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Περίληψη: Η µετανάστευση προς την Ελλάδα  ορίζεται και αναλύεται ως κοινωνική σχέση 
και ως διαδικασία η οποία µορφοποιείται από την οργάνωση  της ελληνικής κοινωνίας. 
Τούτο σηµαίνει ότι  η µετανάστευση κατασκευάζεται και αποκτά  ιδιαίτερο περιεχόµενο 
µέσα από τη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας και  την αναπαραγωγή της. Εξετάζεται το 
πλαίσιο διαµόρφωσης της µετανάστευσης καθώς και η κυριαρχία της ‘παράνοµης’ 
µετανάστευσης στη υιοθέτηση και εφαρµογή της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής. 
Τέλος επισηµαίνεται η ευκαιρία που  µπορεί να προσφέρει το πρόγραµµα νοµιµοποίησης 
στην  ανασυγκρότηση του περιεχοµένου της µετανάστευσης και γενικότερα στη λειτουργία 
της ελληνικής κοινωνίας προς τη κατεύθυνση της κατοχύρωσης δικαιωµάτων και ισότιµης 
αναγνώρισης διαφορετικών κοινωνικών οµάδων στο δηµόσιο διάλογο. 

1.  Εισαγωγή.   
 
Η παρούσα εργασία εξετάζει τη µετανάστευση προς την Ελλάδα  η οποία αποτελεί µέρος 
του ευρύτερου φαινόµενου που ονοµάζεται ‘διεθνής’ µετανάστευση.  Σε γενικές 
γραµµές,  ως διεθνής  µετανάστευση ορίζεται η µετακίνηση ατόµων από το κράτος  
προελέυσής τους προς ένα  άλλο. Αρχικά και πριν µελετήσουµε το φαινόµενο της 
µετανάστευσης προς την Ελλάδα,  θα  αναφερθούµε σε ορισµένα µεθοδολογικές 
παρατηρήσεις, σηµαντικές για την προσέγγιση  που υιοθετούµε σε αυτή τη µελέτη. 
 
Πρώτα από όλα,  ο όρος ΄διεθνής΄  που χαρακτηρίζει αυτή τη µετανάστευση υποδεικνύει  
ότι η κατανόηση αυτού του φαινοµένου περιλαµβάνει δύο διαστάσεις, την παγκόσµια  
και την εθνική. Πιό συγκεκριµένα,  η παγκόσµια  κοινωνική οργάνωση,  µε τη 
παγκόσµια αγορά και τη κατάτµηση  της πολιτικής σε εθνικά κράτη,  καθορίζει το 
περιεχόµενο  της διεθνούς µετανάστευσης ως γενικής κατηγορίας  η οποία όµως, λόγω 
των δεδοµένων συνθηκών,  δεν µπορεί παρά να  πραγµατοποιείται  µέσα στα εθνικά 
πλαίσια. Το κάθε εθνικό κράτος, λοιπόν, είναι το κοινωνικό πλαίσιο  το οποίο 
ενσωµατώνει  και  επεξεργάζεται τη µετανάστευση διαµορφώντας  το ιδιαίτερο και 
διαφορετικό περιεχόµενο της. Συνεπώς η διεθνής µετανάστευση εµπεριέχει την 
αλληλεπίδραση  της παγκόσµιας και εθνικής διάστασης οι οποίες αποτελούν τα 
συστατικά της µέρη.  
 
Βέβαια πρέπει να τονιστεί  το γεγονός ότι  η παγκόσµια και εθνική κοινωνική οργάνωση 
δεν είναι στατικές ή σταθερές αλλά βρίσκονται υπό συνεχή διαµόρφωση έστω και αν 
αντιµετωπίζονται ‘στιγµιαία’ ως σταθερές για διευκόλυνση της κατανόησής τους.  Αυτή 
η παρατήρηση υποδηλώνει ότι  η µετανάστευση  είναι µέρος της κοινωνικής οργάνωση 
και ως τέτοιο συµµετέχει ταυτόχρονα και  στη µεταβολή αυτής της οργάνωσης, χωρίς, 
βέβαια η ίδια να παραµένει αµετάβλητη.  
 
 Όµως γιά να είναι δυνατό να κατανοήσουµε τη συµµετοχή της µετανάστευσης, στην 
αναπαραγωγή της λειτουργίας  των δεδοµένων κοινωνικών σχέσεων αλλά και στη 



µεταβολή αυτών των σχέσεων, πρέπει να υπερβούµε τον ορισµό της διεθνούς 
µετανάστευσης  ως µετακίνησης ή ως εισόδου και εγκατάστασης  
και να την ορίσουµε µε ένα τρόπο ο οποίος θα αναδεικνύει τα κοινωνικά και ιστορικά 
στοιχεία του φαινοµένου.  
 
Αναγνωρίζοντας ως επιτακτική αυτή την ανάγκη, η παρούσα µελέτη επιλέγει να ορίσει 
τη µετανάστευση ως µορφή κοινωνικών σχέσεων και ως διαδικασία. Αυτό σηµαίνει ότι η 
µετανάστευση δεν αποτελεί  ένα ανεξάρτητο φαινόµενο που επηρεάζεται από διάφορους 
παράγοντες ή αιτίες και έχει κάποιες συνέπειες, σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο,  αλλά  
ότι ενυπάρχει και αναδύεται από την ιστορική κοινωνική οργάνωση στο σύνολό της. 
∆ηλαδή, έστω κι αν αυτή η οργάνωση εµφανίζεται κατετµηµένη σε διάφορα µέρη, 
ανεξάρτητα µεταξύ τους,  η µετανάστευση  την εκφράζει στη συνολό της,  συµβάλλει 
στην αναπαραγωγή της αλλά και αντιστέκεται σε αυτή. 
 
Στις δεδοµένες  ιστορικές συνθήκες,  η µετανάστευση είναι µία µορφή κοινωνικής 
σχέσης που διαµεσολαβείται  από την αγορά, το κράτος,το έθνος, το φύλο τα οποία  
καθορίζουν τη  συγκρότηση   των κοινωνικών κατηγοριών και οµάδων  και το τρόπο  
επαφής και επικοινωνίας µεταξύ τους.  Πρέπει να σηµειώσουµε ότι αυτός ο ορισµός δεν 
αντιλαµβάνεται τη µετανάστευση  ως ‘φυσικό’ φαινόµενο και έτσι όχι µόνο  µας 
επιτρέπει  να εξετάζουµε τη µετανάστευση σε ιστορικά  και κοινωνικά πλαίσια αλλά και 
να απεγκλωβιστούµε από µονοδιάστατες προσεγγίσεις που βασίζονται είτε σε άκαµπτους 
δοµικούς νόµους είτε σε ατοµικές επιλογές και συµπεριφορές. 
 
Τέλος, µε τον παράπανω ορισµό η πολυπλοκότητα και πολυδιαστατικότητα  της 
κοινωνικής ζωής ενσωµατώνεται στη µελέτη του µεταναστευτικού φαινοµένου 
επιτρέποντας να εξεταστεί η µετανάστευση από διαφορετικές οπτικές γωνίες ενώ η 
επιλογή µιας από αυτές δεν σηµαίνει ότι αποκλείονται οι άλλες οπτικές γωνίες. Σηµαίνει  
απλώς, ότι σε µία συγκεκριµένη µελέτη, κάποια οπτική γωνία µπορεί να θεωρηθεί ως η 
σηµαντικότερη στην διαµόρφωση ενός κοινωνικού φαινοµένου σε ένα δεδοµένο χρόνο1 .  
 
Η συγκεκριµένη   µελέτη αποτελείται από τρία µέρη. Το πρώτο µέρος αναφέρεται στην 
οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας ως πλαίσιο διαµόρφωσης της 
µετανάστευσης και της ιδιαίτερης µορφής που προσλαµβάνει στην ελληνική  περίπτωση. 
Στο δεύτερο µέρος η µεταναστευτική πολιτική εξετάζεται ως πλαίσιο οργάνωσης και 
διαµεσολάβησης µεταξύ διαφορετικών κοινωνικών οµάδων η οποία κατευθύνει την 
συµβίωση και επικοινωνία των κοινωνικών οµάδων. Τέλος συνδιάζεται η εµπειρία των 
µεταναστών µε την λογική και πρακτική η οποία επικρατεί στην ελληνική κοινωνία ως 
προς την µετανάστευση µε σκοπό να µελετηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 
δηµιουργείται ο δηµόσιος χώρος επικοινωνίας µέσω του πρώτου προγράµµατος 
νοµιµοποίησης των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία.  
 
 
2.  Η οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας. 
 
                                                      
1 E. V. Petracou, (1999) ‘Exploring the social and historical dimensions of the European migration with special reference to the Greek 
case’ University of Warwick PhD thesis.   



 
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις η µετανάστευση  στην Ελλάδα  θα µελετηθεί µέσα 
από την ανάλυση της οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων στην Ελλάδα µε σκοπό να 
ερµηνεύσουµε τον  ιδιαίτερο  χαρακτήρα  και τον τρόπο διαµόρφωσής της,  πέρα από 
εξηγήσεις κοινής λογικής όπως  η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ή ο µη επαρκής 
έλεγχος  των ελληνικών συνόρων. Η µελέτη λοιπόν  στρέφει την προσοχή της  στην 
‘εσωτερική οργάνωση’ της ελληνικής κοινωνίας.  
 
Παράγοντες, όπως η συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτικές 
συγκλίσεις, αλλαγές στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, τις συνθήκες σε άλλες 
χώρες οι οποίες ευνοούν τη µετανάστευση ή η ύπαρξη και λειτουργία διεθνούς 
παράνοµου εµπορίου της µετανάστευσης, δεν µελετώνται  διεξοδικά σε αυτή την 
εργασία γιατί µας ενδιαφέρει περισσότερο η κατανόηση του ιδιαίτερου τρόπου 
επεξεργασίας  θεµάτων σχετικών µε τη µετανάστευση από τη πλευρά της ελληνικής 
κοινωνικής οργάνωσης. 
 
