zentralrat der Muslime in Deutschland
67

(Z.M.D.) είλαη ππφ 

παξαθνινχζεζε απφ ηηο Γεξκαληθέο Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηψλ γηα γλσζηέο Ιζιακηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκα πεξηζζφηεξν πεξηπιέθεηαη ε Μνπζνπικαληθή εθπξνζψπεζε ζηε 

Γεξκαλία, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη  δχν κεγάιεο Δλψζεηο αληαγσλίδνληαη ηφζν γηα ηε λνκηθή φζν 
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θαη ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε ησλ Μνπζνπικάλσλ. Φπζηθά, παξφκνηα πξνβιήκαηα 

αληηκεησπίδνπλ θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο.  

Σν Μνληέιν πκβνχιην, σο εθ ηνχηνπ, έρεη ππνζηεί κηθηέο αλαζεσξήζεηο. Η κειινληηθή επηηπρία 

απηψλ ησλ πκβνπιίσλ ζηεξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά εξσηήκαηα. Πξψηνλ, κπνξνχλ λα βξνπλ 

ηξφπνπο γηα λα δηεπξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ; (Μηα δεκνζθφπεζε (Guardian/ICM) ζε 

λένπο Βξεηαλνχο Μνπζνπικάλνπο - ηέιε ηνπ έηνπο 2004- , δηαπίζησζε φηη κφλν ην 36% απηψλ 

ζεψξεζε φηη είηε ην Μνπζνπικαληθφ πκβνχιην ηεο Βξεηαλίαο είηε νη Ιζιακηζηέο εγέηεο 

εθθξάδνπλ, ζε γεληθέο γξακκέο, ηηο απφςεηο ηνπο). Γεχηεξνλ, κπνξνχλ ηα ζπκβνχιηα λα 

απνδψζνπλ απηά απνηειέζκαηα, αθφκε θαη ζε κηθξή θιίκαθα, φπσο ε επηζήκαλζε halal (θξέαο) 

θαγεηνχ ή ε νξγάλσζε πξνζθπλεκάησλ; Σξίηνλ, κπνξνχλ λα βξνπλ έλαλ ηξφπν λα δηαηεξήζνπλ 

κηα πνηθηιφκνξθε ζχλζεζε ρσξίο ηελ ελίζρπζε ησλ εμηξεκηζηψλ
68

; 

Φπζηθά, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ε ζξεζθεία απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ 

θαηαιπηηθή επηξξνή ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο, γεγνλφο πνπ άξρηζε λα 

γίλεηαη αληηιεπηφ θπξίσο κεηά ην ηξνκνθξαηηθφ θηχπεκα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, ζηηο 

Η.Π.Α.. Απηφ δηαθξίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη φηαλ νη ζξεζθεπηηθέο ζπλήζεηεο ησλ 

κεηαλαζηψλ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο λφξκεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζε κηα ρψξα θαη ζπλδένληαη 

κε ηε ζξεζθεία πνπ αζπάδεηαη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο, ε ελζσκάησζε ησλ πξψησλ 

γίλεηαη ακθίβνιε, θαζψο απηνί ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνληαη κε επηθπιαθηηθφηεηα ή αθφκε θαη 

ερζξηθφηεηα θαη κπνξεί ε θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο λα κελ επηζπκεί λα ηνπο ελζσκαηψζεη
69

.  

χκθσλα κε ηνλ P.Weller
70

«ε ζξεζθεία απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

κεηαλάζηε ηζνδχλακν κε απηφ ηεο εζληθφηεηαο ή, ελίνηε, αθφκε θαη πην ηζρπξφ». Δπνκέλσο, φηαλ 

ε ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηνπ κεηαλάζηε θαη ν ζπλαθήο ηξφπνο δσήο ηνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην 

πνιηηηζκηθφ πξφηππν θαη ην θπξίαξρν ζχζηεκα αμηψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ε ελζσκάησζή ηνπ 

δπζρεξαίλεηαη. Ο κεηαλάζηεο ελδέρεηαη λα ζεσξεί ηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζαλ 

απεηιή ηεο  ηαπηφηεηάο ηνπ, ε νπνία ζα απνθφςεη ηνπο δεζκνχο ηνπ κε ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ, 

ηηο αξρέο ηνπ θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ επηζπκεί θαη ν ίδηνο λα ελζσκαησζεί.      

Λφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ ζεκάησλ θαη πεξηπηψζεσλ ελζσκάησζεο ή/θαη 

αθνκνίσζεο θαζψο θαη ηεο εθαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ, απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο 
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Δπξψπεο π.ρ. πνιηηηθή εθθνζκίθεπζεο, πνιηηηθή πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θ.ιπ. πξνέθπςε δήηεκα 

αλαθνξηθά κε ην πνηα απφ ηηο δχν πξναλαθεξφκελεο  πξνζεγγίζεηο απνδίδεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ άκβιπλζε ησλ εληάζεσλ κεηαμχ ησλ κνπζνπικαληθψλ θαη κε - 

κνπζνπικαληθψλ θνηλνηήησλ (δηθηχσλ) ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξψπεο. Μηθξέο ζπγθεθξηκέλεο 

απνδείμεηο ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ - αιιά ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ ελειίθσλ - 

φπνπ ε πνιππνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαίλεηαη λα πξνάγεη κεγαιχηεξε 

θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ ζηα δεκφζηα 

αμηψκαηα ή ζηηο ζέζεηο επηξξνήο (π.ρ. λπρηεξηλνί παξνπζηαζηέο δειηίσλ εηδήζεσλ). Καη ηα δχν 

κνληέια, σζηφζν, παξακέλνπλ επαίζζεηα ζηνλ εμηξεκηζκφ θαη ην ζξεζθεπηηθφ θαλαηηζκφ
71

. 

Μηα άιιε πξσηνβνπιία ελίζρπζεο ηνπ δεηήκαηνο ελζσκάησζεο, πνπ αλήθεη ζηε ζθαίξα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη νδήγεζε ζε έλζεξκεο ζπδεηήζεηο ζε φιε ηελ ήπεηξν είλαη ε δηδαζθαιία 

ηζιακηθψλ ζεκάησλ ηφζν ζηελ  πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε - κηα 

πξσηνβνπιία πνπ ε Ιζπαλία, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία πξνζπαζνχλ λα πινπνηήζνπλ, επί ηνπ 

παξφληνο. Σν πξφγξακκα ηεο Ιζπαλίαο, ην νπνίν μεθίλεζε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ έηνπο 2005, 

επηηξέπεη ζε έλα κηθξφ αξηζκφ ζρνιείσλ, ζε γεηηνληέο κε ηζρπξή κνπζνπικαληθή παξνπζία, λα 

πεξηιακβάλεη καζήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ηζιακηθνχο ππιψλεο. Η Οιιαλδία, φπνπ νη γνλείο έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα απαηηήζνπλ εμνκνινγεηήξην ζξεζθεπηηθήο δηδαζθαιίαο ζηα δεκφζηα ζρνιεία, 

πξνζέθεξε ηζιακηθή δηδαζθαιία ζην Ρφηεξληακ γηα πάλσ απφ 15 ρξφληα θαη άλνημε, θαηά ην έηνο 

2000, ην πξψην Ιζιακηθφ Γπκλάζην ζηελ Δπξψπε. Η θχξηα πξφθιεζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

εζηηάδεηαη ζηελ αλεχξεζε θαη επηινγή θαηαξηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Η Ιζπαλία, θαηάθεξε λα 

δηαπξαγκαηεπηεί κηα ζπκθσλία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηνπ Μαξφθνπ ηφζν γηα κηα ζηαζεξή 

παξνρή εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη γηα βνήζεηα ζην πξφγξακκα καζεκάησλ. Αιιά γηα ηε Γεξκαλία, ε 

έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ νδήγεζε ζε κηα δχζθνιε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξβνιηθά Οξζφδνμε 

Ιζιακηθή Οκνζπνλδία. Τπνζέηνληαο φηη νη θάζε είδνπο ηάμεηο ηνπ Ιζιάκ είλαη θαιχηεξεο απφ ην 

ηίπνηα, ε Οκνζπνλδία ηξέρεη καζήκαηα γηα 4.300 παηδηά ζε πάλσ απφ 35 ζρνιεία ηνπ Βεξνιίλνπ. 

Οη παξαηεξεηέο αλεζπρνχλ, σζηφζν, φηη απηνί νη ηχπνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα 

κπνξνχζαλ πξαγκαηηθά λα αλαπαξάγνπλ πεξηζζφηεξν εμηξεκηζηηθφ ζπλαίζζεκα απφ απηνχο 

(ηχπνπο) πνπ ην απνηξέπνπλ θαη έηζη νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε - θαη φρη κεησκέλε - 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε. 

