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Νέα µετανάστευση πρός την Ελλάδα κατά την τελευταία 

εικοσαετία: Όψεις ενός πρώτου απολογισµού 

∆ώρα Λαφαζάνη 

Σκοπός αυτoύ τού άρθρου είναι να φωτιστούν, εν είδει απολογισµού, κάποιες όψεις της πρώτης 
εικοσαετίας της νέας µετανάστευσης προς την Ελλάδα, όχι µόνο για την καταγραφή του τι έγινε, αλλά 
περισσότερο για να φανεί τι σηµασία µπορεί να έχει η πρώτη αυτή εµπειρία για τα χρόνια που έρχονται. 
Οι µελέτες για την εισερχόµενη µετανάστευση στην Ελλάδα πολλαπλασιάζονται και τα αποτελέσµατά 
τους όσον αφορά στην κατάσταση των πραγµάτων αλλά και τις πολιτικές επιλογές που έγιναν 
προσφέρονται για την εξαγωγή κάποιων πρώτων συµπερασµάτων. Η µελέτη της µετανάστευσης αποτελεί 
ταυτόχρονα και µια προνοµιακή είσοδο για την µελέτη του κόσµου της εργασίας, των διαρθρωτικών 
µεταβολών που αυτός υφίσταται, αλλά και γιά την επανεκτίµηση των διαπραγµατευτικών του 
δυνατοτήτων. Στον απολογισµό αυτό, η Ευρώπη επιλέγεται αυθαίρετα ως πλαίσιο αναφοράς και 
συγκρίσεων, µόνο και µόνο επειδή, θεσµικά, η Ελλάδα καλείται σήµερα να διαχειριστεί την 
µεταναστευτική της πολιτική µέσα στο συγκεκριµένο αυτό πλαίσιο. 

 

Τα χαρακτηριστικά της νέας µετανάστευσης 

Αντίθετα µε ό,τι αυτάρεσκα και τόσο εύκολα και συχνά λέχθηκε, η ελληνική κοινωνία δεν ήταν 
εξοικειωµένη µε την εισερχόµενη µετανάστευση, όχι µόνο γιατί τόσο πολύ διαφέρει το να είναι κάποιος 
στη θέση του µετανάστη από το να είναι µέλος µιας κοινωνίας υποδοχής, αλλά κυρίως γιατί αυτό που 
ονοµάζουµε νέα µετανάστευση δεν µοιάζει καθόλου µε εκείνην που προηγήθηκε µε αφετηρία την Ελλάδα 
και προορισµό τις βιοµηχανικές χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης. 

Η παράλληλη και συγκριτική θεώρηση της παλαιάς µετανάστευσης προς την βορειοδυτική Ευρώπη και 
της νέας µετανάστευσης, η οποία αφορά πλέον τόσο τις χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης όσο και τις 
χώρες του ευρωπαϊκού νότου, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα µπορούσε να βοηθήσει στην 
καλύτερη κατανόηση της φύσης της δεύτερης, και εποµένως και πολλών από τα επιµέρους ζητήµατα που 
χρειάζεται σήµερα να αντιµετωπιστούν1. Κι ενώ κατά τις τελευταίες δεκαετίες, για τις παλαιές χώρες 

                                                      
1. Οι προσπάθειες για την τυπολόγηση και τις ερµηνείες της νέας µετανάστευσης είναι ήδη αρκετές και πολύµορφες. 
Μερικές ενδιαφέρουσες οπτικές, ενδεικτικά : Samim Akgönül, “L’État turc et les Turcs eropéens : une tentative 
permanente d’encadrement paternaliste”, dans Migrations et mobilités internationales : la plate-forme turque, 
Dossiers de l’IFEA “La Turquie aujourd’hui”, n°13, décembre 2002, pp.78-101, Klaus J. Bade, Legal and Illegal 
Immigration into Europe : Experiences and Challenges, Ortelius-lezing, Netherlands Institute for Advanced Study in 
the Humanities ans Social Sciences, University of Adwerp, Wassenaar, 2003/5, 45 p., Stéphane De Tapia, 
“Immigrations turques en Europe : typologies des espaces et des réseaux”, dans Migrations et mobilités 
internationales : la plate-forme turque, όπ.πρ., σσ. 30-77, Russel King (2000),, “Southern Europe in the Changing 
Global Map of Migration”, in King, R., Lazaridis, G. and Tsardanidis, C. (eds.), Eldorado or Fortress ? Migration in 
Southern Europe, London, Macmillan, p.p. 1-26, Jean-François Pérouse, “Migrations, circulations et mobilités 
internationales à Istanbul”, dans Migrations et mobilités internationales : la plate-forme turque, όπ.πρ., σσ. 9-29, 
Paul White and Robert Woods (eds), The Geographical Impact of Migration, London, Longman, pp. 12-22, Marek 
Okólski (2000), “Recent trends and major issues in international migration : Central and East European 
perspectives”, UNESCO, Blackwell publishers, pp 329-341, Aristide R.Zolberg (1989), “The Next Waves : 
Migration Theory for a Changing World”, International Migration Review, XXIII(3), Fall, pp. 403-430. Πρβλ. 
Επίσης: Λ. Λαµπριανίδης και  Αν. Λυµπεράκη (2001), Αλβανοί Μετανάστες στη Θεσσαλονίκη, Θεσαλονίκη, 
Παρατηρητής, σ. 26. Για µια πολύ καλή ανάλυση της ελληνικής περίπτωσης, τυπολόγηση, ποσοτικά δεδοµένα και 
άρτια βιβλιογραφική επισκόπηση, για την περίοδο ως το 1995, βλ. Evangelos Pteroudis (1996), “Émigrations et 
immigrations en Grèce : évolutions récentes et questions politiques”, Revue Européenne des Migrations 
Internationales, vol.12-1, p.p.159-189. Παράλληλα πληθύνουν οι µελέτες που προσπαθούν να συνδέσουν συγκριτικά 
τις διάφορες εθνικές παραδόσεις τόσο στο ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε εκείνο της πολιτικής διαχείρισης της 
µετανάστευσης. Βλ. για παράδειγµα, Nancy Green (2002), Repenser les migrations, Paris, PUF-Le nœd gordien, 139 
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υποδοχής µεταναστών, άλλαξε το είδος και τα χαρακτηριστικά της εισερχόµενης µετανάστευσης, για τις 
δεύτερες, επήλθε µία πλήρης ανατροπή : από χώρες δεξαµενές εργατικού δυναµικού µετατράπηκαν σε 
χώρες υποδοχής. 

Από το τέλος της δεκαετίας του 1950, η βορειοδυτική Ευρώπη δέχεται µετανάστες οι οποίοι προέρχονται 
από συγκεκριµένες χώρες, συχνά συνδεδεµένες ήδη µε την χώρα υποδοχής µε προηγούµενες 
αποικιοκρατικές ή άλλες σχέσεις. Πρόκειται δηλαδή για µια κατάσταση που ακολούθησε την 
αποικιοκρατία και µετασχηµάτισε τις προυπάρχουσες διµερείς σχέσεις, αλλά και την διαδέχθηκε κατά 
κάποιο τρόπο, µέσω της µεταφοράς του αντικείµενου της εκµετάλλευσης στη µητρόπολη, γι’αυτό κάποιοι 
µίλησαν για εσωτερική αποικιοκρατία2. Τότε όµως, οι µετανάστες έφευγαν από τη χώρα τους για να πάνε 
σε κάποια συγκεκριµένη άλλη, πράγµα που, εκτός των άλλων, σήµαινε ότι υπήρχε ήδη κάποια αµοιβαία, 
έστω και στρεβλή αντίληψη των µεν για τους δέ. Αυτό βέβαια, ποτέ δεν απέτρεψε την εµφάνιση 
ρατσιστικών διακρίσεων, επιθετικότητας και βίας εις βάρος των από παλαιά ‘γνώριµων’ αυτών 
µεταναστών. 

Σήµερα, ο αριθµός των χωρών προέλευσης των µεταναστών είναι πολύ µεγαλύτερος, ενώ συχνά, δεν 
υπάρχουν προηγούµενες σχέσεις µε τη χώρα υποδοχής. Παρ’όλο που ο ρόλος που τους επιφυλάσσεται 
παραµένει περίπου ο ίδιος, οι συνθήκες είναι αυτή τη φορά δυσκολότερες. Τώρα, οι νεοφερµένοι, οι νεο-
µετανάστες όπως τους αποκαλούν ορισµένοι, είναι πραγµατικά ξένοι, από κάθε άποψη, µε την κοινωνία 
υποδοχής, η οποία πολλές φορές αγνοούσε την ύπαρξη τέτοιων εθνικοτήτων. Συχνά επίσης, ο 
προορισµός των ανθρώπων αυτών δεν είναι συγκεκριµένος. Την εκ µέρους της κοινωνίας υποδοχής 
σχεδιασµένη µετανάστευση έρχεται να αντικαταστήσει η µετανάστευση φυγής. Η ίδια η φυγή, αλλά και η 
εν συνεχεία ολοκλήρωση της διαδροµής αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος του εγχειρήµατος και έναν 
πραγµατικό άθλο µε µεγάλο κόστος, κάθε είδους, και µεγάλο κίνδυνο για τους µετανάστες. Η χώρα στην 
οποία θα καταφέρουν τελικά να φθάσουν δεν είναι πάντα ορισµένη, ούτε και εγκαθίστανται πάντοτε στην 
πρώτη χώρα που θα φθάσουν. Ακόµη και όταν έχουν συγκεκριµένη χώρα τελικού προορισµού, η 
παραµονή τους σε µία ή περισσότερες ενδιάµεσες χώρες µπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια, ανάλογα 
πάντοτε µε τις συνθήκες και τις πολιτικές που εφαρµόζει αυτή η χώρα προορισµού. Είναι η λεγόµενη 
µετανάστευση transit. Η µετανάστευση transit αφορά τόσο τη νόµιµη όσο και την χωρίς χαρτιά. 

Παλαιότερα, η στρατολόγηση των µεταναστών γινόταν στο πλαίσιο µορφοποιηµένου εθνικού 
µεταναστευτικού προγραµµατισµού και πολιτικών, και υλοποιείτο από κρατικούς φορείς οι οποίοι 
ενεργούσαν για λογαριασµό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούντο σε τοµείς νόµιµης οικονοµικής 
δραστηριότητας, οι οποίοι και απορροφούσαν τους µετανάστες. Η ύπαρξη διµερών συµφωνιών για την 
µετάκληση των ονοµαζόµενων τότε ‘φιλοξενούµενων εργαζοµένων’, σήµαινε παράλληλα την νοµιµότητα 
της εισόδου, της παραµονής, της κινητικότητας στο εσωτερικό της χώρας αλλά και της µετακίνησης από 
και προς τη χώρα προέλευσης, τη νοµιµότητα της εργασίας τους αλλά και την νοµική τους προστασία 
µέσω εθνικών ρυθµίσεων και διµερών συµφωνιών. Έτσι το κράτος υποδοχής αναλάµβανε την ευθύνη να 
εγγυηθεί τις άδειες εισόδου, παραµονής, εργασίας, την ύπαρξη στοιχειωδών δικαιωµάτων, νοµικού 
καθεστώτος, αµοιβής, ασφάλισης, σύνταξης κ.λπ. 