Σταδιακά, και παράλληλα µε τη µετανάστευση   από την Ελλάδα και τη παλιννόστηση,η 
Ελλάδα δέχεται µετανάστες -κυρίως ως εργάτες – και πρόσφυγες.  Παρόλο το γεγονός 
ότι  αυτή  η µετανάστευση  λαµβάνει χώρα από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, το 
θέµα της το 1989 δηλαδή συµπίπτει µε τη κατάρρευση των καθεστώτων των εισόδου και 
παραµονής µεταναστών στην ελληνική επικράτεια  αποκτά τη κοινωνική προσοχή 
περίπου χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σχεδόν από τη αρχή η 
συζήτηση για τη µετανάστευση  εστιάζει  στο θέµα της ‘παράνοµης’ µετανάστευσης  ενώ 
άλλες όψεις και πτυχές του φαινοµένου  δεν έχουν αποκτήσει  κοινωνική  σηµασία, ή 
διαφορετικά  δεν φαίνεται να απασχολούν την ελληνική  κοινωνία. Η συζήτηση για την 
µετανάστευση αναφέρεται, κατά την προσφιλή έκφραση,  στη ‘λαθροµετανάστευση’ η 
οποία ταυτόχρονα  δηµιουργεί  µία ιδιαίτερη κατηγορία ατόµων τα οποία   δεν 
υπακούουν και δεν σέβονται τους νόµους τους οποίους έχει θεσπίσει το κράτος2. ∆ηλαδή  
κατηγοροποιεί τη µετανάστευση  στη βάση της παραβατικότητας 
κινητοποιώντας  άµεσα τους κατασταλτικούς  µηχανισµούς του κράτους. 
 
Συνεπώς, για να µελετήσουµε τη µετανάστευση προς την Ελλάδα  και την έµφαση  της 
στην ‘παράνοµη’ µετανάστευση  θα εξετάσουµε το τρόπο που οι αποκρυσταλλωµένες 
µορφές συµπεριφοράς  και οι πρακτικές- οι οποίες χαρακτηρίζουν την ελληνική 
κοινωνία- νοηµατοδοτούν τις κοινωνικές σχέσεις µεταξύ των γηγενών και µεταναστών, 
αλλά και τη διαµεσολάβηση αυτών των σχέσεων  από το κράτος. Εξετάζοντας τον 
ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό όπως αυτός παρουσιάζεται  µέσα από τη µετανάστευση 
και διαµορφώνεται µέσω της µετανάστευσης µας επιτρέπει όχι µόνο να κατανοήσουµε 
καλύτερα την µετανάστευση στην Ελλάδα αλλά επίσης µας επιτρέπει  να 
µελετήσουµετην αναδιοργάνωση της ελληνικής κοινωνίας  αφού η µετανάστευση όχι 
µόνο αναδεικνύει τα στοιχεία που τη συνθέτουν αλλά ταυτόχρονα θέτει σε αµφισβήτηση 
την υπάρχουσα  λειτουργία του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού. 
 
                                                      
2 Η χρήση της λέξης 'παράνοµη' είναι σκόπιµη µιας και η οπτική µε την οποία εµφανίζεται η µετανάστευση αφορά ως επί το πλείστον 
την κρατική οπτική. Κοίτα τη χρήση των λέξεων ‘παράνοµη’ 'ανεπίσηµη' µετανάστευση, Ψηµµένος Ι (1995) ‘Μετανάστευση από τα 
Βαλκάνια’ Αθήνα: Παπαζήσης. 



2.1  Η µετανάστευση και η ελληνική κοινωνική οργάνωση. 
 
Σε αυτό το µέρος θα µελετήσουµε πλευρές της ελληνικής κοινωνίας οι οποίες εκφράζουν 
τη συµπεριφορά και πρακτική των κοινωνικών δρώντων και νοηµατοδοτούν τις σχέσεις 
µεταξύ τους ενώ ταυτόχρονα µορφοποιούν και τη µετανάστευση.  Το πλαίσιο ανάλυσης 
περιλαµβάνει το ρόλο του κράτους, την εθνικιστική ιδεολογία, τις οικονοµικές σχέσεις 
αλλά και το ρόλο της οικογένειας και της θρησκείας στη λειτουργία της ελληνικής 
κοινωνίας στις σηµερινές συνθήκες. Γενικό στοιχείο του ελληνικού κοινωνικού 
σχηµατισµού, που χαρακτηρίζει και την οικοδόµηση της µετανάστευσης,  αποτελεί η 
συνύπαρξη ‘παραδοσιακών’ και  ‘σύγχρονων’ στοιχείων τα οποία εκφράζονται στο 
τρόπο που οργανώνεται η κοινωνία και στον τρόπο που διαµορφώνονται οι αξίες και 
νοοτροπίες σε  ατοµικό και συλλογικό επίπεδο.   
 
Πιο συγκεκριµένα, από την πλευρά του πολιτικού πλαισίου, ενώ τυπικά υπάρχει ένα 
δηµοκρατικό πλαίσιο και είναι κατοχυρωµένες συνταγµατικά τόσο ο χωρισµός των 
εξουσιών αλλά και η δηµόσια από την ιδιωτική σφαίρα, στην πρακτική της µορφή  η 
σχέση πολίτη και κράτους εµφανίζεται προσωποποιηµένη ενώ η κοινωνία πολιτών είναι 
αδύναµη. Το κράτος προβάλλει αυταρχικό3 και συγκεντρωτικό, κάτι που σηµαίνει ότι η 
θέσπιση των νόµων και τα δικαιώµατα δίνονται αποκλειστικά   από το κράτος4  ενώ τα 
διάφορα κοινωνικά κινήµατα είναι είτε ελεγχόµενα από το κράτος είτε  προεκτάσεις των 
πολιτικών κοµµάτων5  ή ελέγχονται από αυτά. Αυτό το γεγονός  εµποδίζει την ανάπτυξη 
αυτόνοµης δράσης των κοινωνικών κινηµάτων και συµµετοχή τους  στις πολιτικές 
αποφάσεις.  
 
Κυβερνήσεις, πολιτικά κόµµατα και πολιτικοί ανταγωνίζονται µε σκοπό την αύξηση της 
πολιτικής δύναµης µέσω της αύξησης της πελατείας τους,6 ενώ τα άτοµα δεν 
αντιµετωπίζουν τους νόµους ως ‘δεσµευτικούς  και  σεβαστούς κανόνες’ αλλά ως 
εµπόδια ή κωλύµατα τα οποία πρέπει να υπερκεράσουν. Η ατοµική συµπεριφορά δεν 
προσανατολίζεται προς την έννοια του ‘κοινού καλού’ ή ‘γενικού συµφέροντος’, 7 αλλά 
επιδιώκει την επίτευξη του ατοµικού κέρδους µέσω του  πολιτικού  µέσου. Κατά αυτό 
τον τρόπο αναπαράγονται ο φορµαλισµός και οι επιµέρους  αποσπασµατικές πρακτικές8 
ενώ η δηµόσια συζήτηση δεν επικεντρώνεται στη κατοχύρωση των δικαιωµάτων. 
 
Σε σχέση µε τη µετανάστευση και τη  µορφοποίησή της, το υπάρχον πολιτικό πλαίσιο 
παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανάδυση και κυριαρχία της ‘παράνοµης’  µορφής της.  Η 
πολιτική  για τη µετανάστευση εξαντλείται στην υιοθέτηση αυστηρού νοµικού πλαισίου 
για την είσοδο, παραµονή και εργασία των µεταναστών αγνοώντας τις 
                                                      
3  Σαγιάς Ι και Σπουρδαλάκης Μ (1993) ‘Συλλογική κατανάλωση: διεθνής εµπειρία, ελληνικές ιδιοµορφίες’ στο Γετίµης Π και 
Γράβαρης ∆ (επ) (1993) ‘Κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική’ Αθήνα: Θεµέλιο. 
4 Pollis Α (1987)  ‘The state, the law and the human rights in Modern Greece’ Human rights Quarterly  
 pp. 587-614. 
5 Fakiolas R (1987) ‘Interest groups: an overview’ in Featherstone K and Katsoudas D K 
(eds) (1987) ‘Political change in Greece’ London: Croom  Helm.  
6 Tsoukalas K and Panagiotopoulou  R (1994)  in Kazakos P V  and Ioakimides P C (eds) (1994) ‘Greece and EC membership 
evaluated’ London: Pinter. 
7  Παναγιωτοπούλου Ρ (1996)  ‘Ορθολογικές ατοµοκεντρικές πρακτικές στα πλαίσια ενός ανορθολογικού πολιτικού συστήµατος’ στο 
Λυριντζής Χρ, Νικολακόπουλος Ηλ και Σωτηρόπουλος ∆ (1996) ‘Κοινωνία και πολιτική’ Αθήνα: Θεµέλιο. 
8  Mouzelis  Ν P (1986) ‘Politics in the semi-periphery: early parliamentarism and late industrialism’ 
Basingstoke: Macmillan και Μουζέλης Ν (1994) ‘Ο εθνικισµος στην ύστερη Ανάπτυξη’ Αθήνα: Θεµέλιο. 



διαµορφωµένες κοινωνικές συνθήκες εκτός και εντός των ελληνικών συνόρων. Με αυτό 
το τρόπο ο νόµος δεν γίνεται σεβαστός, νοείται ως εµπόδιο στις ατοµικές επιδιώξεις των 
γηγενών το οποίο, όµως, ξεπερνιέται µέσα από τη χρήση των προσωποιηµένων και 
πελατειακών σχέσεων. Η οποιαδήποτε νοµιµοποίηση της θέσης των µετανάστων στην 
ελληνική κοινωνία  ακολουθεί παράτυπες διόδους, ενώ η µετανάστευση  εµφανίζεται 
ανεξέλεγκτη και παρουσιάζεται ως απειλή για την εύρυθµη λειτουργία της ελληνικής 
κοινωνίας. Βέβαια  οι µετανάστες,  ιδιαίτερα οι παράνοµοι, δεν έχουν καµία πρόσβαση 
στη δηµόσια συζήτηση και δεν τους δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν τα 
δικαιώµατά τους. Οποιοδήποτε αίτηµά τους µπορεί να εκδηλωθεί  ή  να πραγµατοποιηθεί 
µόνο µέσω προσωποποιηµένων και πελατειακών σχέσεων.  
 