Γεθάδεο επηπιένλ, πην ηνικεξέο ηδέεο, φπσο παξνρήο γεληθψλ θαη πεξηεθηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

ηνπο Μνπζνπικάλνπο (παηδηά) πξνζρνιηθήο ειηθίαο, κεγαιχηεξεο θαηάξηηζεο ζηε γιψζζα θαη 

ζηελ ηθαλφηεηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο, ζπγθξφηεζεο νκάδσλ επαγξχπλεζεο γηα ηελ 
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παξαθνινχζεζε ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο 

δηπιήο ππεθνφηεηαο εμεηάδνληαη ή εθαξκφδνληαη ζε φιε ηελ Δπξσπατθή ήπεηξν.  

Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηάζεηο, θαηά ην ηειεπηαίν έηνο, έρεη πξαγκαηηθά ηελ εληνιή 

νινθιήξσζεο. Απηφ γίλεηαη ζπρλά κέζσ ζπκβάζεσλ έληαμεο ή ειέγρσλ ηζαγέλεηαο, ε νπνία 

απαηηεί ζην ειάρηζην νη κεηαλάζηεο λα κάζνπλ ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ηνπο θαη λα 

απνδερζνχλ ηηο ζρεηηθέο θνηλσληθέο λφξκεο. Οη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο εθηεινχληαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, πνπ θπκαίλνληαη απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ (Απζηξία θαη Κάησ Υψξεο) έσο θαη ηελ 

αλαζηνιή θνηλσληθψλ παξνρψλ (Βέιγην θαη Γαλία) θαη ηελ αθαίξεζε ησλ δηθαησκάησλ δηακνλήο 

(Γεξκαλία). 

Δδψ, ην βάξνο δίλεηαη ζηηο ίδηεο ηηο κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο πξνθεηκέλνπ απηέο λα δείμνπλ 

ηελ απαηηνχκελε αλνρή θαη γεληθή θαηαλφεζε ζηνπο  πνιηηηζκνχο (θνπιηνχξεο) ησλ ρσξψλ ζηνπο  

νπνίνπο θαηνηθνχλ, θαζψο θαη έλα γλήζην ελδηαθέξνλ ελζσκάησζεο. Μεξηθνί Μνπζνπικάλνη 

έρνπλ θαισζνξίζεη ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο νινθιήξσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δέζκεπζεο ηεο Καγθειαξίνπ Merkel λα δαπαλήζεη  750.000.000 € εηεζίσο, ζρεηηθά κε ηα κέηξα 

γηα ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ).  

Παξάιιεια, πνιινί αηζζάλνληαη φηη ηα λέα ηεζη αλαθνξηθά κε ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

ζηέιλνπλ έλα αθηιφμελν κήλπκα. Δπηπιένλ, ε ελίζρπζε ησλ εζληθψλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, πνπ έρεη βάιεη ηηο Μνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο θάησ απφ αθφκε κεγαιχηεξν 

έιεγρν - θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα - απφ ηνπο ππαιιήινπο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, έρεη κεηξηάζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ Δπξσπαίσλ Μνπζνπικάλσλ ζην δηάινγν κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. Αιιά θάζε 

ειπίδα επηηπρνχο κεηάβαζεο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νινθιήξσζεο θαη ηεο επηβξάδπλζεο ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζηελ  ήπεηξν, θαηά ηα πξνζερή έηε, ζα απαηηήζεη - κεξηθέο θνξέο -  

παξάινγεο παξαρσξήζεηο θαη απφ ηα δχν κέξε, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ηαπηφηεηαο. 

Πάλησο, πξέπεη λα απνηειέζεη θνηλή πεπνίζεζε φηη νη πνιηηηθέο ελζσκάησζεο κηαο ρψξαο 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη λα κελ αληηκεησπίδνληαη φινη νη κνπζνπικάλνη, πνπ 

δνπλ ζην έδαθνο απηήο, κε ηνλ ίδην ηξφπν ηα επξσπατθά θξάηε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο φηη, νη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη δε ησλ Μνπζνπικάλσλ σο πξνο ηε 

ρψξα θαηαγσγήο, ηε γιψζζα, ην δφγκα ηνπ Ιζιάκ πνπ αζπάδνληαη, ηηο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο 