Η νέα µετανάστευση είναι σήµερα ταυτόσηµη µε την έλλειψη κεντρικού µεταναστευτικού σχεδιασµού 
στις χώρες υποδοχής ή τουλάχιστον κάποιου εκπεφρασµένου τέτοιου, αλλά και µε την ηθεληµένη 
απροθυµία του κράτους να αναλάβει αυτό το ρόλο. Το κράτος επιλέγει να εµφανίζει  τη στάση του ως 
‘ανοχή’ και υποχώρηση στις αυθόρµητες εισροές, τις οποίες υφίσταται πολιορκούµενο και αµυνόµενο, 
ενώ επιδεικνύει αναβλητικότητα στο να τις ρυθµίσει3. Επειδή το ίδιο το κράτος δεν στρατολογεί ανοικτά, 
ισχυρίζεται ότι και οι υποχρεώσεις και οι δεσµεύσεις του απέναντί στους µετανάστες, είναι ανύπαρκτες. 
Ετσι, η στρατολόγηση εγκαταλείπεται στα  ιδιωτικά και παράνοµα δίκτυα ‘διεθνούς συνεργασίας’, τα 
οποία όµως στηρίζονται συχνά στην συνεργασία δηµόσιων λειτουργών από τις δύο ή και περισσότερες 
εµπλεκόµενες χώρες. Μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, δράση αναλαµβάνουν άτυπα διαµεσολαβητικά 
γραφεία ευρέσεως εργασίας και στέγης, τα οποία εκπροσωπούν τους νεοφερµένους και 

                                                                                                                                                        
σ., το οποίο αν και σχετικά συνοπτικό, συνοδεύεται από άρτια βιβλιογραφική επισκόπηση, και διατέµνει τα κύρια 
εθνικά παραδείγµατα (γερµανικό, γαλλικό, αµερικανικό) και στα δύο προαναφερθέντα επίπεδα. 
2. Marios Nikolinakos (1975), “Notes towards a general theory of migration in late capitalism”, Race & Class, XVII 
(1), pp 5-17. 
3. Gildas Simon (1987), “Migration in southern Europe : an overview”, The future of migration, Paris, OCDE, pp. 
258-291.  
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διαπραγµατεύονται για λογαριασµό τους, ιδιαίτερα δε, όταν έχουν προβλήµατα γλώσσας4. Το πλαίσιο 
αυτό σηµαίνει γενικευµένη παρανοµία όσον αφορά στην είσοδο, παραµονή, την κινητικότητα στο 
εσωτερικό της χώρας και στην εργασία των µεταναστών. Τώρα, οι διµερείς ή πολυµερείς διακρατικές 
συµφωνίες, αφορούν στην λεγόµενη ‘επαναπροώθησή’ τους. Κάποιου είδους προνόµια ισχύουν µόνο για 
τους πρόσφυγες, και τους οµογενείς, ενώ διακρατικές συµφωνίες προνοµιακής αντιµετώπισης έχει 
συνάψει η Ελλάδα µόνο µε τις ΗΠΑ(1934), το Πακιστάν και την Αίγυπτο (1984), πάντως άσχετα και πρίν 
από τη νέα µετανάστευση5. 

Το νέο αυτό περιβάλλον δηµιούργησε και συντηρεί νέους και ιδιαίτερα ανθηρούς τοµείς λαθραίας 
δραστηριότητας µε τεράστιο ‘κύκλο εργασιών’ οι οποίοι αφορούν τόσο στην είσοδο όσο και στην 
νοµιµοποίηση της παραµονής και εργασίας στη χώρα (δίκτυα διακίνησης ανθρώπων, δίκτυα 
εκµετάλλευσης γυναικών6 και παιδιών, δίκτυα παραγωγής και εµπορίας παραχαραγµένων ταξιδιωτικών 
εγγράφων και ληξιαρχικών και ιατρικών πιστοποιητικών, τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα 
υποδοχής). Εκτός από το πέρασµα από τις ανεπίσηµες πύλες εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τοµέας 
στον οποίον η Ελλάδα κατέχει σηµαντική θέση, τα ίδια δίκτυα αναλαµβάνουν και την διακίνηση των 
µεταναστών στο εσωτερικό του χώρου Schengen, από χώρα σε χώρα, µια που οι νοτιο-ευρωπαϊκές χώρες 
δεν είναι ψηλά στην προτίµηση των µεταναστών. Σε γενικές γραµµές, η Ελλάδα αποτελεί επιλογή 
ανάγκης : λόγων των χαµηλών µισθών, της έλλειψης δικαιωµάτων και κοινωνικών παροχών και της 
χαώδους και πλήρους αυθαιρεσιών υποδοχής τους, εδώ παραµένουν περισσότερο οι λεγόµενοι 
µετανάστες επιβίωσης ενώ οι µετανάστες καλύτερων ευκαιριών7 προτιµούν άλλες παραδοσιακές χώρες 
υποδοχής µεταναστών στην Ευρώπη, όπως η Γερµανία ή η Μεγάλη Βρετανία, αλλά και άλλες 
υπερπόντιες, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς ή Αυστραλία8. Ωστόσο, στο εσωτερικό της οµάδας των νοτιο-
ευρωπαϊκών χωρών και απ’όσο όσο µπορούµε ως τώρα να γνωρίζουµε, από µελέτες για τους Αλβανούς 
µετανάστες, η σύγκριση µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, δηλαδή των δύο χωρών που αποτελούν τους 
κατ’εξοχήν ευρωπαϊκούς προορισµούς τους, είναι συντριπτική υπέρ της δεύτερης, ενώ η Κύπρος 
αξιολογείται ακόµη υψηλότερα. 

Παλαιότερα, το µορφωτικό επίπεδο και η ειδίκευση των µεταναστών ήταν χαµηλά, ενώ ο προορισµός 
τους ήταν κύρια η χαµηλής ειδίκευσης εργασία, την οποία είχαν ανάγκη οι δυτικοευρωπαϊκές αγορές. Οι 
µετανάστες υψηλού µορφωτικού επιπέδου αξιοποιούντο αναλόγως (brain drain), πράγµα που και πάλι 
συνέφερε, αφού το κόστος της ειδίκευσής τους είχε προηγουµένως βαρύνει τη χώρα προέλευσης και τις 
υποδοµές της. 

Σήµερα, αντίθετα, έχουµε ποικίλα µορφωτικά επίπεδα. Όµως, οι µετανάστες υψηλού µορφωτικού 
επιπέδου και εξειδίκευσης δεν κατορθώνουν να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους και την προηγούµενη 
εµπειρία τους στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής και χρησιµοποιούνται αδιακρίτως και 
ανεξαρτήτως προσόντων και εµπειρίας σε εργασία ανειδίκευτη ή σε εργασία που θα απαιτούσε άλλου 
τύπου ειδίκευση. Αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο για την Ελλάδα, µε τα υψηλά, συγκριτικά, ποσοστά 
ανεργίας πτυχιούχων. Σήµερα, στις αγορές εργασίας των χωρών υποδοχής οι ανάγκες για χαµηλής 
ειδίκευσης εργασία έχουν ελαττωθεί σηµαντικά, ενώ σε πολλές από αυτές γίνονται προσπάθειες για την 
επιλεκτική προσέλκυση ειδικευµένων µεταναστών. Επιπλέον, η ανεργία στις χώρες υποδοχής είναι γενικά 

                                                      
4. Ευγενία Μάρκοβα, (2001) “Οι Βούλγαροι µετανάστες στην ελληνική αγορά εργασίας και στην ελληνική 
κοινωνία”, στο Αθ.Μαρβάκης, ∆.Παρσάνογλου και Μ.Παύλου (επιµ.), Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα, Ελληνικά 
Γράµµατα, σσ.247-275. 
5. Στράτος Γεωργούλας, «Η νέα µεταναστευτική και κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και η νοµιµοποίησή της», στο 
Αθ.Μαρβάκης, ∆.Παρσάνογλου και Μ.Παύλου, Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2001, 
σσ.199-226. 
6. Για µια γενική ιδέα των δικτύων αλλά και των νοµικών περιθωρίων για τέτοιες δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο βλ. François Longle, “L’Europe de l’Ouest, proxénète des femmes de l’Est ; prostitution sans frontières”, Le 
Monde Diplomatique, Novembre 2001, σσ. 8 και 9. 
7. Ε. Μάρκοβα  (2001), όπ.πρ. 
8. Η ίδια η Ευρώπη, στο σύνολό της, αποτελεί για τους µετανάστες επιλογή ανάγκης. Η αµφίθυµη, ανειλικρινής, 
ανεύθυνη και περιορισµένα γενναιόδωρη στάση της σε σύγκριση µε την πολιτική που εφαρµόζουν οι ΗΠΑ και ο 
Καναδάς, έχουν ως αποτέλεσµα την δυνατότητα των χωρών αυτών να επιλέγουν όλο και περισσότερο τους 
µετανάστες που χρειάζονται στο πλαίσιο του σχεδιασµού τους, ενώ παράλληλα αποτελούν προορισµούς πρώτης 
κατηγορίας για τους υποψήφιους µετανάστες. 
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πολύ υψηλή όσον αφορά στο εγχώριο εργατικό δυναµικό και ακόµη υψηλότερη όσον αφορά στους 
µετανάστες9. 

Τέλος, η νέα µετανάστευση άλλαξε και  τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των µεταναστών. Σήµερα µιλάµε 
για θηλυκοποίηση της µετανάστευσης (féminisation), µε την οποία δηλώνεται η αύξηση της συµµετοχής 
των γυναικών, και η οποία είναι ιδιαίτερα εµφανής για κάποιες υπηκοότητες. Παραµένουν ωστόσο 
υπηκοότητες αποκλειστικά σχεδόν ανδρικής µετανάστευσης (για την Ελλάδα: από το Πακιστάν, τη 
Συρία, την Ινδία, την Αίγυπτο, το   Μπαγκλαντές µε ποσοστό 95-99% ανδρών10). Συντριπτική υπεροχή 
των γυναικών, όχι όµως µε ανάλογα ποσοστά, έχουµε από την Ουκρανία, τη Μολδαβία, γενικά τις πρώην 
ανατολικές χώρες αλλά και τις Φιλιππίνες. Γι’ αυτήν την τελευταία εθνικότητα θα πρέπει όµως να 
σηµειωθεί η αντίστοιχη µαζική ανδρική συµµετοχή στα πληρώµατα της ελληνικής πλοιοκτησίας, για την 
οποία τα διαθέσιµα στοιχεία είναι αξιοπρόσεκτα πενιχρά. 

Φαίνεται πάντως, ότι η αναλογία των γυναικών στη σύνολη µετανάστευση δεν έχει γενικά µεταβληθεί, 
παρά την αύξηση του ποσοστού τους σε συγκεκριµένες εθνικότητες µεταναστών. Οµως αυτό που 
σίγουρα έχει αλλάξει και θα µπορούσε να νοηµατοδοτεί πληρέστερα τον όρο θηλυκοποίηση, είναι το ότι 
τώρα οι γυναίκες µεταναστεύουν πολύ περισσότερο αυτόνοµα και λιγότερο ως οικονοµικά εξαρτώµενα 
άτοµα ή οικογενειακά µέλη. 