Αυτή η µη εσωτερίκευση και ανυπακοή στους τυπικούς κανόνες, όχι µόνο σε ατοµικό  ή 
συλλογικό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο του κράτους -το οποίο λόγω πελατειακών 
σχέσεων εµφανίζεται ανίκανο να εφαρµόσει µακροπρόθεσµα πολιτικές αποφάσεις ή 
προγράµµατα- έχει ως αποτέλεσµα η µετανάστευση να έχει ‘παράνοµο’ ή ‘άτυπο’ 
χαρακτήρα. 
 
Από την άλλη πλευρά, η ελλιπής διάκριση µεταξύ ιδιωτικής και δηµοσίας σφαίρας, µε το 
κράτος να µη ξεχωρίζει από την κοινωνία και  να παρουσιάζεται ως προστάτης του 
κοινωνικού όλου, διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στο τρόπο  που οργανώνεται η εθνική 
ελληνική ταυτότητα.  Η  ιδιότητα του πολίτη, όπως τονίσαµε παραπάνω, µέσω  των  
πελατειακών σχέσεων περιθωριοποιείται και το κοινωνικό σύνολο συνίσταται ως 
οργανικό όλο 9µέσα από την έννοια του έθνους και  την εθνικιστική ιδεολογία.  
 
Βασικό στοιχείο  ορισµού του ελληνικού έθνους αποτελεί  η θρησκεία ενώ η 
ελληνικότητα ως συλλογική ταυτότητα περιέχει την ορθοδοξία ως κριτήριο διαχωρισµού 
του ‘εµείς’ από τους ‘άλλους’, τους ξένους10. Η κατασκευής της εθνικής ταυτότητας11 
περιλαµβάνει το ένδοξο παρελθόν της Αρχαίας Ελλάδας  µε µιά αµφίθυµη στάση προς 
τις ευρωπαϊκές χώρες. Από τη µία πλευρά, η υποστήριξη των Ευρωπαϊκών κρατών για 
την δηµιουργία ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και από την άλλη πλευρά, η 
αµφισβήτηση της ικανότητας του νέου έθνους να εκπροσωπεί το Αρχαίο Ελληνικό 
Πνεύµα και να αποτελεί τη συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων,12 δηµιούργησε ένα κλίµα 

                                                      
9 Pollis (1987)  p. 594 
10 Pollis (1987) p. 609 και Γεωργιάδου  B (1996) ‘Κοσµικό  κράτος και Oρθόδοξη Eκκλησία: σχέσεις θρησκείας, κοινωνίας και 
πολιτικής στη Μεταπολίτευση’στο Λυριντζής Χρ. κ.α. (1996). 
 
11Για το θέµα του έθνους στην σύγχρονη κοινωνία σε σχέση µε τον ξένο ως ‘Άλλο’ βλέπε Βεντούρα Λ(1994)   ‘Μετανάστευση και 
έθνος’ Αθήνα: Θεµέλιο 
 
12Τsoukalas and Panagiotopoulou (1994) 
 
13Μουζέλης (1994) 
 
14Τsoukalas and Panagiotopoulou (1994) 
 
15Παναγιωτοπούλου (1996)  σελ.157 
 
 
 
 



καχυποψίας προς τους ξένους και µετάθεσης ευθυνών  προς τα έξω για τα  εσωτερικά 
προβλήµατα13. 
 
Ταυτόχρονα, εκτός από την αναζήτηση της επιβεβαίωσης της συνέχειας, η ελληνική 
εθνική ταυτότητα προσπαθεί να αποτινάξει και την οθωµανική παράδοση,14 που τη 
συνδέει άρρηκτα µε τη θρησκευτική της διάσταση. Έτσι η γλώσσα και η θρησκεία 
αποτελούν τα µέσα της επιβεβαίωσης της συνέχειας του ελληνικού έθνους ανά τους 
αιώνες ενώ  επικράτει  η αντίληψη ότι η ελληνικότητα ‘κληρονοµείται’ χωρίς να είναι 
δυνατό να αποκτηθεί. 
 
Βέβαια η εθνική ταυτότητα µεταβάλλεται −ανακατασκευάζεται και 
επαναπροσδιορίζεται−ανάλογα µε τις  συνθήκες, όµως αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
συγκρότησης της µετανάστευσης. Οι µετανάστες  συγκροτούν τη κοινωνική κατηγορία 
‘άλλοι΄’− ‘ξένοι’ µε   βάση εθνικά και  θρησκευτικά χαρακτηριστικά  που η είσοδος και 
η εγκατάστασή τους απειλεί την ελληνικότητα και τη νόθευση της εθνικής ολότητας και  
οµοιογένιας. Όχι µόνο η παρουσία τους συνδέεται µε τα παραπάνω νοήµατα αλλά, 
πολλές φορές, θεωρείται ότι αυτή αποτελεί µέρος της ευρύτερης συνοµωσίας αλλοίωσης 
και συρρίκνωσης του ελληνικού έθνους  από ‘ξένα κέντρα’. 
 
Η κυριαρχία άτυπων σχέσεων και η αντίσταση των ατόµων να αποδεχτούν και να 
σεβαστούν συλλογικούς κανόνες  χαρακτηρίζει και την οργάνωση των οικονοµικών 
σχέσεων. Τα ατόµα ακολουθούν ανορθολογικές πρακτικές και κάνουν χρήση 
προσωπικών σχέσεων και δικτύων  στο πλαίσιο της επιδίωξης του ατοµικού τους 
συµφέροντος15. 
 
 Η  φοροδιαφυγή  και η µεγάλη έκταση της ‘παράλληλης’ οικονοµίας (υπολογίζεται σε 
30-40 % του ΑΕΠ) δείχνει ότι η άτυπη οικονοµική δραστηριότητα διαπερνά όλα τα 
κοινωνικά στρώµατα. Το παραπάνω σε συνδιασµό µε άλλες εκφάνσεις  της οικονοµικής 
συµπεριφοράς, όπως η αντίσταση στη µισθωτή εργασία − η οποία εκφράζεται µέσω της 
προτίµησης στην αυτό-απασχόληση και  στην εργασία στο δηµόσιο16− και η προτίµηση 
ή η ανάγκη στην πολλαπλή εργασία,17 οδηγεί το άτοµο να κατέχει διαφορετικές θέσεις 
και συµφέροντα στην κοινωνική διαστρωµάτωση  χωρίς να αποκτά ταξική συνείδηση.  
Αυτή η οικονοµική συµπεριφορά  και πρακτική διαµορφώνει το πλαίσιο µέσα στο οποίο 
θα ενσωµατωθεί η µετανάστευση στην  Ελλάδα. Από την άλλη µεριά, η ύπαρξη του 
αγροτικού τοµέα και  η ανάπτυξη  του τοµέα των υπηρεσιών σε συνδιασµό µε την 
ύπαρξη πολλών µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων ευνοούν τη προσωρινή 
απασχόληση  φθηνής εργατικής δύναµης δηµιουργώντας τους όρους µε τους οποίους θα 
πραγµατοποιηθούν οι κοινωνικές επαφές και θα αναπτυχθούν οι οικονοµικές σχέσεις 
στην ελληνική κοινωνία. 
 
                                                      
 
 
 
 
16 Τσουκαλάς Κ (1991)  <Ειδωλα πολιτισµού> Αθήνα:Θεµέλιο 
17 Τσουκαλάς Κ (1993)  <Οι τζαµπατζήδες στη χώρα των θαυµάτων> Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής   Επιστήµης  Νο1 σελ. 
5~39 



Στις σηµερινές  συνθήκες, στις περισσότερες χώρες  αλλά και  στην  Ελλάδα,  η 
µετανάστευση  συνήθως αντιµετωπίζεται ως οικονοµική µετανάστευση , κυρίως  όµως 
ως ατοµικός στόχος των µεταναστών  για τη βελτίωση της οικονοµικής τους  
κατάστασης. Όµως, παρόλο που, γενικά αυτός ο στόχος θεωρείται  αποδεκτός και      
ορθολογικός, στη περίπτωση  των µετανάστων  αντιµετωπίζεται ως µη νοµιµοποιηµένος 
γιατί  εξετάζεται υπό το πρίσµα  της εθνικής τους προέλευσης  και υπό το πρίσµα της 
εθνικής κοινότητας. 
 
  Πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση των Ελλήνων,  η ενασχόληση µε 
παράλληλες και άτυπες δραστηριότητες και σχέσεις θεωρούνται ως αποδεκτός τρόπος 
συµπεριφοράς είτε αυτές αναφέρονται στην πολιτική πελατεία είτε στην οικονοµία. 
Όπως παρατηρεί ο Τσουκαλάς18, στον τοµέα της οικονοµίας η συµµετοχή στην 
παράλληλη αγορά εργασίας είναι συνειδητή επιλογή και στρατηγική µε σκοπό την 
αύξηση του εισοδήµατος και της εξασφάλισης. Είναι ένας τρόπος κοινωνικής 
ενσωµάτωσης. Αυτό µπορεί να υποστηριχθεί  ότι ισχύει  και για τους µετανάστες, 
δηλαδή  η συµµετοχή τους σε αυτές τις δραστηριότητες είναι ένας τρόπος προσαρµογής 
και ενσωµάτωσης στην ελληνική κοινωνία. Όµως στην περίπτωση τους, η απασχόληση  
στην ‘παράλληλη οικονοµία’ θεωρείται παράνοµη πράξη αλλά και δηµιουργεί τις 
συνθήκες εκείνες οι οποίες σηµατοδοτούν και στην ελληνική κοινωνία  τη διάκριση 
µεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών τµηµάτων  στην αγορά εργασίας19 µε τη δεύτερη 
να συνδέεται αποκλειστικά µε την περιθωριοποίηση των κοινωνικών οµάδων που 
συµµετέχουν σε αυτή. Οι εργοδότες απολαµβάνουν την ασφάλεια που τους παρέχει η 
‘εθνικότητα’ τους καθώς έχουν πρόσβαση στο πλέγµα των διαπροσωπικών και πολιτικών 
σχέσεων ενώ οι µετανάστες έχουν πρόσβαση σε αυτούς κυρίως µέσω των προσωπικών 
σχέσεων µε τους εργοδότες20 άρα δεν τυγχάνουν της πολιτικής προστασίας και της 
προστασίας των δικαιωµάτων τους.  
 