θαη ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζε απηέο εληνπίδνληαη ηφζν αλάκεζα ζηνπο Μνπζνπικάλνπο πνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά θξάηε, φζν θαη αλάκεζα ζε απηνχο πνπ δνπλ ζην ίδην θξάηνο
72

.  
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη αξρίζεη θαη γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηε δηεζλή Κνηλφηεηα, θπξίσο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηη ε αιιειεμάξηεζε 

αλάκεζα ζηα θξάηε -  κέιε είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε ε αδπλακία ελφο απφ απηά λα ελζσκαηψζεη 

ηνπο κεηαλάζηεο πνπ θαηνηθνχλ ζην έδαθφο ηνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηα άιια ζε ηνκείο, φπσο ε 

νηθνλνκία θαη ε αζθάιεηα. Σν Ννέκβξην ηνπ έηνπο 2004 ην πκβνχιην Γηθαηνζχλεο θαη 

Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ πηνζέηεζε γηα ηελ ελζσκάησζε, έληεθα (11) βαζηθέο αξρέο πνπ ζα 

πξέπεη λα δηέπνπλ ηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ - κειψλ
73

. ηηο αξρέο απηέο, κλεκνλεχεηαη ε ζεκαζία 

ηεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο, ηεο 

αλάπηπμεο ζρέζεσλ κεηαμχ κεηαλαζηψλ θαη πνιηηψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

ειεχζεξεο έθθξαζεο ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Δηδηθά, γηα ην ηειεπηαίν 

ζεκείν, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ αλάπηπμε επνηθνδνκεηηθνχ 

δηαζξεζθεπηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ 

θνηλνηήησλ απηψλ θαη ησλ θξαηηθψλ αξρψλ (Council Of Ministers, 2005).  

Δπίζεο, ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (ηΔ) αλαθέξεη ζην 

Φήθηζκα (1617/2008), φηη ζηφρνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη ε αθνκνίσζε, αιιά ε ελζσκάησζε, ε 

έλλνηα ηεο νπνίαο ζπκβαδίδεη κε ην ζεβαζκφ, εθ κέξνπο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο ζξεζθείαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ ηφπνπ, παξνηξχλνληαο ηα θξάηε λα ζεζπίζνπλ λνκνζεζία πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ απφθηεζε ππεθνφηεηαο, ελψ κε λεφηεξν Φήθηζκά ηεο (1846/2011) θαιεί ηα 

θξάηε λα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο πνπ ζα επλννχλ ηελ θνπιηνχξα ηεο ζπλχπαξμεο θαη ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ πινπξαιηζκνχ, φπσο επίζεο θαη λα παξέρνπλ ζε φιεο ηηο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο 

ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ λνκηθφ θαζεζηψο.  

Η Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε, ζε άιιν ςήθηζκά ηεο (1605/2008) εληνπίδεη θαηλφκελα 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Δπξψπεο θαη επηζεκαίλεη πσο ε θαηαπνιέκεζή 

ηνπο ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ κεηαλαζηψλ. ηε ζπλέρεηα θαιεί 

ηα θξάηε λα ιάβνπλ κέηξα πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ίζε πξφζβαζε απηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ιαηξεπηηθψλ ρψξσλ, κε έλα θαζεζηψο πνπ λα κελ επηηξέπεη 

απμεκέλε επηξξνή ζε απηνχο, κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη λα εηζάγνπλ 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηκάκεδσλ ζε Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ψζηε λα 

ακβιπλζνχλ ηα θαηλφκελα ξηδνζπαζηηθνχ ιφγνπ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ.  

Δπίζεο, κε ην Φήθηζκα (1743/2010) πξνηξέπεη ηα θξάηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ παξνρή ηζιακηθήο, 

ρξηζηηαληθήο θαη ηνπδατθήο εθπαίδεπζεο θαη παξαπέκπεη ζηελ ππ΄ αξηζ. (1720/2005) χζηαζή ηεο, 
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φπνπ ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο, ζηα ζρνιεία, ηεο ηζηνξίαο φισλ ησλ ζξεζθεηψλ κε 

ακεξφιεπην ηξφπν. Δπίζεο, κε χζηαζε πνπ πηνζέηεζε ζηηο 19.1.2011, ε Δπηηξνπή Τπνπξγψλ 

δεηά απφ ηα θξάηε λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη λα δείρλνπλ ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

κεηαλαζηψλ, φηαλ πηνζεηνχλ πνιηηηθέο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ηειεπηαίσλ κε 

ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο σο κειψλ ηνπ θνηλσληθνχ 

απηνχ ζπλφινπ
74

. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Η ζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα πνιπζχλζεην δεκνγξαθηθφ θαηλφκελν πνπ δελ κπνξεί λα 

γίλεη θαηαλνεηφ κφλν κε πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. Οη αηηίεο πνπ νδεγνχλ έλα άηνκν 

ζηελ απφθαζε λα εγθαηαιείςεη ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ είλαη ζπλήζσο πνιιαπιέο θαη 

επεξεάδνληαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο κε βαζηθφηεξν απηφλ ηεο βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ δσήο. 