 

 

Η Ελλάδα ως χώρα εισερχόµενης µετανάστευσης : αίτια και ερµηνείες 

Αντίθετα µε την εν χρήσει ρητορική περί αιφνιδιασµού της ελληνικής κοινωνίας από την µεταναστευτική 
εισροή, η Ελλάδα δεν έγινε χώρα εισερχόµενης µετανάστευσης ούτε ανεξήγητα, ούτε από τη µιά στιγµή 
στην άλλη : το 1972, και ενώ 300.000 Έλληνες µετανάστες εργάζονταν στη Γερµανία και 15.000-20.000 
αλλοδαποί εργάζονταν στην Ελλάδα11 ή κατ’άλλους 60.00012, το ∆ελτίο του Συνδέσµου Ελλήνων 
Βιοµηχάνων ζητούσε την ‘προσωρινή’ εισαγωγή άλλων 10.000 µεταναστών από την Αφρική ή την 
Ασία13.  

Ήδη, πριν από τη δεκαετία του 1970 έχουµε µετανάστες από την Αφρική και την Ασία, ενώ 
ακολούθησαν, από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 οι προερχόµενοι από την κεντρική και ανατολική 
Ευρώπη (Πολωνία και αργότερα Βουλγαρία και Ρουµανία). 

Αν λάβουµε υπ’όψη τις κάθε είδους µεταναστευτικές ροές, εισερχόµενες και εξερχόµενες από την 
Ελλάδα, οι εκροές υπερτερούσαν συντριπτικά απέναντι στις εισροές, ως την δεκαετία του 1970. Από τη 
δεκαετία του 1970, αυτό αναστράφηκε, συνεπεία κυρίως της παλιννόστησης από τη Γερµανία, παρ’όλο 
που η ελληνική έξοδος συνεχίστηκε προς τη χώρα αυτή µε σηµαντικούς ρυθµούς, ως τα µέσα της 
δεκαετίας του 1980 και ιδιαίτερα µετά την ισχύ για τους Έλληνες της ελεύθερης ενδοκοινοτικής 
κυκλοφορίας, από την 1/1/198814. Από το τέλος όµως της δεκαετίας του 1980, οι ηττηµένοι του ψυχρού 
πολέµου εγκατέλειπαν µαζικά τις λεηλατούµενες χώρες τους. Με την κατάρρευση των καθεστώτων του 
ανατολικού συνασπισµού και των άλλων κοµουνιστικών καθεστώτων της Ευρώπης και των Βαλκανίων η 
µεταναστευτική έξοδος εντείνεται, ενώ ένα µέρος των ανθρώπων αυτών είναι εθνοτικά Έλληνες. 
Ειδικότερα, το άνοιγµα των συνόρων και η πολιτειακή αλλαγή στην όµορη Αλβανία το 1990 έφερε στην 
Ελλάδα πολλούς Αλβανούς υπηκόους, µεταξύ των οποίων και οµογενείς, αρχικά µε την ιδιότητα του 
‘αιτούντος άσυλο’, και από το 1991, µε εκείνην του οικονοµικού µετανάστη. Συνολικά, οι δύο τελευταίες 
δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από την µαζική εισερχόµενη µετανάστευση από φτωχότερες χώρες, και 

                                                      
9. Philip Muus (2000). “Migration, Immigrants and Labour Markets in EU Member States”, Immigration et Famille, 
séminaire annuel, Institut autrichien de recherches sur la famille, Helsinki. 
10. Ποσοτικά στοιχεία  για εκείνους τους µετανάστες που ζούσαν στην Ελλάδα το 1997 και επεδίωξαν να 
καταγραφούν και να ‘νοµιµοποιηθούν’, στο Τζ.Καβουνίδη, (2002), Τα χαρακτηριστικά των Μεταναστών : το 
ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης του 1998, Αθήνα, Σάκκουλας, 500 σ. Βλεπε επίσης, R.Fakiolas and L.Maratou-
Alipranti (2000), “Foreign female immigrants in Greece”, Papers-60, pp.101-117. 
11. M. Nikolinakos (1973) The contradictions of capitalist development in Greece: labor shortages and emigration, in 
Studi Emigrazione, 30: 222-35 
12. Savvas Rombolis, (1980), “Une approche au problème contradictoire du marché du travail grec”, Siambos, S.G., 
Recent Population change calling for policy action, N.S.S.G. and E.C.P.S., Athens, pp 230-233 
13. Ev. Pteroudis (1996), όπ.πρ. 
14. Ev. Pteroudis (1996), όπ.πρ. 
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µάλιστα µε υψηλούς ρυθµούς, ενώ η Ελλάδα παρουσιάζει στην Ευρώπη το µεγαλύτερο κατά κεφαλήν 
αριθµό µεταναστών ‘χωρίς χαρτιά’, αλλά και τον µεγαλύτερο αριθµό απελάσεων15. 

Βέβαια, υπάρχουν διάφοροι ορισµοί του τί είναι µετανάστης, εξαρτώµενοι από την άσκηση ή µη 
οικονοµικής δραστηριότητας, τη διάρκεια παραµονής κλπ. Όµως, όποιον ορισµό και αν υιοθετήσουµε, 
υπάρχει ένας κοινός παρονοµαστής : µετανάστης καλείται ο αλλοδαπός ο προερχόµενος από φτωχότερη 
ή/και λιγότερο ανεπτυγµένη χώρα16. Οι µετανάστες αποτελούν µια δικλείδα ασφαλείας για τη χώρα της 
προέλευσής τους : αποτελούν ένα είδος εξαγωγής ανεργίας, ψήφου αµφισβήτησης και πολιτικής 
ανατροπής, ενώ η εργατική τους δύναµη ένα εξαγώγιµο προϊόν που αποφέρει ‘σκληρό’ συνάλλαγµα. 
Ταυτόχρονα, αποτελούν και δικλείδα ασφαλείας για τις χώρες υποδοχής : είναι ένα εργατικό δυναµικό 
στο οποίο µπορεί εύκολα να επιβάλλονται διαπραγµατεύσιµες κοινωνικές παροχές αλλά και αέναη 
κινητικότητα, είτε µε το να επαναπροωθείται σε περιόδους ύφεσης στη χώρα προέλευσης, είτε µε το να 
προωθείται σε τρίτες χώρες, µε τη µορφή ‘ρευστής εργατικής δύναµης’. Και βέβαια, όταν 
ανακοινώνονται οι επίσηµοι δείκτες της ανεργίας, υπάρχει η ευχέρεια να µην γίνεται αναφορά στην 
ανεργία των µεταναστών είτε συνολικά, είτε εκείνων ‘χωρίς χαρτιά’. Οι µετανάστες χρησιµοποιούνται ως 
εφεδρεία, για την µεγέθυνση και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας της χώρας υποδοχής, και 
τούτο σε γενικές γραµµές µόνο, αφού στην πραγµατικότητα η κοινωνία υποδοχής δεν µπορεί να 
θεωρείται ενιαία και συγκεκριµένα τµήµατά της επηρεάζονται διαφορετικά από τη συµµετοχή της 
µεταναστευτικής εργατικής δύναµης, ενώ για ορισµένα άλλα µπορεί να είναι ανταγωνιστική17. 

Συνήθως αναζητούνται τα αίτια της µετανάστευσης σε τρεις κατευθύνσεις : 

1.-Στην γενικότερη αλλαγή των συνθηκών στη χώρα υποδοχής, που την καθιστά ελκυστικό προορισµό. 
Τέτοιοι παράγοντες υπήρξαν για την Ελλάδα η ένταξή της στην ευρωπαϊκή κοινότητα το 1981 και η 
γενικότερη άνοδος του βιοτικού της επιπέδου18. Θετικά επέδρασε επίσης η εγγύτητα ή η γειτνίαση της µε 
πρώην κοµουνιστικές χώρες, οι οποίες µε την µετάβασή τους στην οικονοµία της αγοράς ήραν και τις 
απαγορεύσεις της µετανάστευσης19, αλλά και η δυσκολία ελέγχου των συνόρων και των εισόδων στην 
ελληνική επικράτεια.  

2. ∆εύτερη κατηγορία αιτίων θεωρούνται οι γενικότερες µεταβολές στο διεθνές περιβάλλον, όπως 
υπήρξαν οι περιοριστικές πολιτικές των παραδοσιακών ευρωπαϊκών χωρών υποδοχής µεταναστών, που 
εφαρµόστηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις.  

3.- Όµως, µεγαλύτερη έµφαση και ιδιαίτερος ρόλος συνηθίζεται να αποδίδεται στις συνθήκες που 
επικρατούν στην χώρα προέλευσης, όπως το χαµηλό βιοτικό επίπεδο, η εκεί πολιτική κατάσταση ή η 
ανασφάλεια, οι κοινωνικές συνθήκες, η δηµογραφικές πιέσεις κλπ. Η έµφαση στην αρνητική αξιολόγηση 
της χώρας προέλευσης αντανακλά εν συνεχεία, εκτός των άλλων, στην απαξιωτική θεώρηση των 
µεταναστών. 

Ενα τέτοιο ερµηνευτικό σχήµα σηµαίνει δύο πράγµατα : 

α).- Ότι η µετανάστευση έχει αίτια τα οποία θα πρέπει να αναζητηθούν πρώτα-πρώτα στους µετανάστες 
και τις επιλογές τους. Παρουσιάζεται δηλαδή η µετανάστευση ως ένα γεγονός το οποίο συµβαίνει ερήµην 
και παρά τη θέληση της χώρας προορισµού, η οποία την υφίσταται. Υποδεικνύεται ο µετανάστης ως 
υπεύθυνος γι’αυτό, ως ο µονοµερώς επωφελούµενος και µάλιστα εις βάρος της κοινωνίας υποδοχής, του 
συστήµατος των κοινωνικών παροχών της, της ταυτότητάς της ή ο απειλητικός για κάποια τµήµατα της 
εγχώριας αγοράς εργασίας. Με άλλα λόγια, η κοινωνία υποδοχής εµφανίζεται να έχει µειωµένη ή καµία 
συµµετοχή, και άρα, ευθύνη ή υποχρεώσεις σε σχέση µε την εισερχόµενη µετανάστευση, πράγµα που 
υποτίθεται ότι νοµιµοποιεί και την εχθρική και ταπεινωτική συµπεριφορά της20. 

                                                      
15. 4.175 απελάσεις για το 2001, έναντι 2.900 της Ιταλίας, 2.697 της Γερµανίας, 1.677 της Ισπανίας, 1.492 της 
Ολλανδίας, 630 του Βελγίου, 426 της Γαλλίας, 392 της Σουηδίας, 300 της ∆ανίας, 132 της Φινλανδίας, 45 της 
Πορτογαλλίας, 16 του Λουξεµβούργου και µηδέν της Βρετανίας, Αυστρίας, και της Ιρλανδίας. Βλ. Claire Tréan, (9-
10 Juin 2002), “La nebuleuse des clandestins”, Le Monde-Dossiers et Documents, p.3. 
16. Immanuel Wallerstein (June 2002), “Immigrants”, commentary n°90, Fernand Braudel Center, Binghampton 
University. 
17. Πρβλ και Λ. Λαµπριανίδης όπ.πρ., σσ. 17, 20, 21. 
18. Ev. Pteroudis (1996), όπ.πρ. 
19. Εκτός της Γιουγκοσλαβίας, όπου, πλην µίας σύντοµης περιόδου που είχε σχέση µε τις εσωτερικές πολιτικές 
εξελίξεις και ακολούθησε τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, ουδέποτε ίσχυσε απαγόρευση της µετανάστευσης. 
20. βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 29 Μαρτίου 2003 και σχετική φωτογραφία : “Με βίαιο τρόπο και καταπατώντας τις 
διεθνείς συνθήκες για τους πρόσφυγες, οι λιµενικές αρχές της Χίου προσπαθούσαν όλη την ηµέρα χθές να 
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β).- ότι αναπτύσσεται ένας προβληµατισµός στο επίκεντρο τού οποίου είναι η σηµαντική θέση που πρέπει 
να κατέχει η ρύθµιση της µετανάστευσης µέσω ενεργειών στις χώρες προέλευσης, πράγµα που 
υποβαθµίζει τα περιθώρια και την ευθύνη των πολιτικών επιλογών στη χώρα προορισµού. 