Άλλη σηµαντική πλευρά στην ελληνική κοινωνία και συνεπώς στη διαµόρφωση της 
µετανάστευσης  αποτελεί  η οικογένεια και όπως αυτή συνυφαίνεται  µε την εκπαίδευση 
και τη θέση της γυναίκας. Η οικογένεια , στην Ελλάδα,  αποτελεί το πλαίσιο µέσα  στο 
οποίο  τα άτοµα ορίζουν τον έαυτό τους και τη συµπεριφορά τους Ο ρόλος της 
οικογένειας είναι σηµαντικός στην αναπαραγωγή  των παραδοσιακών  σχέσεων  αφού η 
καθυστερηµένη αλλά και ελλιπής ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους αναδεικνύει την 
οικογένεια σε µείζονα κοινωνικό θεσµό ο οποίος καλύπτει εκπαιδευτικές, στεγαστικές 
ανάγκες καθώς και ανάγκες φροντίδας και  περίθαλψης ‘παιδιών’-ανηλίκων και 
ενηλίκων-  και ηλικιωµένων. Τις ευθύνες  για το σπίτι, για τα παιδιά και για τους 
ηλικιωµένους, παραδοσιακά,  τις αναλαµβάνουν οι γυναίκες ακόµα και  όταν 
συµµετέχουν στην αγορά εργασίας, γεγονός πολύ συνηθισµένο  στις σηµερινές 
συνθήκες. Η αύξηση των ευθυνών  µαζί µε τη διεκδίκηση της ισότητας  ενσωµατώνονται  
στο τρόπο που η µετανάστευση  διαµορφώνεται αναπαράγοντας το παραδοσιακό 

                                                      
18 Τσουκαλάς Κ  (1991) 
19 Για τη συµµετοχή των µεταναστών εργατών στην αγορά εργασίας και τις συνέπειες στην ελληνική κοινωνία 
βλέπε   Fakiolas R (2000) ‘Migration and unregistered labour in the Greek economy’  in   King R,   Lazaridis G 
and Tsardanidis Ch (2000) ‘Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe’  Basingstoke: Macmillan 
20 Για τη σχέση  Ελλήνων εργοδοτών µε  τους  Αλβανούς µετανάστες  Ψηµµένος  Ι  (1995)  
<Μετανάστευση  από τα Βαλκάνια’> Αθήνα : Παπαζήσης 



καταµερισµό εργασίαςµε τις ιδιαίτερες κατηγοροποιήσεις για τους µετανάστες  µε βάση 
το φύλο. 
 
Τέλος, η  ελληνική  κοινωνία  έχει ‘φετιχοποιήσει’  την εκπαίδευση 21   που για την 
οικογένεια σηµαίνει  ανοδική  κοινωνική κοινωνικότητα αλλά και ένα µέσο για την 
επίτευξη πολιτικής προστασίας.22   Αυτό  συνεπάγεται  ότι η οικογένεια καλύπτει  τις 
εκπαιδευτικές  ανάγκες των ενήλικων ατόµων − ‘παιδιών’− τα οποία καθυστερούν να  
εισέλθουν στην αγορά  εργασίας αφού  τους  προσφέρει τη δυνατότητα να είναι 
επιλεκτικοί στην απασχόλησή τους.  Κάτω από αυτές τις συνθήκες,  δουλειές,  που 
θεωρούνται κατώτερες και δεν καλύπτουν τους παραπάνω στόχους,  να µη γίνονται 
αποδεκτές  από τους  γηγενείς  διαµορφώνοντας την  αγορά εργασίας  για τους 
µετανάστες  και τη θέση τους στην ελληνική κοινωνία. 
 
Τα παραπάνω σηµεία αναφέρονται στην οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας στη βάση 
της συνύπαρξης τυπικών και άτυπων µορφών σχέσεων µε τις δεύτερες βέβαια να 
υπερισχύουν και να µορφοποιούν µία κοινωνική συµπεριφορά η οποία δεν κινείται σε 
µία εσωτερικευµένη τυπικότητα αλλά υιοθετεί  άτυπες, προσωποποιηµένες µορφές. Οι 
ιδιαίτερες  πολιτικές, ιδεολογικές,  οικονοµικές, οικογενειακές, συγγενικές, πελατειακές 
και  σχέσεις προστασίας  αποτελούν το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο οικοδοµείται 
η µετανάστευση και νοηµατοδοτείται ως ‘παράνοµη’ µε αρνητικό και κατακριτέο 
περιεχόµενο. Άλλες όψεις της µετανάστευσης όπως η νόµιµη µετανάστευση, η πολιτική 
µετανάστευση, η µετανάστευση των υψηλά εξειδικευµένων,  ενώ είναι υπαρκτές στην 
ελληνική κοινωνία, απουσιάζουν από τη κατασκευή της δηµόσιας εικόνας της 
µετανάστευσης η οποία επιµένει να συνδέει τη µετανάστευση αποκλειστικά µε την 
‘παράνοµη’ όψη της. 
 
 
3. Η  Μεταναστευτική πολιτική. 
 
Η ύπαρξη και λειτουργία του εθνικού κράτους γενικά µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι 
είναι  το δοµικό χαρακτηριστικό το οποίο δηµιουργεί και τις κοινωνικές οµάδες µε βάση 
το κριτήριο της εθνικότητας23. Ο χωρισµός ‘εµείς-αυτοί’, ‘γηγενείς-ξένοι’ 
διαµεσολαβείται από το κράτος και νοµιµοποιεί την προνοµιακή µεταχείριση της πρώτης 
οµάδας και αποκλεισµό ή ελεγχόµενη και υπό όρους ‘αποδοχής’ της δεύτερης καθώς και 
κανονίζει  τον τρόπο επικοινωνίας και  επίλυσης των διαφορών τους. 
Εξετάζοντας τη διαµεσολάβηση του κράτους, πέρα από την γενική κρατική και εθνική 
διάσταση, µέσα από την πολιτική του για τη µετανάστευση µπορούµε να υποστηρίξουµε 
ότι αυτή η ‘πολιτική’ δηµιούργησε κλίµα ανασφάλειας και σύγχυσης στην ελληνική 
κοινωνία τόσο για τους µετανάστες όσο και για τους γηγενείς. 
 
Σχετικά µε την µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα πριν το 1989, µπορεί να 
υποστηριχθεί ότι  απουσίαζε οποιαδήποτε πολιτική για τη µετανάστευση προς την 
                                                      
21  Πουλαντζάς αναφορά στο Τσουκαλάς (1993). 
22 Tsoukalas  and Panagiotopoulou (1994). 
 
23 Για τον αποκλεισµό των µεταναστών στην Ελλάδα µε βάση το  εθνικό κριτήριο βλέπε Triandafyllidou A (2000)  
‘Racists? Us?  Are you joking? The discourse of social exclusion of immigrants in Greece and Italy’ in King R et al (2000). 



Ελλάδα. Η πρακτική της µη παρέµβασης πέρα από τις νοµικές προϋποθέσεις 
συµβολαίων µεταξύ εργοδοτών και ξένων εργατών αλλά και η ‘προσωρινή παραµονή’ 
πολιτικών προσφύγων (κυρίως από την Μέση Ανατολή και αργότερα από την Πολωνία)  
όπως και η µετεγκατάσταση τους σε τρίτες χώρες ελάµβανε χώρα µέσω διεθνών 
οργανισµών χωρίς το κράτος να παρεµβαίνει.  Μετά το 1989, η πολιτική εκφράστηκε µε 
την ψήφιση νέου αυστηρού νόµου όχι για τη µετανάστευση αλλά για τους ξένους στην 
Ελλάδα  ενώ το 1998  άρχισε η εφαρµογή του πρώτου προγράµµατος νοµιµοποίησης 
µεταναστών.   
 
Γενικότερα η απουσία τυπικού πλαισίου οργάνωσης των σχέσεων,  η απουσία νοµικής 
και πολιτικής κατοχύρωσης των µεταναστών  και ο προσανατολισµός της πολιτικής 
αποκλειστικά προς την υιοθέτηση αυστηρών νόµων για την είσοδο των ξένων στην 
Ελλάδα την ανάπτυξη αυταρχικών συµπεριφορών και πρακτικών,  ατοµικά ή συλλογικά.    
 
 
Η επιλογή αυτής της πολιτικής, µε το ρόλο και την ανάµειξη της αστυνοµίας  ως σχεδόν 
αποκλειστικού µηχανισµού του κράτους στην ‘δηµόσια επικοινωνία’ µε τους 
µετανάστες, διαµόρφωσε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η µετανάστευση συνδέθηκε 
τόσο µε την ‘εγκληµατικότητα’  όσο και µε ταύτιση της µετανάστευσης µε µία εθνική 
οµάδα κυρίως µε τους Αλβανούς. Γεγονός που επέτρεψε να ενταθούν οι ανορθολογικές 
συµπεριφορές και να δηµιουργηθεί κλίµα αβεβαιότητας και εχθρότητας. 
 
 
Η εξέταση της χάραξης και εφαρµογής της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής είναι 
χρήσιµη γιατί µπορούµε να εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο διαµεσολαβεί το κράτος 
και ορίζει τις κοινωνικές  κατηγορίες  και  την αλληλεπίδραση τους. Η µελέτη του 
νοµικού, θεσµικού και γενικότερα της πολιτικής για τη µετανάστευση αναδεικνύει  και 
το αξιακό πλαίσιο µε βάση το οποίο το κράτος και οι µηχανισµοί του δρουν, 
προσδιορίζουν και επαναπροσδιορίζουν τις σχέσεις των κοινωνικών κατηγοριών και 
οµάδων και 
κατευθύνουν τη κοινωνική επικοινωνίας και συµβίωση.  
 