Σν ξίζθν ηεο κεηαθίλεζεο ζε έλαλ άγλσζην γηα ηνλ κεηαλάζηε ηφπν είλαη κεγάιν, εάλ κάιηζηα 

ιάβεη θαλείο ππφςε ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ππνδνρήο 

εθαξκφδνπλ ηδηαίηεξα αξλεηηθέο θαη απζηεξέο πνιηηηθέο κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εηζφδνπ 

λέσλ κεηαλαζηψλ. Παξφιν φκσο πνπ ε ζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε ιακβάλεη ρψξα ρσξίο θακία 

θξαηηθή ππνζηήξημε, φπσο γίλνληαλ ζην παξειζφλ, ζήκεξα παξαηεξείηαη φηη ε κεηαθίλεζε λέσλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζπλερίδεηαη κε ακείσηνπο ξπζκνχο.  

Η απφηνκε θαη μαθληθή κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο ζε ρψξα ππνδνρήο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ 

βξήθε απξνεηνίκαζηνπο θξάηνο θαη πνιίηεο. Η καδηθή είζνδνο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ρηχπεζε «σο θεξαπλφο ελ αηζξία» ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, ε νπνία σο ηφηε είρε εληαίν θαη νκνηνγελή ζηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκφ.  

Η ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ, ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ αιιά θαη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, κπνξεί λ’ 

αλαδείμεη ηε κεηαλάζηεπζε ζε έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ κνριφ αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο, ηφζν γηα ηα 

θξάηε ππνδνρήο θαη πξνέιεπζεο, φζν θαη γηα ηνλ ίδην ην κεηαλάζηε. Καη είλαη γεγνλφο 

αδηακθηζβήηεην φηη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ, νηθνλνκηθψλ αιιά θαη πνιηηηζηηθψλ 

σθειεκάησλ ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο.  

αλ γεληθφ ζπκπέξαζκα, ε αχμεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. Αθφκα ε ρψξα καο ζα πξέπεη λα 

αλαδείμεη ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν ζε παξάγνληα αλάπηπμεο . Άιισζηε δελ ζα πξέπεη 
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μερλάκε φηη ε αλνηθνδφκεζε ηεο ρψξαο κέρξη θαη ην 2006 θαη ηδηαίηεξα ε επηηπρία ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ νθείιεηαη θαη ζηελ παξνπζία θαη ηνπ αιινδαπνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Τπνζηεξίδεηαη φηη ε  κεηαλάζηεπζε  είλαη  έλα θαηλφκελν  κε ξίδεο ζην παξειζφλ αιιά  κε λέα 

ραξαθηεξηζηηθά. Σα φξηα θαη ηα ζχλνξα ησλ  εζλψλ-θξαηψλ  είλαη  πνξψδε  θαη  ηειηθά  δηάηξεηα  

θαη  ε  αληίιεςε  φηη  κπνξεί  λα αληηκεησπηζζεί  ην  ζέκα  απηφ  κφλν  κε  πνιηηηθέο  «απφ  ηα  

πάλσ»  (φπσο  απηέο  πνπ αθνξνχλ  ηελ  πξνζηαζία  ησλ  ζπλφξσλ  ή  θαη  ηελ  «αζθάιεηα»)  

είλαη  παξσρεκέλεο.  Η αλζξψπηλε θχζε δηαξθψο αιιάδεη ηα ζχλνξα θαη ηα φξηα κέζσ 

κεηαθηλήζεσλ, εκπνξίνπ, δηθηχσζεο  θ.ιπ.,  κε  απνηέιεζκα  ε  θηλεηηθφηεηα  λα  απνηειεί  

θεληξηθφ  ζπζηαηηθφ ζηνηρείν  ηεο  ληφπηαο  θαη  παγθφζκηαο  θνηλφηεηαο.  πλεπψο,  ε    