Το αποτέλεσµα είναι να υποτιµάται ή να αποσιωπάται µέρος από τα εγχώρια αίτια όπως είναι τα 
χαρακτηριστικά της εγχώριας αγοράς εργασίας, ή η ανάγκη για εισαγωγή ξένης εργατικής δύναµης και 
µάλιστα για µετανάστες πολύ συγκεκριµένου τύπου. Τα εγχώρια αίτια, είναι ταυτόχρονα και εκείνα τα 
οποία σχετίζονται άµεσα µε τις πολιτικές επιλογές που γίνονται και τη συνακόλουθη ευθύνη της 
διοίκησης αλλά και της κοινωνίας υποδοχής. 

Πιό συγκεκριµένα : 

α)- Υποβαθµίζεται ο συσχετισµός της εισερχόµενης µετανάστευσης στην Ελλάδα, µε την προηγηθείσα 
ελληνική µεταναστευτική έξοδο προς την βορειο-δυτική Ευρώπη και αλλού, αλλά και µε την µεγάλη 
αγροτική έξοδο από τις δεκαετίες 1950 και 1960, όπως και µε αλλαγές στην εσωτερική αγορά εργασίας. 
Η εκµηχάνιση της γεωργίας από το 1960, άφησε έξω κάποιες δραστηριότητες, όπου τα ανθρώπινα χέρια 
ήταν αναντικατάστατα, ενώ η µαζική αγροτική έξοδος έκανε την εργασία δυσεύρετη και το κόστος της 
υπερβολικό : αυτές τότε απλώς εγκαταλείφθηκαν. Σαν τέτοιες µπορούµε να αναφέρουµε κάποιες 
αγροτικές δραστηριότητες, τόσο στον γεωργικό, στον κτηνοτροφικό ή στον τοµέα της αλιείας 
(ενασχόληση µε τα ζώα, οικοδοµικές και χωµατουργικές εργασίες, κλάδεµα, κάποιες συγκοµιδές, και 
άλλες χειρωνακτικές εργασίες στην εκτατική γεωργία), αλλά και τοµείς υπηρεσιών (καθαριότητας, 
φροντίδας ηλικιωµένων κ.λπ.) και γενικότερα τοµείς χαµηλής απόδοσης ή\και χαµηλού κύρους και 
κοινωνικής καταξίωσης21. Σ’ αυτούς τους τελευταίους, όπως και στην όλο και πιο σηµαντική εντατική 
γεωργία, οι ανάγκες αυξήθηκαν, λόγω και της παράλληλης αύξησης της συµµετοχής των γυναικών στην 
αγορά εργασίας αλλά και γενικότερων αλλαγών στην δηµογραφική δοµή των νοικοκυριών, στις ανάγκες 
της οικογένειας και στις διαγενεακές σχέσεις. Σήµερα οι τοµείς αυτοί απορροφούν µετανάστες, σε µεγάλο 
ποσοστό ‘χωρίς χαρτιά’, ενώ ορισµένοι που είχαν εγκαταλειφθεί, επαναδραστηριοποιούνται χάρη 
σ’αυτούς22. Οι µετανάστες απορροφώνται επίσης σε δουλειές που δεν προτιµούν οι γηγενείς, ή µε 
εργασιακά καθεστώτα που αυτοί δεν αποδέχονται, όπως η “οικόσιτη απασχόληση” στη διάθεση του 
εργοδότη 24 ώρες το 24ωρο ή η αµοιβή σε είδος (στέγη ή\και τροφή), µε επιπλέον αντίτιµο την 
παραίτηση από την προσωπική ζωή.  

β)- Υποβαθµίζεται επίσης η εκ µέρους της χώρας υποδοχής ζήτηση προς απορρόφηση σε συγκεκριµένους 
τοµείς της αγοράς εργασίας της23 αυτού ακριβώς του τύπου µεταναστευτικών εργατικών χεριών : χωρίς 
χαρτιά και σε πλεονασµατικούς αριθµούς. Αυτό εναρµονίζεται απόλυτα και µε τις πολιτικές επιλογές για 
την διεθνοποίηση της διαθέσιµης εργατικής δύναµης, την εκ βάθρων αναθεώρηση των εργασιακών 
σχέσεων και των ωραρίων, την λεγόµενη ελαστικοποίηση της απασχόλησης, τις διαφόρων ειδών 
‘φιλελευθεροποιήσεις’, τη µείωση των απασχολούµενων στον αγροτικό τοµέα, την µαζική 
προλεταριοποίηση των εργαζοµένων, τη συµπίεση του κόστους εργασίας, τη µεγιστοποίηση του κέρδους 
από την εργασία τους. Συµβαδίζει επίσης και µε τις ευρωπαϊκές εκτιµήσεις για µειωµένη προθυµία των 
Ευρωπαίων εργαζοµένων για γεωγραφική κινητικότητα, σε σύγκριση, πχ µε την Αµερική ή µε την 
ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα κατά τις δεκαετίες του 1950 και 196024.  

γ)- Πάντα µε αποκλειστική προτεραιότητα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονοµίας µέσω κυρίως του χαµηλού κόστους εργασίας, αποσιωπάται η όλο και πιο ανοικτή προς τα 
κάτω αναθεώρηση της αντίληψης του κράτους για το ρόλο του στη διαχείριση της ταξικής 

                                                                                                                                                        
εµποδίσουν ξύλινη βάρκα µε λαθροµετανάστες να προσεγγίσει τις ακτές του νησιού. Το σκάφος καταδίωξης του 
Λιµεναρχείου Χίου, αφού έκανε κύκλους γύρω από τη βάρκα, την έδεσε και µ’ένα σκοινί άρχισε να τη ρυµουλκεί µε 
σκοπό να την επαναπροωθήσει στα διεθνή ύδατα. Στις καταγγελίες ο Λιµενάρχης απάντησε ότι το σκάφος παίρνει 
εντολές απ’ ευθείας από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και ότι το τοπικό Λιµεναρχείο δεν έχει καµία ανάµιξη”. 
21. M. Nikolinakos, όπ.πρ. 
22. Council of Europe/Parliamentary Assembly, “Migrants in irregular employment in the agricultural sector of 
southern European countries”, Recommendation 1618, 8 September 2003, provisional edition, 2 p. 
23. Θ. Ιωσηφίδης (2001) “Συνθήκες εργασίας τριών µεταναστευτικών οµάδων στην Αθήνα”, στο Αθ.Μαρβάκης, 
∆.Παρσάνογλου και Μ.Παύλου(επιµ.), όπ.πρ., σσ.227-246. 
24. Johannes Pflegerl, Immigration and Family, περιληπτικός απολογισµός του οµώνυµου ετήσιου σεµινάριου, για το 
European Observatory on the Social Situation, Demography and Family, Eλσίνκι, 8-10 Ιουνίου 2002. Οµοίως, 
Constantinos Fotakis, “The Social Aspects of Migration in the European Union”, περιληπτική παρουσίαση του 
Social Situation Report 2002 : Geographical Mobility and Migration, της DG Employment and Social Affairs και 
του Eurostat, στο ίδιο σεµινάριο. 
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αντιπαράθεσης. Παράλληλα αποσιωπάται το γεγονός ότι οι επιλογές στη µεταναστευτική πολιτική δεν 
είναι αυτόνοµες, αλλά αποτελούν σηµαντική συνιστώσα της οικονοµικής πολιτικής. Ασαφής παραµένει 
και ο τρόπος µε τον οποίον καλούνται οι εισερχόµενοι µετανάστες να µετέχουν στη σύνολη οικονοµική 
ζωή της χώρας. 

 

Οι µετανάστες στην Ελλάδα 

Οι µετανάστες κατευθύνονται κύρια σε υποβαθµισµένους τοµείς της αγοράς εργασίας όπου η εγχώρια 
προσφορά είναι ανεπαρκής, σε τοµείς µε ακαµψίες ή σε τοµείς χαµηλής ανταγωνιστικότητας και 
παραγωγικότητας25. Η δευτερεύουσα αυτή αγορά εργασίας, ή η τριτεύουσα ίσως, αν θεωρήσουµε ως 
δευτερεύουσα την εγχώρια ελαστικοποιηµένη, µερική και άτυπη απασχόληση, χαρακτηρίζεται από ακόµη 
δυσµενέστερες συνθήκες.  Στην πραγµατικότητα όµως είναι άµεσα εξαρτηµένη και συνδεδεµένη µε την 
πρωτεύουσα, της οποίας αποτελεί και όρο επιβίωσης (βλέπε υπεργολαβίες26). 

Έτσι οι µετανάστες µετέχουν : 

 στην ιδιωτική κατασκευή, τα δηµόσια έργα και τα ‘µεγάλα’, λεγόµενα, έργα 

 στον αγροτικό τοµέα 

 στον τοµέα των υπηρεσιών, όπως περιγράφηκε προηγουµένως 

 Τέλος θα πρέπει να αναφέρουµε και τους πολυάριθµους αλλοδαπούς εργαζοµένους, που αποτελούν τα 
πληρώµατα των πλοίων ελληνικών συµφερόντων, µε τους οποίους ελάχιστα ασχολούµαστε αφού, 
υποτίθεται, ότι δεν είναι παρόντες στην επικράτεια. 

Γεωγραφικά, κανένας από τους τοµείς αυτούς δεν εντοπίζεται συγκεκριµένα, αφού όλοι τους 
συνυπάρχουν τόσο στον αστικό, όσο και στον αγροτικό χώρο, ενώ ένας µεγάλος αριθµός µεταναστών 
βρίσκονται είτε εποχιακά στην Ελλάδα, είτε µετακινούνται διαρκώς ανά την επικράτεια, ακολουθώντας 
την προσφερόµενη απασχόληση, στις κατασκευές, για παράδειγµα ή τις συγκοµιδές27. 