Η ελληνική µεταναστευτική πολιτική είναι προσανατολισµένη µέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του ‘90 αποκλειστικά σε θέµατα διασποράς ή ‘απόδηµου ελληνισµού’, στη 
µετανάστευση εργατικού δυναµικού από την Ελλάδα και στην επιστροφή του24 ενώ κατά 
την διάρκεια αυτής της περιόδου ασχολείται µε την είσοδο των ξένων εργατών ή 
αιτούντων ασύλου µέσω έκδοσης περιορισµένου αριθµού βραχυπρόθεσµων αδειών 
εργασίας και παραµονής και βραχυπρόθεσµης παραµονής αιτούντων ασύλου ή 
προσφύγων. Η είσοδος ξένων εργατών  αντιµετωπίζεται µε τη λογική της προσωρινής 
παραµονής και εποχιακών οικονοµικών αναγκών  και κρίνεται  πιο συµφέρουσα λύση 
από την ενθάρρυνση της επιστροφής ελλήνων µεταναστών. Στο θέµα των αιτούντων 
ασύλου και προσφύγων υιοθετείται η λογική της Ελλάδας ως ενδιαµέσου σταθµού και η 

                                                      
24 Πιο συγκεκριµένα το ελληνικό κράτος αντιµετωπίζει τη µετανάστευση από την Ελλάδα υπό το πρίσµα της λογικής των εµβασµάτων 
και της µελλοντικής χρησιµοποίησης αυτού του εργατικού δυναµικού στην βιοµηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας. Νικολινάκος Μ 
(1973) ‘Καπιταλισµός και µετανάστευση’ Αθήνα: Παπαζήσης. 



διευθέτηση αυτού του ζητήµατος µέσω της λειτουργίας ∆ιεθνών Οργανώσεων στα 
πλαίσια της ελληνικής επικράτειας25.  
 
Στο τέλος της δεκαετίας του ’80, η λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας καθώς και µια 
σειρά αλλαγών συνετέλεσαν στην µεγαλύτερη είσοδο µεταναστών αλλά και στην 
αδυναµία της Ελλάδας να συνεχίσει να υφίσταται ως χώρα προσωρινής διαµονής ή 
ενδιάµεσου σταθµού. Αυτές οι αλλαγές σχετίζονταν µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την επικρατούσα πρακτική αυστηρών µέτρων κατά της 
εισόδου νέων µεταναστών εκτός των χωρών µελών στα πλαίσια της εναρµόνισης των 
πολιτικών για τη µετανάστευση26, µε την κατάρρευση των ‘κοµµουνιστικών’ 
καθεστώτων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, µε τον  πόλεµο στην 
πρώην Γιουγκοσλαβία και γενικότερα µε την  εθνικιστική αφύπνιση στα Βαλκάνια. Η 
µετανάστευση από τις πρώην κοµµουνιστικές χώρες έπαψε να αντιµετωπίζεται ως 
πολιτική, προκαλώντας την επιβολή αυστηρότερων µέτρων και  ελέγχων στα σύνορα των 
κρατών µελών κυρίως της Νότιας Ευρώπης τα οποία θεωρήθηκαν ευάλωτα στην είσοδο 
‘παράνοµης’  οικονοµικής µετανάστευσης.  
 
Η είσοδος µεταναστών από την Αλβανία27 σε συνδυασµό µε τις αλλαγές στην Ευρώπη 
και µε τη δοµή της ελληνικής κοινωνίας διαµόρφωσαν την ελληνική µεταναστευτική 
πολιτική σε αυταρχική βάση πέραν της αποδοχής της υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή 
της ύπαρξης µεταναστών εντός της ελληνικής κοινωνίας. Η υιοθέτηση δρακόντειων 
µέτρων28 και η άσκηση εκτεταµένων εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων νοµιµοποίησε 
τον ρόλο της αστυνοµίας ως κυρίαρχου µηχανισµού χωρίς όµως να επιτύχει τον 
επιδιωκόµενο στόχο, δηλαδή την καταπολέµηση της παράνοµης εισόδου µεταναστών 
στην Ελλάδα, επιτρέποντας- εκτός από τη λειτουργία παράνοµων δικτύων εµπορίας 
µεταναστών -την διαµόρφωση των κοινωνικών σχέσεων σε άτυπη βάση , πέρα ενός 
θεσµικού  πλαισίου.  
 
Όπως παρατηρεί ο Λινάρδος-Ρυλµόν, ενώ το 1989 σηµειώνεται µια αυξητική τάση των 
µεταναστών,  ο αριθµός των αδειών εργασίας µειώνεται29 και αυτή η πρακτική 

                                                      
 
25 Για περισσότερες λεπτοµέρειες για το θέµα του προσωρινού ασύλου και τις επιφυλάξεις του ελληνικού κράτους ως προς τις 
διατάξεις της Σύµβασης της Γενεύης κοίτα Black R (1992) ‘Livelihood and vulnerability of  foreign refugees in Greece’ King’s 
College, Occasional Paper No 33  και Νάσκου-Περράκη Π (1991) ‘Το νοµικό καθεστώς των προσφύγων στη διεθνή και ελληνική 
έννοµη τάξη’ Αθήνα: Σάκκουλας. 
 
26  Για την µεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαική Κοινότητα βλέπε Baldwin-Edwards Μ (1991) ‘Immigration after 1992’ Policy 
and Politics Vol.19 (13) pp. 199-211 και E.V.Petracou (1993) ‘Immigration policy in Northern and Southern regions of the EC with 
special reference to Britain and Greece’ University of Warwick: M.A thesis. 
27  Αφού η µετανάστευση αφορούσε ένα άλλο Βαλκανικό κράτος και µάλιστα µε την ύπαρξη ελληνικής µειονότητας, η µετανάστευση 
αυτή γίνονταν αυτοµάτως µέρος των ‘εθνικών’ θεµάτων. 
 
28 Sitaropoulos N  (1992) ‘The new legal framework of alien immigration in Greece: A  Draconian contribution to Europe’s 
unification’ Tolley’s Immigration and Nationality Law and Practice Vol.6 (3) pp. 86-96. 
 
29 Το 1989 ο αριθµός των ξένων υπολογίζεται 184.000 ενώ οι παράνοµοι µετανάστες υπολογίζονται περίπου στους 30.000 Λινάρδος-
Ρυλµόν (1993) 'Αλλοδαποί εργαζόµενοι και αγορά εργασίας στην Ελλάδα' Αθήνα: ΙΝΕ σελ. 14.  Βλέπε για τους παράνοµους ξένους 
εργάτες  πριν το 1990,  Soulis  S. (1987) 'Illegal Immigration to Greece' στο 'The future of migration' Paris: OECD (πρακτικά 
συνεδρίου)  
 



επικυρώνεται µε την ψήφιση του νόµου 1975 το 1991 περί Αλλοδαπών30. Το κύριο 
βάρος δίνεται στη πάταξη των ‘λαθροµεταναστών’ − συνθέτοντας και  νοµιµοποιώντας 
αυτή τη κατηγορία − όπου ο στρατός και η αστυνοµία αποκτούν πρωτεύοντα ρόλο στον 
έλεγχο των µεταναστών.  Ταυτόχρονα οι αιτούντες ασύλου αντιµετωπίζονται µε 
καχυποψία ως 
µετανάστες µε οικονοµικά κίνητρα.  
                             
Με τον νόµο περί Αλλοδαπών, η ελληνική νοµοθεσία εναρµονίζεται µε την κοινοτική ως 
προς τα µεταναστευτικά και προσφυγικά θέµατα µε απώτερο σκοπό την ισότιµη 
συµµετοχή της Ελλάδας στην υιοθέτηση και εφαρµογή κοινής πολιτικής και αποδοχής 
της στο χώρο της Schengen31 αλλά και διαµορφώνει ένα εχθρικό περιβάλλον µεταξύ των 
µεταναστών και των γηγενών. Οι αυξηµένες αρµοδιότητες του Υπουργείου ∆ηµοσίας 
Τάξης και η ενίσχυση του ρόλου της αστυνοµίας και του στρατού καταδεικνύουν τη 
βάση πάνω στην οποία θα οικοδοµηθεί η µετανάστευση στην Ελλάδα. Θα αγνοηθεί 
οποιαδήποτε πολιτική παρέµβαση στο θέµα της εγκατάστασης των µεταναστών στην 
ελληνική κοινωνία και της προστασίας των δικαιωµάτων τους και οι µετανάστες θα 
αντιµετωπιστούν ως οι εν δυνάµει εγκληµατίες και απειλή για τη ∆ηµόσια Τάξη και 
Ασφάλεια32.   
 
Η συγκρότηση των σχέσεων µεταξύ µεταναστών και γηγενών θα αφεθεί εκτός θεσµικού 
πλαισίου και θα λειτουργήσουν άτυπα µε βάση την αγοραία λογική χωρίς την πολιτική 
διευθέτηση και µεσολάβηση.  Με αυτό τον τρόπο οι µετανάστες,  χωρίς κατοχύρωση 
οποιουδήποτε δικαιώµατος τους,  εκτίθενται στην επίσηµη και ανεπίσηµη αυθαιρεσία 
ανοίγοντας τον δρόµο προς την κυριαρχία ανορθολογικών συµπεριφορών και πρακτικών 
στην ελληνική κοινωνία.  
 
Η µεταναστευτική πολιτική διαµορφώνει έµµεσα ή άµεσα κατηγοριοποιήσεις της 
µετανάστευσης και νοµιµοποιεί την διαφορετική τους µεταχείριση στην ελληνική 
κοινωνία. Έτσι οι µετανάστες από τις πλούσιες χώρες, οι κοινοτικοί αλλα και αυτοί µε 
ελληνική καταγωγή33 αποτελούν προνοµιακές κατηγορίες ενώ οι κατηγορίες 
‘λαθροµεταναστών’ - κατά τη νοµική ορολογία - και αιτούντων ασύλου είναι 
ανεπιθύµητοι, εκδιώκονται ή αφήνονται να επιβιώσουν χωρίς  κανείς να εγγυάται τη 
προστασία των δικαιωµάτων τους.  

                                                      
30  Για την ανάλυση των διατάξεων του Νόµου 1975/91 Περί Αλλοδαπών βλέπε  Ν. Χλέπας και ∆. Σπυράκος (1992) 'Ο Νόµος 
1975/1991 Περί Αλλοδαπών και το Σύνταγµα' Αθήνα: Σάκκουλας. Πιο συγκεκριµένα ο Χλέπας εξετάζει το Νόµο 1975/1991 και τα 
προβλήµατα κυρίως τα συνταγµατικά τα οποία προκύπτουν από τις διατάξεις του ενώ ο Σπυράκος εξετάζει το θέµα των ποινικών 
διατάξεων του νόµου από την άποψη της προστασίας των ‘γενικών έννοµων αγαθών’. 
 