ζπζηεκαηηθή  κειέηε,  ε ελζσκάησζε  πιεζπζκψλ  ζε  ηνπηθφ  θαη  ππέξ - ηνπηθφ  επίπεδν  θαη  ε  

νπκαληζηηθή αληίιεςε  πνπ  πξνέξρεηαη  απφ  ηηο  βαζηθέο  ελλνηνινγηθέο  θαηεγνξίεο  πεξί  

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ  απνηεινχλ  ζρεδφλ  κνλφδξνκν  ζηε  δηακφξθσζε  ησλ  φπνησλ  

εζληθψλ  θαη ππεξεζληθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ.
75

 

Αλακθίβνια, ε Διιάδα πξέπεη λα βξεη ηξφπνπο λα ελζσκαηψζεη ηνπο κεηαλάζηεο, ηφζν 

θνηλσληθά φζν θαη νηθνλνκηθά. Μηα πην απιή θαη μεθάζαξε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή είλαη εθ ησλ 

σλ νπθ άλεπ, κε ζθνπφ ηελ απινπνίεζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο λνκηκνπνίεζεο 

γηα ηηο δηάθνξεο νκάδεο ησλ κεηαλαζηψλ. Πεξηζζφηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο αλάγθεο 

ησλ κεηαλαζηψλ θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ηνπο. Δπίζεο, είλαη ηφζν απαξαίηεην θαη ζεκαληηθφ λα ζπιιερζνχλ ζε ηαθηηθή βάζε 

ηα θαηάιιεια ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο εξεπλεηέο λα έρνπλ κηα ζαθέζηεξε 

εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο πνπ ζα επηηξέςεη λα είλαη θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη θαη λα έρνπλ πην 

απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο πνπ πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε 

θαη ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή θαη ζα πξέπεη λα 

θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα θηινμελήζεη ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο 

γεληάο, έλα δήηεκα πνπ δελ έρεη αθφκε θαηαλνεζεί πιήξσο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ 

θαη ηνπο πνιηηηθνχο. 

4.1.  ΠΡΟΣΑΔΙ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

ην πιαίζην ησλ ζπκπεξαζκάησλ, δηακνξθψλεηαη έλα πιαίζην πξνηάζεσλ γηα ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Υψξαο, σο αθνινχζσο : 

 Δθαξκνγή κηαο εληαίαο πνιηηηθήο έληαμεο ησλ αιινδαπψλ κεηαλαζηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

πνιηηεία ζα νξίζεη ηα θξηηήξηα ζηα νπνία βαζίδεηαη ε αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο θαη 
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εξγαζίαο, ψζηε λα ππάξμνπλ πεξίνδνη ρξφλνπ απφ έμη κήλεο σο 10 ρξφληα, θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πνιηηνγξάθεζεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο. 

 Απνθπγή ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ νη κεηαλάζηεο επηζπκνχλ ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία 

ρσξίο φκσο λα πθίζηαληαη πεξηζψξηα πξνφδνπ – εμέιημεο ζηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, αλαθνξηθά κε ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ παξακνλήο θ.ιπ..  

 Σν δηθαίσκα ρνξήγεζεο ηεο θάξηαο (δειηίνπ) δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζε έλα αιινδαπφ θαη 

γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν δελ ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ην ρξεκαηηθφ 

πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαζέζεη, ψζηε λα ηελ απνθηήζεη. 

 Απνηειεί νπζηαζηηθφ θξηηήξην, ην θφζηνο απφθηεζεο ηεο ελ ιφγσ θάξηαο (άδεηαο) λα 

κεηψλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο, ψζηε λα εκπεδψλεηαη απφ ηνλ 

αιινδαπφ ην αίζζεκα πξνφδνπ ζρεηηθά κε ηελ έληαμή ηνπ ζηελ θνηλσλία.  

 Θέζπηζε επθνιφηεξσλ θαη απινχζηεξσλ δηαδηθαζηψλ πνιηηνγξάθεζεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο 

εθείλνπο πνπ δχλαληαη λα δηθαηνινγνχλ ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα δηακνλήο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη 

αιιά θξηηήξηα, φπσο ηελ θαιή γλψζε ηεο γιψζζαο, ηελ πξννδεπηηθή θαηαλφεζε ηεο ειιεληθήο 

θνπιηνχξαο, ηελ νηθνλνκηθή έληαμε θ.ιπ. 