Τέλος, σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα των µεταναστών, οι πρώτες πρωτογενείς έρευνες επιτρέπουν 
ήδη κάποια συµπεράσµατα28, ενώ πολλοί είναι ακόµη οι άγνωστοι σχετικά µε την συµµετοχή των 
µεταναστών στην οικονοµική δραστηριότητα, τη συγκριτική τους απόδοση, τα προβλήµατα από τη 
χρησιµοποίησή τους σε τοµείς όπου απαιτείται κάποια ειδίκευση29 κλπ 

Γενικά, οι εργαζόµενοι ή άνεργοι αλλοδαποί, δεν είναι ιδιαίτερα δηµοφιλείς30, παρ’όλο που η προσφορά 
τους όπως και το τίµηµα που επωµίζονται για την έλευση και την παρουσία τους εδώ είναι µεγάλο. Οι 
κοινωνίες υποδοχής δείχνουν να κάνουν ό,τι µπορούν ώστε να διαχειριστούν το ζήτηµα µε όρους 
“εργατικών χεριών” και όχι ανθρώπων31…. Το πλαίσιο της παραµονής τους, παραµένει ασαφές και 
ασταθές. Στην Ελλάδα, όπως και αλλού, η κοινωνία υποδοχής εµφανίζεται ως πολιορκηµένη και 
αναγκασµένη να δεχτεί µετανάστες, ενώ προτάσσει αρνητικές για τους µετανάστες αντιλήψεις σύµφωνα 
µε τις οποίες οι τελευταίοι: επωφελούνται από την χώρα υποδοχής για να βελτιώσουν την δική τους 
οικονοµική κατάσταση, εκµεταλλεύονται το εγχώριο κοινωνικό κράτος, δέχονται χαµηλότερες αµοιβές 
πλήττοντας τα εισοδήµατα των ντόπιων ή και των παλαιότερων µεταναστών, παρουσιάζουν αυξηµένη 
εγκληµατικότητα, έχουν αµφίβολη πρόθεση ή ικανότητα ενσωµάτωσης. Στο πλαίσιο αυτό σηµασία 

                                                      
25. Martin Baldwin-Edwards, “Αγορές εργασίας της νότιας Ευρώπης και µετανάστευση δοµική και λειτουργική 
ανάλυση”, Εργασία-2002, ΙΑΠΑ∆-Πάντειο Πανεπιστήµιο,  p.p. 157-174. 
26. Θ. Ιωσηφίδης, όπ.πρ. 
27. Council of Europe/Parliamentary Assembly, όπ.πρ. 
28. Νίκος Κολιός, (2003), «Κοινωνικό Κεφάλαιο, Αστικός Χώρος και Επιχειρήσεις των Μεταναστών στο κέντρο της 
Αθήνας», αδηµοσίευτη πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 
29. Ευγενία Μάρκοβα, (2001) “Οι Βούλγαροι µετανάστες στην ελληνική αγορά εργασίας και στην ελληνική 
κοινωνία”, στο Αθ.Μαρβάκης, ∆.Παρσάνογλου και Μ.και Μ.Παύλου(επιµ.), όπ.πρ., σσ.247-275. 
ενία, 
30. Jeremy Harding, (2000), The Uninvited; Refugees at the Rich Man’s Gate, London, Profile Books and the London 
Review of Books, 128 p. 
31. Πρβλ. και Michael Kearney, “From the invisible Hands to Visible Feet: Anthropological Studies on Migration and 
Development”, in : Robin Cohen, Theories of Migration, Edward Elgar Publishing Limited, 1996, pp. 374-404, first 
published in : Annual Review of Anthropology, 15, 1986, 331-361. 
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αποκτά επίσης και η διερεύνηση της διαµορφωµένης συγκριτικής αντίληψης των γηγενών για κάθε µιά 
από τις µεταναστευτικές οµάδες. 

Τα τελευταία χρόνια, η διαχείριση της εισερχόµενης στην Ελλάδα µετανάστευσης και ο λόγος που 
διατυπώνεται γύρω από αυτήν, περιστρέφονται γύρω από δύο κυρίως οµάδες εννοιών : όσες αφορούν 
στην νόµιµη είσοδο και παρουσία του µετανάστη στην επικράτεια και εκείνες που σχετίζονται µε την 
ακαθόριστη ακόµη έννοια της ένταξης στην κοινωνία υποδοχής, µε ιδιαίτερη έµφαση στην πρώτη. Οι όροι 
της νοµιµότητας της παρεχόµενης εργασίας ή το ενδεχόµενο κορεσµού της αγοράς εργασίας φαίνεται να 
απασχολούν ακόµη λιγότερο. Παρ’όλα αυτά, και ενώ η µεταναστευτική πολιτική αποτελεί το κύριο 
σηµείο πολιτικής και εκλογικής αντιπαράθεσης στις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα τα πολιτικά κόµατα 
δεν αρθρώνουν κάποιον διαφοροποιηµένο µεταξύ τους και συγκεκριµένο πολιτικό λόγο, πλην, ίσως, της 
ακροδεξιάς. Το ζήτηµα υποβαθµίζεται από την κυβέρνηση και την διοίκηση σε τεχνικό διαχειριστικό 
ζήτηµα, ενώ επιχειρείται και σε µεγάλο βαθµό επιτυγχάνεται η ουσιαστική αποξένωση της ελληνικής 
κοινωνίας από αυτό και η αποπολιτικοποίησή του. Στην καλύτερη περίπτωση, η µετανάστευση 
παρουσιάζεται ως τεχνική αναγκαιότητα για το σύνολο της χώρας αδιάκριτα, και τότε, ο δηµόσιος λόγος 
επικαλείται την δηµογραφική γήρανση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τα αναµενόµενα οφέλη από 
την εισαγωγή µεταναστών. Παράλληλα, προβάλλεται το επιχείρηµα ότι οι επιλογές της σχετικής 
πολιτικής δεν είναι τόσο εγχώριες, όσο διεθνώς επιβεβληµένες και γίνεται αναφορά στις προβλέψεις 
διεθνών οργανισµών για την επαπειλούµενη κατάρρευση των ευρωπαϊκών εθνικών συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης,  και την προσωρινή λύση που θα µπορούσε ν’αποτελέσει η στήριξή τους εκ 
µέρους των µεταναστών. Το τελευταίο σηµείο, είναι και το µόνο που σποραδικά και σε περιόδους 
όξυνσης αναφέρεται, και τούτο στο πλαίσιο ενός δηµόσιου προβληµατισµού που σκοπό έχει να 
τεκµηριώσει τα κίνητρα και τα οφέλη που θα είχε η κοινωνία υποδοχής, θεωρούµενη γενικά και στο 
σύνολό της, για να αποδεχθεί τους µετανάστες. 

Σε γενικές γραµµές, το κράτος εφάρµοσε κατά προτεραιότητα πολιτικές καταστολής, «µε εµφανή τη 
διάσταση ανάµεσα στο δίκαιο και τη νοµιµότητα»32. Με µεγάλη απροθυµία και καθυστέρηση προώθησε 
την διασφάλιση των δικαιωµάτων των µεταναστών στην απασχόληση (ασφάλιση, υγιεινή της εργασίας, 
ωράριο κ.λπ.), αλλά και στη στέγαση, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική τους κινητικότητα, πράγµα που 
δηµιούργησε και συντηρεί τις προϋποθέσεις για αυθαιρεσίες κάθε είδους, τόσο εκ µέρους της διοίκησης, 
όσο και εκ µέρους των πολιτών. Αν επρόκειτο να διακρίνουµε την εικοσαετία αυτή σε διαφορετικές 
περιόδους θα συµφωνούσα σε γενικές γραµµές µε µια περιοδολόγηση µε βάση την θεσµική τους 
αντιµετώπιση από την πλευρά της κοινωνίας υποδοχής33: 

Μια πρώτη φάση, που θα διαρκέσει περίπου ως το 1990, χαρακτηρίζεται από τους µικρούς συγκριτικά 
αριθµούς µεταναστών και µαζί, από την ανεκτικότητα και την αδιαφορία της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στην εισερχόµενη µετανάστευση. Η φάση αυτή περιέλαβε και την µετανάστευση από την 
Πολωνία, λίγο νωρίτερα από το 1990, την οποία, η ελληνική κοινωνία είδε µε συµπάθεια και ενδιαφέρον 
για τα πολιτικά της χαρακτηριστικά, σε σύγκριση τουλάχιστον µε ό,τι αργότερα ακολούθησε. Οµως, η εν 
συνεχεία µαζική εισροή µεταναστών από τις άλλες ανατολικές χώρες και η µετατροπή των πολιτικών 
συµφραζοµένων σε αµιγώς οικονοµικά, δηµιούργησε αντιδράσεις και αντιφάσεις και µορφοποίησε 
αρνητικές κοινωνικές στάσεις. Από τότε, µε ορόσηµο την ψήφιση του Ν.1975 του 1991 και ως το 1997, η 
µετανάστευση αντιµετωπίστηκε ως ποινικό αδίκηµα, ενώ εκτός από τον εργοδότη, διώχθηκε και ο 
παρανόµως απασχολούµενος. Οι ‘χωρίς χαρτιά’ αλλοδαποί, δεν µπορούσαν να έχουν πρόσβαση στον 
δηµόσιο τοµέα και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, και να ζητήσουν τη συνδροµή 
τους. Ακόµη κι αν είχαν για χρόνια καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές στους ασφαλιστικούς οργανισµούς 
δεν θεµελίωναν δικαιώµατα για τις αντίστοιχες παροχές. Παρά τις επικρίσεις που δέχθηκε ο νόµος από 
θεσµοθετηµένα όργανα, οργανώσεις και ειδικούς34, οι µετανάστες διώχθηκαν για την είσοδό τους στη 
χώρα και την παράνοµη εργασία τους, ενώ δεν υπήρξαν αντίστοιχες κυρώσεις εναντίον των εργοδοτών 
τους. Στο πλαίσιο της έλλειψης ρυθµίσεων αντίστοιχων µε το πρόβληµα και της συνακόλουθης ανοµίας,  
το κράτος επέλεξε να αποδεικνύει ότι διατηρεί τον έλεγχο, µέσα, από τη δυνατότητά του να ασκήσει 
ακόµη περισσότερη κατασταλτική πολιτική35. Από το 1991 ως το πρώτο εξάµηνο του 1999, έγιναν 
1.820.000 απελάσεις αλλοδαπών, µεταξύ των οποίων 1.700.000 Αλβανοί36. Πολλοί εξ αυτών απελάθηκαν 
                                                      
32. Ιωάννα Κούρτοβικ (2001), «Μετανάστες : ανάµεσα στο δίκαιο και στη νοµιµότητα», στο Αθ.Μαρβάκης, 
∆.Παρσάνογλου και Μ.Παύλου (επιµ.), Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, σσ.163-198. 
33. Ι. Κούρτοβικ (2001), όπ.πρ. 
34. Ι. Κούρτοβικ (2001), όπ.πρ. 
35. Ι. Κούρτοβικ (2001), όπ.πρ.. 
36. Ι. Κούρτοβικ (2001), όπ.πρ. 
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περισσότερες από µία φορές, µε τις λεγόµενες ‘επιχειρήσεις σκούπα’. Παράλληλα, οι συνθήκες ανοχής 
και ατιµωρησίας αύξησαν και ‘νοµιµοποίησαν’ τα κρούσµατα επιθετικότητας εναντίον των µεταναστών, 
τόσο εκ µέρους Ελλήνων πολιτών, όσο και εκ µέρους αστυνοµικών υπαλλήλων, ενώ από το 1998, 
δηµοσιεύονται και οι πρώτες ‘έρευνες γνώµης’ που αποδεικνύουν πως οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές37. 
Η επίσηµη ελληνική στάση µπορούµε να πούµε πως συνοψίζεται και συµβολικά αποδίδεται από το 
γεγονός ότι η εισερχόµενη µετανάστευση αντιµετωπίστηκε ως ζήτηµα που αφορούσε κατά σειρά στο Υπ. 
∆ηµ. Τάξης, κατόπιν στο Υπ. Εργασίας, και τελευταίο στο Υπ. Εσωτερικών. Βέβαια, ανάλογη 
αξιολόγηση του ζητήµατος συναντάται συχνά και στην συναφή ευρωπαϊκή νοµοθεσία, η οποία το 
κατατάσσει στον τοµέα ασφάλειας και αρµοδιότητας των “εσωτερικών υπηρεσιων”. 