31  Βλέπε για τη συµφωνία Schengen  Τούση M A (1994) 'Ελλάδα και Schengen' και Κούρτοβικ I 'Το νοµικό καθεστώς των 
µεταναστών εργατών στην Ελλάδα' (1994) στο 'Τα δικαιώµατα των µεταναστών εργατών' Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα δικαιώµατα 
του ανθρώπου Αθήνα: Εστία  και Σ. Περράκης (1995) 'Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική της σε θέµατα ασύλου και προσφύγων, 
Προβλήµατα και προοπτικές' Tετράδια Πολιτικού ∆ιαλόγου και Κριτικής Τεύχη 36-37 σελ. 31-59 
32 Για την σύνδεση της µετανάστευσης µε την εγκληµατικότητα βλέπε Καρύδης B (1996) ‘Εγκληµατικότητα των µεταναστών στην 
Ελλάδα’ Αθήνα: Παπαζήσης 
 
33 Για την ελληνική µεταναστευτική πολιτική ως προς τους έλληνες της διασποράς και ως προς τους παλιννοστούντες κοίτα 
Μουσούρου Λ Μ (1991) 'Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική' Αθήνα: Gutenberg, για τη µεταναστευτική πολιτική προς 
τους Ελληνο-Πόντιους βλέπε  Κασιµάτη Κ (1993) 'Πόντιοι µετανάστες απο την πρώην Σοβιετική Ένωση' 2η έκδοση Αθήνα Υπ. 
Εξωτερικών και Πάντειο Πανεπιστήµιο και για µια γενικότερη κατηγοριοποίηση των µεταναστών στην Ελλάδα  Πετρινιώτη Ξ (1993) 
'Η µετανάστευση προς την Ελλάδα'  Αθήνα: Οδυσσέας. 



 
Όµως αυτή η µεταναστευτική πολιτική εκφράζει την πολιτική δοµή και το ρόλο του 
κράτους στην ελληνική κοινωνία.  Οι µετανάστες επιβάλλεται να τιµωρηθούν και να 
εκδιωχθούν µιας και είναι ‘παράνοµοι’, ενώ οι γηγενείς επιτρέπεται  να εµπλέκονται σε 
‘παράνοµες’ δραστηριότητες χωρίς να εφαρµόζεται γι’ αυτούς ο νόµος.  Με αυτό το 
τρόπο οι πρώτοι αποτελούν κίνδυνο για την νοµιµότητα και τη δηµόσια ασφάλεια και 
τάξη, ενώ οι δεύτεροι,  ως εκλογική πελατεία, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν 
τον κρατικό µηχανισµό ώστε να ικανοποιούν τα στενά προσωπικά τους συµφέροντα,  
αλλά και τους µετανάστες ως µέσα για την επίτευξη των οικονοµικών τους σκοπών.  
Συνεπώς, οι µετανάστες αποτελούν το πρόβληµα µιας και συνδέονται µε την παρανοµία 
και την εγκληµατικότητα, ενώ ο αυταρχισµός του κρατικού µηχανισµού εντείνεται χωρίς 
την δυνατότητα να ελεγχθεί αλλά και η συµπεριφορά των Ελλήνων συνεχίζει  να είναι 
αµφίθυµη.  Μιας και µπορεί να χρησιµοποιεί τους ‘παράνοµους’ µετανάστες, συνεχίζει 
δηλαδή να εξαπατά το κράτος και να παραβαίνει τους νόµους,  αλλά από την άλλη να 
θεωρεί ότι οι παράνοµοι µετανάστες πρέπει να φύγουν και να ζητάει από το κράτος να 
λάβει µέτρα εναντίον τους.  
 
4. Η Οικοδόµηση της µετανάστευσης. 
 
Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οικοδοµείται η 
κατηγορία ‘µετανάστης’ στην ελληνική κοινωνία αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο οι 
µετανάστες αντιλαµβάνονται  αυτή την κατηγοριοποίηση  µέσα από τις κοινωνικές τους 
σχέσεις. ∆ηλαδή, αυτό που µελετάµε είναι ο τρόπος µε τον οποίο κατασκευάζεται η 
µετανάστευση στην Ελλάδα,  κατευθύνοντας την οργάνωσή  και την αντίστασή τους, 
χωρίς να εξετάζουµε θέµατα  οποιασδήποτε µορφής διαφορετικότηταςτους µε βάση τη 
προέλευσής τους.  
 
Πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι οι οπτικές γωνίες οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για την ανάλυση ενός κοινωνικού φαινοµένου είναι πολλές. Έτσι λοιπόν και στην 
περίπτωση της µετανάστευσης οι οπτικές γωνίες ποικίλουν και κάθε µία επιλογή 
αναδεικνύει και µία πλευρά  του φαινοµένου. Κάτω από αυτή την λογική, η 
µετανάστευση µπορεί  να µελετηθεί από την οπτική του κρατικού και εθνικού 
συστήµατος, του οικονοµικού, των µεταναστών ή των γηγενών, αλλά δεν πρέπει να µας 
διαφεύγει ότι όλες αυτές οι  διαφορετικές οπτικές γωνίες αποτελούν τη συνολική µορφή 
του φαινοµένου και εντάσσουν το φαινόµενο σε ένα συγκεκριµένο  ιστορικό και 
κοινωνικό πλαίσιο. Επιπλέον, η µελέτη µιας πλευράς του φαινοµένου δεν σηµαίνει ότι 
είναι προκαθορισµένη και άκαµπτη, απλώς αποµονώνεται και εξετάζεται ως τέτοια, ώστε 
να είναι δυνατή η περαιτέρω ανάλυση της, δηλαδή  να διαπιστώνει τάσεις και 
κατευθύνσεις µε ενσωµατωµένο το στοιχείο της µεταβολής  µέσω της κοινωνικής 
πράξης.  
 
Μέσα από την οπτική γωνία των µεταναστών θα παρακολουθήσουµε τον τρόπο που 
αντιλαµβάνονται τη κατηγοριοποίηση τους ως µετανάστες δηλαδή τον τρόπο µε τον 
οποίο οικοδοµείται η ταυτότητα τους µέσω και µέσα από τις κοινωνικές σχέσεις που 
πραγµατοποιούν στην ελληνική κοινωνία.  Σίγουρα οι κατηγορίες  ‘µετανάστευση’ και 
‘µετανάστες-στριες’  δεν είναι κενές περιεχοµένου, αλλά  εκφράζουν,  σε γενικό και 



αφηρηµένο επίπεδο,  την οργάνωση ενός κοινωνικού συστήµατος χωρίς όµως  να είναι 
και προκαθορισµένο το νόηµα της και τα στοιχεία  συγκρότησής της.  Αυτό σηµαίνει ότι  
κάθε κοινωνία επεξεργάζεται µε ιδιαίτερο και δυναµικό τρόπο αυτές τις κατηγορίες, 
δηλαδή τους δίνει το δικό της περιεχόµενο και τις ανασυγκροτεί συνεχώς.  
Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι η οµάδα µετανάστες−στριες  δεν έχει οµοιογενή χαρακτήρα 
ως οµάδα αλλά αποκτά τέτοιο χαρακτήρα µέσα από τον ορισµό της ως κατηγορίας και   
κυρίως µέσα από το αντιθετικό σχήµα ‘εµείς’-‘αυτοί’.  
 
Τα τελευταία χρόνια, η εµπειρική έρευνα έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα και πολλές 
µελέτες ασχολούνται και εξετάζουν τα προβλήµατα των µεταναστών-στριών, και τις 
συνθήκες ζωής τους στην ελληνική κοινωνία. Αυτές οι ερευνητικές εργασίες 
οργανώνουν τη µελέτη τους γύρω από συγκεκριµένες οµάδες µεταναστών µε βάση την 
εθνικότητα τους είτε µε βάση τη  θέση των µεταναστών  ως ξένων εργατών,  προσφύγων 
ή ελλήνων οµογενών. Εξετάζουν τις συνθήκες ζωής και εργασίας των µεταναστών µέσα 
από το  πρίσµα ευρύτερων θεµάτων όπως διάφορα προγράµµατα ένταξης, 
περιθωριοποίησης και  κοινωνικού αποκλεισµού,  το συνδικαλιστικό κίνηµα και τα 
ατοµικά δικαιώµατα, την παγκοσµιοποίηση, την οργάνωση της αγοράς εργασίας, τη 
γυναικεία και τη σεξουαλική εκµετάλλευση34. 
 
Σε αυτό το µέρος παρουσιάζονται  τα αποτελέσµατα  εµπειρικής εργασίας που 
πραγµατοποιήθηκε το 1996-1997 στην Καλαµάτα και στην Αθήνα 35 µε 18 µετανάστες 
και 11 µετανάστριες.  Αυτή η εργασία χρησιµοποίησε  ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις µε 
την διαδικασία ‘snowball’ ενώ έκανε χρήση και  πληροφοριών για την ζωή αυτών των 
µεταναστών από φίλους τους και συγγενείς τους, ως δευτερεύουσες πηγές. Παράλληλα, 
χρησιµοποιήθηκαν εγγράφα και πραγµατοποιήθηκαν ανεπίσηµες συζητήσεις µε 
εκπροσώπους αστυνοµικών, στρατιωτικών και εθελοντικών οργανώσεων ώστε να 
εξεταστεί  ο τρόπος µε τον οποίο  επίσηµοι φορείς  αντιλαµβάνονται τη µετανάστευση 
προς την Ελλάδα.  
 
Πρέπει να τονίσουµε ότι αυτή η έρευνα δεν κατατάσσει  τους µετανάστες-στριες µε βάση 
τα κριτήρια της  εθνικότητας και του  νοµικού καθεστώτος (παράνοµο ή νόµιµο) µιας και 
παρακολουθεί τους τρόπους µε τους οποίους αυτά τα κριτήρια χρησιµοποιούνται ώστε 
να οριστεί η κατηγορία µετανάστης-στρια και να αποκτήσει συγκεκριµένο νόηµα αυτή η 
κατηγορία στην ελληνική κοινωνία. 
 