Πεξαηηέξσ δεηήκαηα πξνο κειέηε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ :  

 Αλάγθεο ηεο Διιάδαο φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ. 

 Θέζε ηεο Διιάδαο σο πξνο ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα.  

 Γηεξεχλεζε ησλ ξνψλ ησλ κεηαλαζηψλ. 

 Απνζαθήληζε ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ε πνιηηεία φζνλ αθνξά ηελ 

κεηαλάζηεπζε θαη απφ ηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδεηαη ε ζπκκεηνρή θαη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ αιινδαπψλ ζην ζχζηεκα πγείαο θαη πξφλνηαο. 

 Γηαθξίβσζε, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη απφ ηα Σακεία, ησλεμφδσλ θαη 

εζφδσλ ησλ αιινδαπψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο σο πξνο ην αλ δηαθέξνπλ θαηά 

κέζν φξν ή φρη απφ απηά ησλ Διιήλσλ, δηαηεξψληαο φιεο ηηο κεηαβιεηέο ίδηεο. 

 Γηεξεχλεζε αλαθνξηθά κε ην αλ νη πξαθηηθέο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη πξφλνηαο 

απφ ηνπο κεηαλάζηεο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ Διιήλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ρξήζε/θαηαλάισζε θάξκαθσλ, νη εκέξεο λνζειείαο, θ.ιπ., κε βάζε ηηο βαζηθέο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο (ειηθία, θχιν, επάγγεικα, νηθνλνκηθφο θιάδνο, εηζφδεκα).  

 Δπηβεβαίσζε ηεο ηπρφλ επίδξαζεο ηεο κειινληηθήο γήξαλζεο ησλ αιινδαπψλ (ζε 20 ρξφληα) 

θαη ηεο ζπληαμηνδφηεζεο απηψλ απφ ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο.  

 Δπαλεμέηαζε ηεο πξννπηηθήο ηεο πνιηηνγξάθεζεο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο. 

 Μειέηε ησλ δεζκψλ πνπ δηαηεξνχλ νη αιινδαπνί κε ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. 

 Γηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη πξφλνηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα 

απφ ηνπο παξάηππνπο κεηαλάζηεο.  



Σελίδα | 60 
 

 Γηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο άθημεο κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα (κφληκα ή φρη) απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα πγείαο (λνζνθνκεία), κε θξαηηθή ζπκθσλία ή 

ρσξίο.  

 Γηαθξίβσζε ηεο πεξίπησζεο δηαθνξεηηθήο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη πξφλνηαο απφ 

ηνπο αιινδαπνχο, ηφζν ζην πιαίζην ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο (π.ρ. αλεηδίθεπηνη εξγάηεο), φζν θαη 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηελ Διιάδα φπσο θαη γηα φιεο ηηο Υψξεο ηεο Δπξψπεο θαζίζηαηαη 

πιένλ ζαθέο φηη, φζα πξναλαθέξζεθαλ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ βήκα, ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

αλάγθεο ζπλχπαξμεο θαζψο θαη νκαινχο θαη αζθαινχο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο κεηαμχ ησλ 

εζλνηήησλ, ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ. Η επηθξαηνχζα ινγηθή θαηαδεηθλχεη ηε ζπλαίλεζε, ηελ εηξήλε, 

ηελ αιιεινθαηαλφεζε, ην ζεβαζκφ ηνπ ζπλαλζξψπνπ αλεμαξηήηνπ θνπιηνχξαο, γιψζζαο θαη 

ζξεζθείαο, σο ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ επίηεπμε ελφο νπζηαζηηθνχ θαη ψξηκνπ πνιηηηθνχ 

δηαιφγνπ.  

Σέινο, απνηειεί θνηλή πεπνίζεζε φηη ε Διιάδα θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο - πξνζθπγηθέο ξνέο θαη λα ελζσκαηψζεη αξκνληθά θαη ηζφηηκα ηνπο κεηαλάζηεο 

ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Πξνυπφζεζε γη’ απηφ απνηειεί ε πινπνίεζε κηαο 

ζχγρξνλεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηα ππαξθηά θαη 

ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο, ζα πξνζηαηεχεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε ζξεζθεπηηθή 

πίζηε ησλ άιισλ θαη ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηεο θάζε 

πεξηθέξεηαο, πάληα ππφ ην θσο ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηηο επηηαγέο ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Η κεηαλάζηεπζε είλαη έλα πνιχκνξθν παγθφζκην θαηλφκελν πνπ νη πηπρέο ηνπ αγγίδνπλ ην 

θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ γίγλεζζαη, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη 

απαηηεί πνηθίιεο κνξθέο παξέκβαζεο. Γεληθά, γίλεηαη απνδεθηφ φηη κπνξεί λα ιχζεη  πξνβιήκαηα 

κφλνλ αλ κεζνδεπηεί ζην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο Δζληθήο Πνιηηηθήο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη 

ζηξαηεγηθήο γηα αλάπηπμε. 