Μπορούµε να θεωρήσουµε πως η δεύτερη αυτή περίοδος κλείνει µε την ψήφιση των Π∆ 358 και 359 του 
1997, του Υπ. Εργασίας και την εφαρµογή του πρώτου προγράµµατος νοµιµοποίησης . Το πρόγραµµα 
περιελάµβανε διαδικασία καταγραφής, η οποία εκτός από την χορήγηση της λευκής κάρτας αµνήστευε και 
την παράνοµη είσοδο και παραµονή στη χώρα. ∆ιήρκεσε από την 1/1/1998 ως τις 31/5/1998, αλλά 
αφορούσε µόνον σε όσους είχαν µπεί στη χώρα ως την υπογραφή των Π∆ στις 28 Νοεµβρίου του 1997 
και προέβλεπε σε δεύτερη φάση την χορήγηση της πράσινης κάρτας. Τον Ιούλιο του 1998, δύο µήνες 
µετά τη λήξη των προθεσµιών, και λόγω των δυσκολιών αλλά κυρίως του πενιχρού ποσοστού των 
καταγραφέντων, δόθηκε παράταση ως τις 31/10/1998. Όµως, την πράσινη κάρτα την πήραν πολύ 
λιγότεροι από εκείνους που πήραν την λευκή : πολλοί από τους αρχικά καταγραφέντες δεν κατόρθωσαν ή 
δεν θέλησαν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες νοµιµοποίησής τους. 

Η εκπνοή των προθεσµιών του πρώτου προγράµµατος νοµιµοποίησης και της δι’αυτής αµνήστευσης της 
παράνοµης εισόδου και παρουσίας στην επικράτεια, σήµανε και την δικαιολογηµένη, υποτίθεται, 
επιθετική στάση του κράτους, της διοίκησης  και της κοινωνίας υποδοχής, εν ονόµατι της προστασίας της 
νοµιµότητας. Η µετανάστευση παραµένει πάντοτε και πρώτιστα ζήτηµα ∆ηµόσιας Τάξης, ενώ 
καλλιεργείται και επίσηµα η εικόνα της µετανάστευσης ως παραβατικής συµπεριφοράς. Άλλωστε, όταν 
ταυτόχρονα µε την τελευταία υποτίµηση της δραχµής, το Μάρτιο του 1998, υπήρξε µαζικό κύµα βίας 
εναντίον των µεταναστών, απαγορεύσεις της κυκλοφορίας τους εκ µέρους ιδιωτών, αυτοδικίες κλπ. ο 
τότε Υπ. ∆ηµόσιας Τάξης, βεβαίωνε κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Αυστραλία, ότι υπάρχει 
πράγµατι άνοδος της εγκληµατικότητας στην Ελλάδα, η οποία οφείλεται στους µετανάστες. Είχε 
προηγηθεί ο εισηγητής της Ν∆ για τον νόµο 1975/1991, ο οποίος είπε στη Βουλή: “…εισερχόµενοι, 
παραµένοντες και εργαζόµενοι παράνοµα, δηµιουργούν τεράστια κοινωνικά προβλήµατα…. Ενώ τα δικά 
τους προβλήµατα προσπαθούν να τα λύσουν επιδιδόµενοι, δυστυχώς, γενικά στην εγκληµατικότητα 
….”38 

Με τον νέο νόµο 2910 του 2001, η αρµοδιότητα για την εισερχόµενη µετανάστευση περνάει από το Υπ. 
∆ηµόσιας Τάξης, στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπ. Εσωτερικών και στις 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες του στις Περιφέρειες, ενώ ιδρύεται ένα ‘κέντρο µελέτης της µετανάστευσης’. 
Πολλά από τα χαρακτηριστικά του νέου νόµου είναι προβληµατικά και πρακτικά ανεφάρµοστα, 
επιτρέποντας αυθαίρετη και παράνοµη διαχείριση του ζητήµατος εκ µέρους της διοίκησης και σε 
αντίθεση µε τα ισχύοντα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο39. Με τον νέο νόµο, για τη νόµιµη είσοδο 
αλλοδαπού προαπαιτείται προξενική θεώρηση εισόδου (βίζα, τρίµηνης συνήθως  διάρκειας), το αίτηµα 
όµως για τη θεώρηση αυτή µπορεί τώρα να απορρίπτεται χωρίς αιτιολόγηση ή µε κάποια γενικόλογη 
τέτοια (ζητήµατα ασφάλειας, δηµόσιας τάξης και υγείας κ.λπ.)40. Επιπλέον, το ελληνικό κράτος µπορεί να 
αρνηθεί την είσοδο ακόµα και σε κάτοχο θεώρησης. Ο νέος νόµος του 2000 διατηρεί δύο ξεχωριστές 
αλλά αλληλεξαρτώµενες άδειες για παραµονή και εργασία, εισάγει ένα ιδιαίτερα προβληµατικό και 

                                                      
37. Για µιά επισκόπηση των στάσεων της ελληνικής κοινωνίας υποδοχής στο επίπεδο της διοίκησης, των 
κοινοβουλευτικών οργάνων, του τύπου, του δηµόσιου λόγου κλπ και για την περίοδο µέχρι το 1998, βλέπε : 
Σ.Τρουµπέτα, “Μερικές σκέψεις σχετικά µε την παράσταση του ‘άλλου’ και το φαινόµενο του ρατσισµού στην 
ελληνική κοινωνία”, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχος 101-102, σσ 137-176, Αθήνα, 2000. 
38. Οπως παρατίθεται στο Στρ. Γεωργούλας (2001), όπ.πρ. 
39. Για µιά αναλυτική παρουσίαση και κριτική του ν. 2910/2001 βλ. N. Sitaropoulos, (2001), “The New Greek 
Immigration Law : a Step Forward ?”, Immigration and Nationality Law and Practice, Vol.15, n° 4, pp. 228-234. 
Παράβαλε επίσης µε : Achilles Skordas, (2002), “The new Immigration Law in Greece : Modernization on the 
Wrong Track”, in the European Journal of Migration and Law(4):23-48, the Netherlands, Kluwer Law International, 
µε : Baldwin-Edwards, M., (2001),  An analytic commentary on the Greek immigration bill, MMO working paper 
n°1. 16p., όπως και µε την κριτική του ∆ικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, (2000), Το 
τελικό σχέδιο νόµου για την είσοδο και την παραµονή των αλλοδαπών κλπ., 8 σελ. 
40. N. Sitaropoulos, όπ.πρ., σ. 229. 
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συζητήσιµο σύστηµα προαπαιτούµενης πρόσληψης του αλλοδαπού εκ µέρους τού εργοδότη, πριν την 
είσοδό του στην Ελλάδα. Το σύστηµα στηρίζεται στις κατά τόπους προξενικές υπηρεσίες και υποτίθεται 
ότι λαµβάνει υπ’όψη συγκεκριµένες ανάγκες για εισαγωγή εργατικού δυναµικού, όπως αυτές κατ’έτος θα 
καθορίζονται από τον ΟΑΕ∆, τις κατά περιφέρεια αιτήσεις των εργοδοτών, αλλά και την υπηκοότητα του 
υποψήφιου µετανάστη, µε ό,τι αυτό µπορεί να συνεπάγεται41. Οι υποψήφιοι µετανάστες που επιθυµούν 
να ασκήσουν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, θα πρέπει να υποβάλουν αντίστοιχο αίτηµα στην 
προξενική αρχή του τόπου διαµονής τους και η σχετική άδεια µπορεί να τους χορηγηθεί υπό δυσανάλογες 
προϋποθέσεις που και αυτές προσφέρονται για αυθαιρεσίες, όπως η οικονοµική τους δυνατότητα και η 
αναµενόµενη “συµβολή τους στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας”42. Ο απαιτούµενος χρόνος για την 
οικογενειακή επανένωση µειώνεται από τα πέντε στα δύο χρόνια43, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 
ένα µόνο χρόνο44. Και για το ζήτηµα αυτό εισάγονται διακρίσεις µεταξύ των αλλοδαπών αλλά και άλλες 
προβληµατικές διατάξεις45. Ο νέος νόµος αποτυγχάνει να ρυθµίσει το ζήτηµα τόσο των µεταναστών 
χωρίς χαρτιά που βρίσκονται ήδη στη χώρα όσο και εκείνων που συνεχώς εισρέουν. Η διαδικασία 
νοµιµοποίησης συνεχίζει την προηγούµενο καθεστώς της λευκής/πράσινης κάρτας, όπως απέρρεε από τα 
προεδρικά διατάγµατα. Προσπαθεί να διακρίνει ανάµεσα σε εποχιακούς και πιο µακροχρόνιους 
µετανάστες και ενθαρρύνει την αέναη κινητικότητα των µεταναστών, ώστε να µην εγκατασταθούν 
πραγµατικά στη χώρα,αλλά να είναι µια αποπροσωποποιηµένη εργατική δύναµη που θα δουλεύει και θα 
φεύγει, αποτυγχάνοντας έτσι να αποκτήσει κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα, ουσιαστική 
εκπροσώπηση και πολιτική συµµετοχή. 

 

Κοινωνική ένταξη των µεταναστών και νοµιµοποίηση των πολιτικών 

Η νοµιµότητα της παρουσίας του µετανάστη ρυθµίζεται, είτε µε µέτρα ελέγχου της εισόδου και 
παραµονής στην επικράτεια, ως προς τα οποία οι ευρωπαϊκές χώρες συγκλίνουν46, είτε, a posteriori,  µε 
τα προγράµµατα νοµιµοποίησης ή, όπως λέγεται, αµνήστευσης της παράνοµης εισόδου και παραµονής. 
Ρυθµίζεται επίσης, µέσω τού επανακαθορισµού των όρων συµµετοχής των µεταναστών στο έθνος ή\και 
στην πολιτεία, κι αυτά, µέσω των διαδοχικών αναθεωρήσεων των πολιτικών απονοµής της ελληνικής 
υπηκοότητας και των αναθεωρήσεων της αναλογίας µεταξύ του δικαίου του αίµατος ή της καταγωγής (jus 
sanguinis) και του δικαίου της επικράτειας (jus solis). Το περιεχόµενο όµως της έννοιας, της ένταξης  
στην κοινωνία υποδοχής, παραµένει άγνωστο, όπως και οι όροι µε τους οποίους θα µπορούσε να 
επιτευχθεί, ενώ παραβλέπονται τα σχετικά κίνητρα της ίδιας της κοινωνίας υποδοχής για να πιέσει προς 
µια τέτοια κατέυθυνση και να την διεκδικήσει. Άγνωστος παραµένει τέλος και ο τρόπος της συσχέτισης 
της υπηκοότητας µε την ιδιότητα του πολίτη και µε την πολιτική εκπροσώπηση και συµµετοχή των 
µεταναστών. Από κοντά ακολουθεί και η θολή χρήση της λεγόµενης πολυπολιτισµικότητας47. Η Ελλάδα 
µοιάζει να αρκείται στο θέµα αυτό σε µόνη την επιλογή των εγχώριων τεχνικών προσαρµογών στις 
κατευθύνσεις που θα δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνοψίζεται στο επιχείρηµα: «την 
πολιτική µας την επιβάλλει η ΕΕ και οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας». Όµως, η όποια κοινή 
ευρωπαϊκή πολιτική δεν µπορεί να επεκταθεί πέρα από τα θέµατα ρύθµισης της εισόδου, παραµονής και 
κινητικότητας στην επικράτεια ή τα θέµατα πολιτικής παροχής ασύλου κι έτσι τα ζητήµατα της ένταξης, 
της ενσωµάτωσης48 ή της απονοµής υπηκοότητας στους µετανάστες αναγκαστικά ανήκουν στο εθνικό 
επίπεδο. 