                                                      
34  Η  ερευνητική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί ουσιαστικά  τα τελευταία χρόνια και ενδεικτικά αναφέρουµε τις παρακάτω 
εργασίες´:   Frangouli Μ (1992) ‘Foreign migrant workers in Greece’ Athens: Interim Report-Greece,  Romaniszyn K (1996) ‘ The 
invisible community: undocumented Polish workers in Athens’ New Community Vol.22 (2) pp.321-333,  Markova  E and A. H. 
Sarris (1997) ‘The performance of Bulgarian illegal immigrants in the Greek labour market’ unpublished, Anderson B and Phizaclea A 
(1997) ‘Migrant domestic workers: a European perspective’ Brussels: EU Report, Λάζος Γ (1997) ‘Η αλλοδαπή πόρνη στη σύγχρονη 
Ελλάδα’ στο ∆ηµητρίου Σ (επιµ) ‘Μορφές κοινωνικού αποκλεισµού και µηχανισµοί παραγωγής του’ Αθήνα: Ιδεοκίνηση, Iosifides T 
and King R (1998) ‘Socio-Spatial dynamics and exclusion of three immigrant groups in the Athens Conurbation’ South European 
Society And Politics Vol. 3 (3)  pp.205-227,  Κασσιµάτη Κ (1998) (επιµ) ‘Κοινωνικός αποκλεισµός: η ελληνική εµπειρία’ Αθήνα: 
Gutenberg   και Lazaridis G and  Psimmenos I (2000) ‘Migrant flows from Albania to Greece: economic, social and spatial exclusion’ 
in King R et al. 
 
35  Μέρος απο τις συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκε  στα πλαίσια  του προγράµµατος `Φωνές των µουσουλµάνων: Η ελληνική 
περίπτωση' υπό την αιγίδα των Σ. Χτούρη και Ι. Ψηµµένο 



Με αφετηρία τη περιγραφή των εµπειριών των µεταναστών-µεταναστριών 
αξιολογήθηκαν 
θέµατα όπως η ανάδυσή τους ως κοινωνική οµάδα µε βάση τις σχέσεις της µε τις άλλες 
οµάδες, τους µηχανισµούς του κράτους και τις οργανώσεις.  Η αντίληψη αυτής της 
µελέτης ήταν ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγµατοποιείται η ανάδυση της 
µετανάστευσης ως πρόβληµατος της ελληνικής κοινωνίας διαµορφώνεται όχι µόνο µέσα 
από το ρόλο της αστυνοµίας , του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης αλλά και από τη δράση 
των εθελοντικών οργανώσεων οι οποίες οργανώνονται και λειτουργούν αξιώνοντας την 
προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών µέσα στην ελληνική κοινωνία. 
 
Η λογική,  η οποία χαρακτηρίζει  τη δράση της αστυνοµίας, µέσα από αυτή τη µελέτη, 
είναι η επίτευξη ενός συνδυασµού οικονοµικών πλεονεκτηµάτων και η διατήρηση του 
εθνικού χαρακτήρα. Σκοπός, κοινός µε τους κοινοτικούς εταίρους, της δράσης της 
αστυνοµίας είναι η µείωση των µεταναστών, χωρίς όµως η Ελλάδα να αγνοήσει τις 
διεθνείς συµβάσεις για να µη διαταραχθεί η εικόνα της ως δηµοκρατική χώρα και οι 
σχέσεις της µε τις άλλες χώρες.  ∆ιαπιστώνεται η ανάγκη καταγραφής των µεταναστών, 
χωρίς βέβαια να γίνεται λόγος για νοµιµοποίηση των ‘λαθροµεταναστών’ µιας και 
κινδυνεύει  να αλλοιωθεί ο εθνικός χαρακτήρας τηςελληνικής κοινωνίας.  Η 
µετανάστευση υποκινείται και αποτελεί συντονισµένη προσπάθεια ‘σκοτεινών κέντρων’ 
ώστε να διαταραχθεί η εθνική και θρησκευτική ισορροπία  στα Βαλκάνια και να 
δηµιουργηθούν µειονοτήτες.  Άλλη βασική αιτία αύξησης της µετανάστευσης προς την 
Ελλάδα θεωρείται ότι είναι η ελληνική φιλόξενη συµπεριφορά. 
 
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, η κινητοποίηση της αστυνοµίας θεωρείται αναγκαία 
και επικεντρώνει τη προσοχή της  στους Αλβανούς οι οποίοι πρέπει να εκδιωχθούν, ενώ 
οι υπόλοιποι µετανάστες πρέπει να αποθαρρύνονται ώστε να µην εγκαθίστανται  µόνιµα 
στην Ελλάδα. Ο αυστηρός έλεγχος, η αύξηση δαπανών για ανανέωση αδειών εργασίας 
και διαµονής είναι τα  προτεινόµενα µέσα εξαναγκασµού για εγκατάλειψη της χώρας ενώ 
όσοι παραµείνουν πρέπει να αφοµοιωθούν πλήρως. Αυτή είναι λογική που διαπερνά την  
αστυνοµία και το στρατό, πάνω στην οποία ξεκινά η διαδικασία οικοδόµησης της µέχρι 
τότε ‘αθέατης’ µετανάστευσης.   
 
Από την άλλη µεριά,  οι µετανάστες, οι οποίοι συµµετείχαν σε αυτή την έρευνα, τονίζουν 
τις αξίες και τις αρχές που διαπερνούν την ελληνική κοινωνία  και  νοηµατοδοτούν τη 
κατηγορία της ‘µετανάστευσης’. Η ύπαρξη ενός ανθρώπου εξαρτάται από τα έγγραφα τα 
οποία κατέχει . Ως ξένος πρέπει να είναι αθέατος, να µην αναπτύσσει κοινωνικές επαφές 
αλλιώς κινδυνεύει να απελαθεί. Η επιβίωση του εξαρτάται  µόνο µέσα από τις δικές του 
προσπάθειες, µιας και δεν προστατεύεται από κανέναν στην ελληνική κοινωνία. 
Ανασφάλεια και φόβος διακατέχουν τους µετανάστες ενώ η εθνικότητα τους και η 
θρησκεία τους φαίνεται να παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αντιµετώπιση τους είτε από 
την αστυνοµία είτε από την ελληνική κοινωνία, γενικότερα. Στους ελέγχους της 
αστυνοµίας διαπιστώνουν ότι το κυριώτερο κριτήριο είναι αν είσαι ή όχι Αλβανός, ενώ 
στις καθηµερινές τους  επαφές η θρησκεία ενσωµατώνεται στη συµπεριφορά τους, 
άσχετα από τις προσωπικές τους πεποιθήσεις.  Η θρησκεία  αναδεικνύεται ως βασικό 
χαρακτηριστικό αποδοχής  για τους χριστιανούς ορθόδοξους ή για τους ‘άθρησκους’− οι 
οποίοι έµµεσα  στις καθηµερινές τους επαφές φαίνεται  να πιέζονται να δηλώσουν το 



θρήσκευµά τους. Από την άλλη πλευρά, οι µουσουλµάνοι - κυρίως Αιγύπτιοι σε αυτή την 
έρευνα - αντιµετωπίζονται µε καχυποψία από τους Έλληνες και αυτό το αποδίδουν στα 
προβλήµατα που έχει η Ελλάδα µε τη Τουρκία.   
 
Σηµαντικός παράγοντας στη ζωή των µεταναστών-στριών –όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι- 
είναι η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων µε τους εργοδότες τους.  Τονίζουν οτι ο ‘καλός 
χαρακτήρας’ – τόσο για τους µετανάστες όσο και για τους εργοδότες- είναι  θετικό 
στοιχείο και συµβάλλει στη δηµιουργία ‘οικογενειακού’κλίµατος στο εργασιακό 
περιβάλλον. Ο ‘καλός άνθρωπος’ για τον εργοδότη –τρια σηµαίνει οτι αυτός –ή  βοηθά 
το µετανάστη-στρια  σε καθηµερινά προβλήµατα ενώ ο ‘καλός άνθρωπος’ για το 
µετανάστη-στρια µεταφράζεται ως αποδοχή σκληρότερων  συνθηκών εργασίας και 
χαµηλότερης αµοιβής.  
 
Οι συνθήκες ζωής και εργασίας εξαναγκάζουν τους µετανάστες να περιχαρακωθούν 
γύρω από οργανώσεις µε τους συµπατριώτες τους ενώ οι επαφές µε τους Έλληνες είναι 
περιορισµένες και  φαίνεται να πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µέσω της απασχόλησής 
τους.  Εξαίρεση φαίνεται να αποτελούν οι  µετανάστες από την Αλβανία οι οποίοι   
διαχωρίζονται σε αυτούς µε  ελληνική και µε αλβανική καταγωγή αλλά ταυτόχρονα  
εξαναγκάζονται  να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από την εικόνα της ευρύτερης 
κατηγορίας ‘Αλβανός µετανάστης’ στην ελληνική κοινωνία, γεγονός που εµποδίζει, 
τουλάχιστον µέχρι στιγµής, την συσπείρωση τους σε οργανώσεις ή κοινότητες. Οι  
συνθήκες ζωής των µεταναστών στην Ελλάδα, όπως παρατήρησαν οι ίδιοι σε αυτή την 
έρευνα, αποτρέπει τους ήδη εγκατεστηµένους µετανάστες να παροτρύνουν την 
περαιτέρω  µετανάστευση από την χώρα καταγωγής τους στην Ελλάδα όπως πολλές 
φορές εικάζεται να συµβαίνει από τις θεωρίες των δικτύων36 . 
 
Επιπρόσθετα, η είσοδος και η εγκατάσταση των µεταναστών και η θέση τους στην 
ελληνική κοινωνία χωρίς τη προστασία των δικαιωµάτων τους  από το κράτος, 
κινητοποιεί τους πολίτες και οργανώνει δίκτυα για την προστασία των µεταναστών από 
την αυθαιρεσία της αστυνοµίας , των διοικητικών µηχανισµών και εργοδοτών  
παράλληλα µε τη δράση άλλων  διεθνών οργανώσεων  οι οποίες λειτουργούν  παλαιόθεν 
στην Ελλάδα.  Όπως όµως οι ίδιοι δηλώνουν, η δυνατότητα επιρροής τους στη λήψη 
αποφάσεων και η δύναµη τους είναι περιορισµένης εµβέλειας, έκφραση της αδύναµης 
κοινωνίας πολιτών. Στην ελληνική περίπτωση, επίσης δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται 
οι υποθέσεις της ‘institutional theory’ για το θετικό ρόλο των µη-κυβερνητικών 
οργανώσεων στη συνέχιση της µετανάστευσης σε µία χώρα. Είναι αξιοσηµείωτο ότι  οι 
µετανάστες οι οποίοι συµµετείχαν στην έρευνα είτε δεν ήξεραν την ύπαρξη τους, είτε 
γνώριζαν την περιορισµένη δύναµη και παρέµβαση των δικτύων 37.  
 