Απνηειεί δε αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη, νη κεηαλάζηεο θέξνπλ καδί ηνπο λέα πξνζφληα, 

δεμηφηεηεο θαη εξγαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, φκσο, ε κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή λέσλ πξνβιεκάησλ, εθφζνλ δελ 

επηηεπρζεί ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ. Η πεξηζσξηνπνίεζε θαη ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο είλαη θαηλφκελα πνπ ζε πνιιέο ρψξεο πιήηηνπλ ηδηαίηεξα ηνπο 
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κεηαλάζηεο θαη ηα παηδηά ηνπο, ελψ ζπρλά έρνπλ σο απνηέιεζκα ηηο θνηλσληθέο δηαηξέζεηο νη 

νπνίεο απεηινχλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Η κεγάιε πξφθιεζε πνπ ηίζεηαη ζηηο ρψξεο ππνδνρήο 

είλαη ν ζρεδηαζκφο πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη 

ηαπηφρξνλα ζα ακβιχλνπλ ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα θαη ζα πξνσζήζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή
76

.   

Η Κνηλσληθή Έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαηαγξάθεηαη φιν θαη πην επηηαθηηθά ζηελ πνιηηηθή 

αηδέληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθελφο κελ δηφηη ε κεηαλάζηεπζε δελ είλαη εθήκεξν 

θαηλφκελν, αθεηέξνπ δε θαζφζνλ  ε επηηπρήο έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

δεδνκέλν. ηε ρψξα καο, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, κέρξη ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ αηνικία 

θαη απφ έιιεηςε καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ηνπ θαηλφκελνπ απφ ηηο φπνηεο 

μελνθνβηθέο αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα. 

Θα πξέπεη λα ζπιινγηζηνχκε θαη λα απνθαζίζνπκε σο ρψξα πνπ ζα βαζίζνπκε ηε κειινληηθή 

αλάπηπμε θαη πσο ζα εθκεηαιιεπηνχκε θαη ζα βειηηψζνπκε ηνπο ππάξρνληεο εζληθνχο πφξνπο, 

πξηλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο εθαξκνγήο κηαο ζπλεπνχο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Καηά ζπλέπεηα, ε κεηαλάζηεπζε δχλαηαη λα δψζεη ιχζε ζηα 

πξναλαθεξφκελα πξνβιήκαηα κφλνλ αλ κεζνδεπζεί - ζθπξειαηεζεί ζην πιαίζην κηαο 

νινθιεξσκέλεο Δζληθήο Πνιηηηθήο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο. 

Σέινο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλπαξακέηξσλ αιιά 

θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ 

απαηηείηαη ε αιεζηλή, αληδηνηειήο θαη ρσξίο πνιηηηθέο, ηδενινγηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ζθνπηκφηεηεο, βνχιεζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ εζληθψλ, επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ 

Φνξέσλ. Παξάιιεια, ε αλάγθε εμεχξεζεο θαηάιιεισλ ιχζεσλ κε επηηεχμηκα απνηειέζκαηα 

πξνυπνζέηεη θνηλά απνδεθηέο πξνζεγγίζεηο, πιήξε, ηζφηηκε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή - κέζσ ησλ 

αξκφδησλ θαη θαηάιιεισλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ - φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, απνδνρή θαη 

αμηνιφγεζε θάζε νξζνινγηζηηθήο πξφηαζεο - απφ φπνπ θαη αλ απηή θαηαηίζεηαη -  ζεβαζκφ, 

επειημία θαη θαηαλφεζε ζηνλ πνιηηηζκφ, ηε θηινζνθία θαη ηελ ηδενινγία ησλ άιισλ θαη άξζε ηεο 

φπνηαο πξνθαηάιεςεο θαη απφξξηςε ηεο επηθξαηνχζαο δαηκνλνπνίεζεο, έλζελ θαθείζελ. 
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