                                                      
41. N. Sitaropoulos, όπ.πρ. 
42. Αρθρα 25 έως  και 27  του Ν.2910, Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της 
ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 91/2-5-2001. 
43. Αρθρα 28 έως  και 33  του Ν.2910, όπ.πρ. 
44. N. Sitaropoulos, (2002), Transposition in Greece of the European Union Directive 2000/43 implementing the 
principle of Equal Treatment between persons Irrespective of Racial or Ethnic Origin, report, 28 p. Επίσης, 
Ν.Σιταρόπουλος, (2003), Το δικαίωµα στην οικογενειακή ενότητα και επανένωση αλλοδαπών µεταναστών στις χώρες 
υποδοχής, έκθεση, 12.σ. 
45. N. Sitaropoulos, όπ.πρ., σ. 232. 
46. Helga Leitner (1997), “Reconfiguring the spatiality of power : the construction of a supranational migration 
framework for the European Union”, Political Georgaphy, Vol.16, N° 2, pp 123-143. 
47. Βλέπε για παράδειγµα, John Rex (1997), “Μulticultural and plural societies : The concept of a multicultural 
society”, in Montserrat Guibernau and John Rex (eds), Nationalism, Multiculturalism and Migration, Cambridge, 
Polity Press, pp. 212-220. 
48. Σκοπίµως διακρίνεται εδώ η ένταξη από την ενσωµάτωση, αφού η κάθε µία τους περιγράφει καλύτερα κάθε ένα 
από τα δύο κλασσικά ευρωπαϊκά µοντέλα : το ‘πολυπολιτισµικό’ γνωστό και ως γερµανικό, το οποίο χαρακτηρίζεται 



∆ώρα Λαφαζάνη (2003), Νέα µετανάστευση προς την Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία: Όψεις ενός πρώτου απολογισµού 
«Νέα µετανάστευση προς την Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία:  Προσπάθεια για έναν πρώτο απολογισµό», στα 
πρακτικά του συνεδρίου, Η Κοινωνική Αλλαγή στην Ελλάδα, από το 1980 ως το 2001, Αθήνα, Ίδρυµα Σάκη 
Καράγιωργα, Σεπτέµβριος 2004, σς 698-720 . 
 

11

Τα ίδια τα χαρακτηριστικά της νέας µετανάστευσης, έτσι όπως παρουσιάστηκαν πιο πάνω, έχουν ως 
αποτέλεσµα την δυσκολία των µεταναστών να ενταχθούν στην κοινωνία υποδοχής και να επωφεληθούν 
από τους ισχύοντες βασικούς κοινωνικούς και οικονοµικούς θεσµούς49. Οι κοινωνικές συνέπειες της 
υπερεκµετάλλευσης, το πρόβληµα της εκπαίδευσης, οι ελλείψεις της πολιτικής αναγνώρισης και 
διαχείρισης της εθνο-πολιτισµικής διαφορετικότητας, και ιδιαίτερα σε σχέση µε το Ισλάµ, καθώς και η 
αναµενόµενη αύξηση της πολιτικής συνειδητοποίησης των µεταναστών δεν αντιµετωπίζονται βέβαια µε 
απλές από τα πάνω κινήσεις συγκυριακής εξοµάλυνσης των εντάσεων και επιφανειακού εξανθρωπισµού 
των συνθηκών παρουσίας και εργασίας των µεταναστών στη χώρα, ούτε µε ρητορικές περί των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων50. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα της απόφασης σχετικά µε την ίδρυση 
τεµένους στην Αθήνα, µε την χρηµατοδότησή του, αλλά και µε τους επιµέρους όρους της λειτουργίας 
του, η οποία δεν ελήφθη µε όρους πολιτικούς51 ή επειδή τίθεται ζήτηµα δικαιώµατος άσκησης των 
θρησκευτικών καθηκόντων των µουσουλµάνων της Αθήνας, αλλά, µε όρους συγκυρίας: ιδρύεται δηλαδή 
για την εξυπηρέτηση των µουσουλµάνων αθλητών και µε αφορµή τους Ολυµπιακούς Αγώνες.  

Από την άλλη, όλες οι σχετικές µελέτες και το άλλο πρωτογενές υλικό (φιλµς κ.λπ.) συµπεραίνουν την 
«βιωµένη από τους µετανάστες εχθρότητα της κοινωνίας υποδοχής και της ελληνικής διοίκησης, την 
προσβολή της αξιοπρέπειάς τους, σκληρότητα, βαρβαρότητα, τροµοκράτηση….. Αισθάνονται ότι πρέπει 
να είναι προσεκτικοί, ότι κινδυνεύουν, είναι φοβισµένοι, ταπεινωµένοι .. »52. Η διάσταση ανάµεσα στο 
είδος απασχόλησής τους και τα προσόντα τους, δεν µπορεί παρά να προκαλεί πικρία και οργή. Οι µελέτες 
αυτές παραµένουν προς το παρόν ίσως ο µόνος τρόπος που έχουν οι µετανάστες για ν’ακουστεί η φωνή 
τους έστω και διαµεσολαβούµενη · η εµβέλειά τους όµως δεν µπορεί παρά να είναι περιορισµένη. 
Επιπλέον, όσο κι αν µοιάζει αυτή τη στιγµή εφικτή η µεγάλη κινητικότητα των µεταναστών, και 
θεσµοθετείται η αβεβαιότητα και η πρόσκαιρη παρουσία τους στη χώρα, το βέβαιο είναι ότι η νέες γενιές 
των µεταναστών, είτε εκείνων που ήρθαν µε τους γονείς τους είτε, αργότερα, εκείνων που γεννήθηκαν ή 
θα γεννηθούν στην Ελλάδα, θα είναι φορείς όλης αυτής της κοινωνικής µεταχείρισης που υπέστησαν. 

Ωστόσο, η ένταξη ως πολιτικό αίτηµα, και η συνακόλουθη ανάγκη για πολιτική εκπροσώπηση και 
πολιτική συµµετοχή των µεταναστών, αφορά τόσο την κοινωνία υποδοχής όσο και τους ίδιους τους 
µετανάστες και χρειάζεται πολιτική διεκδίκηση εκ µέρους και των δύο. Όµως, από τη σκοπιά της 
κοινωνίας υποδοχής, αιτήµατα όπως η πολιτική εκπροσώπηση και συµµετοχή των µεταναστών, ο 
εκδηµοκρατισµός της πρόσβασής τους στις κοινωνικές κατακτήσεις, οι ευκαιρίες και δυνατότητες 
κοινωνικής τους κινητικότητας κ.λπ., µε τους όρους που παλαιότερα ετέθησαν σε σχέση µε τα εγχώρια 
εργατικά στρώµατα53 δεν έχουν ακόµη τεθεί. 

Η ως τώρα εξέλιξη του σχεδιασµού και της πολιτικής, άφησε έξω την πολιτική συµµετοχή της κοινωνίας 
υποδοχής, την εκ µέρους της ουσιαστική κατανόηση της µετανάστευσης και άρα την δική της απάντηση, 
την ευθύνη και τις δεσµεύσεις της. Πρόκειται δηλαδή για µία αποκλειστικά από τα πάνω πολιτική, χωρίς 
δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Η συµµετοχή της κοινωνίας υποδοχής στην αντιµετώπιση του προβλήµατος 
είναι ακόµη ανύπαρκτη, ενώ δεν προωθούνται κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες µε στόχο την εκ 
µέρους της κατανόηση του σχεδιασµού και των πολιτικών54. 

Από την πλευρά της κοινωνίας υποδοχής, τα όργανα που παράγουν και εφαρµόζουν πολιτική δεν 
ενθαρρύνουν την πολιτική εκπροσώπηση των µεταναστών, και προτιµούν να χρησιµοποιούν τις µη 
κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από το µεταναστευτικό ζήτηµα ως 
πραγµατικούς εκπροσώπους των µεταναστών, όπως και ως διαµεσολαβητές για την ad hoc συνήθως 

                                                                                                                                                        
από τις ρυθµίσεις µε αναφορά σε συλλογικότητες, εθνοπολιτισµικές οµάδες ή κοινότητες  και το ‘αφοµοιωτικό’, 
γνωστό και ως γαλλικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από τις ρυθµίσεις σε ατοµική βάση, θεωρώντας το ‘εθνο-
πολιτισµικό ανήκειν’ ως δευτερεύον. Καθένα από τα δύο συνδέεται άµεσα µε την αντίληψη που έχει µιά χώρα για 
την εθνοτική ή µή κατασκευή της εθνικής της ταυτότητας, µε την φυσιογνωµία του εκπαιδευτικού της συστήµατος 
και τις εκπαιδευτικές της επιλογές, µε την υπαγωγή του ‘θρησκεύεσθαι’ στην ιδιωτική ή τη δηµόσια σφαίρα κλπ. Η 
σχετική ανάλυση των προϋποθέσεων και των χαρακτηριστικών της ελληνικής περίπτωσης καθώς και η αποτίµηση 
των ως τώρα επιλογών, ξεφεύγουν από τους στόχους του παρόντος κειµένου. 
49. M. Okσlski, όπ.πρ. 
50. Στρ. Γεωργούλας (2001), όπ.πρ., σ. 201. 
51. Πρβλ. και Ian Rath, Rinus Penninx, Kees Groenendijk and Astrid Meyer, “The Politics of Recognizing Religious 
Diversity in Europe : Social Reactuions to the Institutionalization of Islam in the Netherlands, Belgium and Great 
Britain”, in Netherlands’ Journal of Social Sciences, 35(1), pp 53-68, 1999. 
52. Ε. Μάρκοβα όπ.πρ. 
53. Gérard Noiriel, “Petite histoire de l’intégration à la française”, Le Monde Diplomatique, janvier 2002, pp 4-5. 
54. Στρ. Γεωργούλας, όπ.πρ. 
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άµβλυνση των προβληµάτων. Η επιδιωκόµενη συντόµευση ή ο κατακερµατισµός της χρονικής διάρκειας 
της παρουσίας τους, η επιλογή της ‘προσωρινής εισαγωγής’ που είδαµε πιο πάνω, η εποχικότητα ή η 
κυκλική εναλλαγή τους, καθώς και η απουσία εγγυήσεων, καθιστούν την πολιτική τους εκπροσώπηση και 
συµµετοχή ανέφικτες. Και από τη στιγµή που τα περισσότερα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα είναι 
συνάρτηση της διάρκειας παραµονής, ο µετανάστης αναγκαστικά αποπροσωποποιείται και υποβαθµίζεται 
σε ευκίνητη και ρευστή εργατική δύναµη. Άλλωστε, η εποχή κατά την οποία οι µετανάστες αυτοί θα 
αποτελέσουν µέρος του εκλογικού σώµατος και άρα και ενδιαφέρουσα εκλογική πελατεία, έστω και σε 
αυτοδιοικητικό ή τοπικό επίπεδο, φαντάζει για κάποιους ιδιαίτερα µακρινή. Το ζήτηµα, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις της µεταναστευτικής ψήφου, δεν έχουν ακόµη τεθεί55  στην Ελλάδα, είτε αντιµετωπίζονται 
συγκυριακά, το ίδιο και η σηµασία της πολιτικής τους αντίληψης και στάσης σε σχέση µε τα διεθνή 
ζητήµατα, όπως είχαµε την ευκαιρία να διαπιστώσουµε κατά την περίοδο των πολέµων στη 
Γιουγκοσλαβία, ή κατά τον σηµερινό πόλεµο εναντίον τού Ιράκ και τις διαδηλώσεις. 

Η ελληνική διοίκηση αποφεύγει να αναδείξει τους εκπροσώπους των µεταναστών και µέσω αυτών τους 
ίδιους τους µετανάστες σε συνοµιλητές της, και, αντ’αυτού, προτιµά να διαπραγµατεύεται τα δικαιώµατά 
τους, τις συνθήκες εισόδου και παραµονής τους, ζητήµατα συντάξεων και υπηκοότητας, απ’ ευθείας µε 
την κυβέρνηση της χώρας προέλευσης, µέσα στο πλαίσιο των όποιων διµερών σχέσεων. Το ίδιο 
συµβαίνει ακόµα και στις περιπτώσεις που οι άνθρωποι αυτοί είναι στην Ελλάδα, διαφεύγοντας από ένα 
µη δηµοκρατικό καθεστώς ή µια δικτατορία ή στις περιπτώσεις που η Ελλάδα διατηρεί µηδαµινές ή 
καθόλου σχέσεις µε τη χώρα προέλευσης, πράγµα που εκµηδενίζει τις οποιεσδήποτε δυνατότητες 
πολιτικής διαπραγµάτευσης. Οι µετανάστες και τα σωµατεία τους δεν έχουν γίνει συνοµιλητές της 
ελληνικής κυβέρνησης ή των κοµµάτων, πολύ περισσότερο οποιουδήποτε είδους “κοινωνικοί εταίροι”. 
Τέλος, οι µετανάστες δεν αποτελούν οργανικό κοµµάτι των συνδικάτων, παραµένουν µε λιγότερα 
δικαιώµατα, ταυτόχρονα όµως αποτελούν µοχλό διαρκούς συµπίεσης και προς τα κάτω αναθεώρησης των 
εργασιακών δικαιωµάτων των εγχώριων εργαζοµένων. 

Από την άλλη, τα πολυάριθµα σωµατεία των µεταναστών δεν θέτουν ευθέως πολιτικά αιτήµατα, όπως η 
άρση των εναντίον τους διακρίσεων, η καθυστέρηση των ρυθµίσεων που θα είχαν σκοπό να περιορίσουν 
την εκµετάλλευσή τους και η ρύθµιση της ισότιµης συµµετοχής τους στην κοινωνία υποδοχής, η 
επέκταση και σ’ αυτούς της νοµοθεσίας που αφορά τους άλλους εργαζοµένους, η παροχή δυνατοτήτων 
κοινωνικής τους κινητικότητας. Ο ρόλος των σωµατείων τους περιορίζεται στην διατήρηση πολιτισµικών 
χαρακτηριστικών τους, στη διαχείριση των σχέσεών τους, άλλοτε θετικών και άλλοτε αρνητικών µε την 
κοινωνία προέλευσης, και κάποτε, στην επίλυση ή την άµβλυνση κοινωνικών ή/και προσωπικών 
προβληµάτων. Τα σωµατεία αυτά δεν συνιστούν οµάδες πίεσης, πλαισιώνουν όµως και πλαισιώνονται 
ενεργά από µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες διαµεσολαβούν την πολιτική σχέση τους µε την 
κοινωνία υποδοχής και ένα είδος εκπροσώπησής τους56. Πάντως, ο βαθµός στον οποίον µετέχουν σε 
σωµατεία ποικίλλει πολύ από τη µία εθνικότητα στην άλλη57, ενώ ακόµα και όταν δεν υπάρχουν 
σωµατεία, λειτουργούν εκτεταµένα κοινωνικά δίκτυα. 

Ωστόσο, ο εργασιακός ανταγωνισµός ανάµεσα σε εθνικές µεταναστευτικές οµάδες και ανάµεσα σε 
Έλληνες και αλλοδαπούς είναι υπαρκτός58. Είχαµε ήδη απεργίες µεταναστών, αλλά και περιφρούρηση 
από τους ίδιους των απεργιών αυτών, εναντίον της καταστρατήγησής τους από άλλους µετανάστες. 
Έχουµε επίσης και περιφρούρηση εργασιακών χώρων ή τµηµάτων της αγοράς εργασίας µεταξύ των 
διαφόρων µεταναστευτικών οµάδων. Η µεταναστευτική εργατική δύναµη δεν είναι ενιαία : φαίνεται να 
διαιρείται ξεκάθαρα, ανάλογα µε τη χώρα προέλευσης ή ανάλογα µε την αρχαιότητα παρουσίας στη 
χώρα. 

Τέλος, λίγα γνωρίζουµε για το µεταναστευτικό σχέδιο και τις στρατηγικές των µεταναστών, για τη 
συγκριτική τους αντίληψη σε σχέση µε την Ελλάδα, για την αποταµιευτική\επενδυτική τους 
συµπεριφορά, και την έκταση της αποστολής εµβασµάτων59,  για την επιλογή τους µεταξύ της αυτονοµίας 
τους σε σχέση µε τη χώρα υποδοχής ή την χώρα προέλευσης, ή ακόµη για το κατά πόσον η ενσωµάτωση 

                                                      
55. Monique Chemilier-Gendreau , “Οι ξένοι και το δικαίωµα ψήφου”, Le Monde Diplomatique-Ελευθεροτυπία, 
30/01/2000, 1. 
56. Βλέπε και M.Petronoti, “Ethnic Bodies, Ethnic Leaders; Immigrants Political Mobilisation in Greece”, 
αδηµοσίευτη συµετοχή στην διηµερίδα Immigration and Integration, του Netherlands Institute at Athens, 27-28 
Nοεµβρίου 2002 
57. Ε. Μάρκοβα, όπ.πρ. 
58. Ε. Μάρκοβα, όπ.πρ. 
59. Ε. Μάρκοβα, όπ.πρ. 
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αποτελεί στόχο τους· ο αριθµός εκείνων που δεν επεδίωξαν να νοµιµοποιηθούν είναι σηµαντικός και 
τούτο φαίνεται να οφείλεται στην αναµενόµενη αρνητική σχέση κόστους -ωφέλειας, στην µεγαλύτερη 
ευχέρεια απασχόλησης στην µαύρη εργασία, αλλά και στο πολύπλοκο του εγχειρήµατος, την 
γραφειοκρατικά εµπόδια ή την ανάγκη προσφυγής σε δικηγόρο. 

Είναι επίσης αβέβαιο αν όλοι οι παρόντες µετανάστες είναι µέλλοντες επαναπατριζόµενοι, όπως η 
κοινωνία υποδοχής θέλει να υποθέτει, ή εάν το µεταναστευτικό τους σχέδιο στοχεύει την Ελλάδα, και 
τούτα είναι µερικά µόνο απ’όσα έχουν σηµασία για µια σειρά θέµατα, από τον σχεδιασµό της 
εκπαιδευτικής πολιτικής για τους µετανάστες, ως την πολιτική τους εκπροσώπηση και συµµετοχή ή 
ακόµη τη βιωσιµότητα της απάντησης που µπορούν να δώσουν στο ασφαλιστικό πρόβληµα.  

 

τι µπορούµε να συµπεράνουµε 

Κατά την τελευταία εικοσαετία εισερχόµενης µετανάστευσης, η ελληνική διοίκηση, µε εξαιρετικά 
βραχυπρόθεσµους και κοντόφθαλµους σχεδιασµούς, εξυπηρέτησε συµφέροντα µικρά και µεγάλα, που 
πίεζαν και πάντα πιέζουν για την περαιτέρω νοµιµοποίηση της µαύρης και της αδήλωτης εργασίας, ή τη 
µείωση των εργοδοτικών εισφορών. Προώθησε πολιτικές και πρακτικές αναπαραγωγής της παράνοµης 
µετανάστευσης και µη ένταξης των µεταναστών, υποβαθµίζοντάς την σε δίαυλο αναζήτησης εργασίας 
χαµηλού κόστους και βάση για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Έτσι, 
παρουσίασε στην ελληνική κοινωνία και διαχειρίστηκε µια µετανάστευση χωρίς πρόσωπα, χωρίς 
ανθρώπους, αύξησε το ρόλο της ποινικής καταστολής, αντιµετώπισε τον µετανάστη ως εργάτη τρίτης 
κατηγορίας και όχι ως πολίτη ή µέλλοντα συµπολίτη θεσµοθετώντας την προσωρινότητά του και τον 
κοινωνικό και πολιτικό του αποκλεισµό. Η συνακόλουθη εκ µέρους των µεταναστών χαµηλή αξιολόγηση 
της Ελλάδας, περιορίζει τα κριτήρια επιλογής της ως χώρας προορισµού σε µόνα τα κριτήρια της 
προσβασιµότητας, της γεωγραφικής γειτνίασης και της εκ µέρους της αδυναµίας ελέγχου των εισόδων. Η 
παράµετρος αυτή δεν µπορεί παρά να αποτιµηθεί αρνητικά σε σχέση µε την ελκυστικότητα της χώρας. 

Από την πλευρά της, η ελληνική κοινωνία παρέµεινε ξένη µε την ουσία του ζητήµατος τόσο στο παρόν 
όσο και σε προοπτική, ενώ, για άλλη µία φορά, δεν δηµιουργήθηκαν προϋποθέσεις για την εκ µέρους της 
κοινωνίας κατανόηση της µετανάστευσης, για την κοινωνική νοµιµοποίηση των πολιτικών επιλογών ή 
για µια δηµόσια συζήτηση µε όρους πολιτικούς. Το γεγονός ότι η απουσία της από τα κάτω 
νοµιµοποίησης αποτελεί τον κανόνα στη διαχείριση των µεγάλων ζητηµάτων µε τα οποία έρχεται 
αντιµέτωπη η ελληνική κοινωνία, δεν µπορεί βέβαια να µειώσει τη σοβαρότητα και τις συνέπειες του 
συγκεκριµένου ελλείµµατος. Κι όσο η ουσιαστική δηµόσια συζήτηση δεν ανοίγει µέσα στην ελληνική 
κοινωνία, αυτή η τελευταία, ξένη η ίδια µε το ζήτηµα, δεν έχει καµία δέσµευση και καµία συµµετοχή, 
πέρα από την αναζήτηση νέων δυνατοτήτων υπερεκµετάλλευσης των ξένων εργαζοµένων. 
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