                                                      
36 Βλέπε Massey DS, Arango J, Hugo G, Κouaouci A, Pellegrino A and Taylor J E (1993) `Theories of international migration: A 
review and appraisal’ και (1994) Population and Development Review Vol. 19 (3) pp. 431-466  'An evaluation of international 
migration theory: the north american case' Population and Development Review Vοl. 20 (4) pp. 699-751. 
 
37  Μπορεί να υποστηριχθεί ότι στη περίπτωση των δικτύων προστασίας δικαιωµάτων των µεταναστών και στις αντιρατσιστικές 
οργανώσεις είναι ανεξάρτητες οργανώσεις οι οποίες δεν ελέγχονται από τα κόµµατα όπως συνέβαινε µε τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις αλλά και αναπτύσσουν σχέσεις µε άλλες παρόµοιες οργανώσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



Γενικώς οι άτυπες σχέσεις προσαρµόζουν τους µετανάστες στην ελληνική κοινωνία , 
λειτουργούν ως κάποιο σηµείο προστατευτικά αλλά ταυτόχρονα εµποδίζουν τη 
συσπείρωση και αντίσταση ελλήνων και µεταναστών προς την αυθαιρεσία και την 
καταπάτηση δικαιωµάτων, αποδυναµώνουν τη συλλογική δράση και οδηγούν σε 
ανταγωνιστικές  σχέσεις και συγκρούσεις. Τα παραπάνω υποδηλώνουν τάσεις στη 
διαµόρφωση του µεταναστευτικού φαινοµένου αλλά και της ελληνικής κοινωνίας.  Οι 
συνθήκες οι οποίες έχουν διαµορφωθεί µέσα από τη µετανάστευση αναδεικνύουν τα 
προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας ενώ οικοδοµείται η µετανάστευση και 
µορφοποιούνται οι κοινωνικές σχέσεις χωρίς να σηµαίνει ότι είναι προκαθορισµένες ή µη 
αντιστρέψιµες.  Όπως, όµως,  παρατηρεί ο Bouamama ‘ποτέ τα πράγµατα δεν είναι µη 
αντιστρέψιµα38  και αυτό φαίνεται να εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τον τρόπο µε 
τον οποίο  λειτουργεί το κράτος.  
 
5. Το πρόγραµµα νοµιµοποίησης ως ευκαιρία ουσιαστικής διαπραγµάτευσης. 
 
Θα ολοκληρώσουµε αυτή τη µελέτη µε την εξέταση των συνθηκών – αποτέλεσµα της 
παραπάνω πρακτικής - κάτω από τις οποίες αρχίζει η συγκρότηση ενός δηµοσίου χώρου 
ο οποίος έστω και περιορισµένα αποδέχεται την ύπαρξη των µεταναστών στην ελληνική 
κοινωνία. Η συγκρότηση ενός δηµόσιου χώρου µέσα από την νοµιµοποίηση των 
µεταναστών, δηλαδή η διαµεσολάβηση του κράτους, είναι άκρως σηµαντική γιατί µπορεί 
να προάγει την ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία στην ελληνική κοινωνία 
αναιρώντας ανορθολογικές συµπεριφορές και ελέγχοντας την αυθαιρεσία. Όµως µπορεί 
να ανατρέψει κάθε επικοινωνία και συνεργασία σε ορθολογική βάση µεταξύ των οµάδων 
ευνοώντας συµπεριφορές και δράσεις ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες για τη κοινωνική 
συνοχή και ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων. 
 
 Οι επικρατούσες συνθήκες χαρακτηρίζονται από φόβο, ανασφάλεια και έλλειψη 
εµπιστοσύνης απέναντι στους µετανάστες ως ξένους όσο και απέναντι στις κρατικές 
πολιτικές. Η αυθαίρετη δράση της αστυνοµίας προς τους µετανάστες και η ‘επίσηµη’ 
ανεκτικότητα της εγκληµατικότητας κατά των µεταναστών από αστυνοµικούς ή πολίτες, 
η αδυναµία της αστυνοµίας στην πρόληψη της εγκληµατικότητας και η παρουσίαση και 
σύνδεση της εγκληµατικότητας µε την εθνικότητα έχουν δηµιουργήσει πανικό και 
ανασφάλεια στην ελληνική κοινωνία.  
 
Η έλλειψη  νοµικής και πολιτικής προστασίας προς τους µετανάστες αφήνει 
εκτεθειµένους τους µετανάστες στην ατοµική και συλλογική αυθαιρεσία. Οι µετανάστες 
ζουν σε ένα εχθρικό περιβάλλον χωρίς κανένα δικαίωµα και η υπόσταση τους ορίζεται 
µόνο από την ιδιότητα τους ως φθηνή εργατική δύναµη στην ανεπίσηµη πλευρά της 
οικονοµίας.  Το παραπάνω, σε συνδυασµό39 µε την επικράτηση ατοµικιστικών  

                                                      
38  S. Bouamama (1995) ‘The paradox of the European social and political ties; nationalisation citizenship and identity ambiguity’ in 
M. Martinello (ed) (1995) ‘Migration citizenship and ethno-national identities in the EU’ Aldershot, Avebury. 
 
39 Βέβαια πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι εκτός από την µετανάστευση και άλλα φαινόµενα και διαδικασίες συµβάλλουν στην κρίση 
της ελληνικής κοινωνίας δηλαδή φέρνουν την υπάρχουσα λειτουργία του συστήµατος στα όρια του και απαιτούν την µεταβολή του. Η 
συµµετοχή της Ελλάδας στην Ε. Ε. οι αλλαγές στα Βαλκάνια και η πτώση των κοµµουνιστικών καθεστώτων εντείνουν τις κρίσεις οι 
οποίες σχετίζονται µε την διαδικασία της από-βιοµηχάνισης, τον περιορισµό των αναδιανεµητικών παροχών (distribution resources) 
καθώς και του πελατειακού συστήµατος (κοίτα Charalambis D. και Demertzis N. (1993) ‘Polιtics a citizenship in Greece: cultural and 



συµπεριφορών και του αποκλεισµού όσων δεν ανήκουν  στα πλαίσια της οικογένειας, 
συντηρεί την αντίληψη του κοινωνικού περιβάλλοντος ως εχθρικού για τους έλληνες- 
όπως παρατηρεί η Pollis40 - και  επιφέρει ανασφάλεια αναπαράγοντας τη χοµπσιανή 
αντίληψη του κόσµου. Από τη µία µεριά ένας µετανάστης είναι δυνατό να γίνει 
αποδεκτός σε ατοµικό ή οικογενειακό επίπεδο ως φίλος ή εργαζόµενος αλλά από την 
άλλη, οι µετανάστες ως κοινωνική οµάδα  δεν γίνονται αποδεκτοί και αντιµετωπίζονται 
ως ‘απειλή’ ή πρόβληµα. 
 
 Η κοινωνική αξία ‘ησυχία’41  αναιρείται συµβάλλοντας στην επικράτηση της λήψεως 
µέτρων προστασίας σε ατοµικό επίπεδο. Η εγκατάσταση συναγερµών, η πρόσληψη 
ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας για την προστασία δύο ή περισσοτέρων τετραγώνων, η 
αγορά  όπλων καθώς και περιστατικά όπως ο συντονισµός δράσης σε διάφορα χωριά 
εναντίον των µεταναστών, ο ξυλοδαρµός και η εκδίωξη τους από αυτές τις περιοχές ή η 
απαγόρευση κυκλοφορίας των µεταναστών ή της κατανάλωσης αλκοόλ από τους 
µετανάστες και οι αντιδράσεις των ελλήνων σε υποθέσεις δολοφονίας µεταναστών  από 
Έλληνες - είτε αποκρύπτοντας ενοχοποιητικά στοιχεία είτε απαιτώντας να µην 
καταδικαστεί ο Έλληνας δράστης και να αφεθεί ελεύθερος- είναι ενδείξεις οι οποίες  
δείχνουν ότι υπάρχει σύγχιση προς τις κοινωνικές αξίες και τάση προς επικράτηση 
ανορθολογικών συµπεριφορών.  
 
Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η ανορθολογική πρακτική και συµπεριφορά µε 
ξενοφοβικά και ρατσιστικά στοιχεία δεν είναι η µοναδική τάση στην Ελληνική κοινωνία. 
Υπάρχουν και άλλες τάσεις οι οποίες αναιρούν και αντιστέκονται στην καταπάτηση των 
δικαιωµάτων, στο ρατσισµό και την ξενοφοβία όπως οι οργανώσεις των ίδιων των 
µεταναστών και οι οργανώσεις που αγωνίζονται για την προστασία των δικαιωµάτων και 
την καλλιτέρευση των συνθηκών ζωής και εργασίας των µεταναστών. Όµως το θέµα 
είναι κατά πόσο αναγνωρίζεται η θέση τους στην ελληνική κοινωνία και σε πιό βαθµό 
συµµετέχουν  ως ουσιαστικοί  και ισότιµοι συνοµιλητές στη λήψη των αποφάσεων. 
  
Oι αντιφατικές συµπεριφορές και νοοτροπίες που χαρακτηρίζουν την ατοµική και 
συλλογική πρακτική απέναντι στην µετανάστευση προς την Ελλάδα εκφράζουν τη 
διαδικασία της µετανάστευσης και την οικοδόµηση των κοινωνικών σχέσεων µακριά από 
ένα κανονιστικό και ορθολογικό πλαίσιο. Σε αυτή την βάση, το πρόγραµµα 
νοµιµοποίησης µεταναστών στην Ελληνική κοινωνία αποκτά κεφαλαιώδη σηµασία τόσο 
για τους όρους συµβίωσης µεταναστών και Ελλήνων όσο και για γενικότερα κοινωνικά 
προβλήµατα και αντιδράσεις στην Ελληνική κοινωνία. Η πολιτική 42έχει τη δύναµη να  
ανα-διαρθρώσει τις κοινωνικές σχέσεις και να ελέγξει τις ανορθολογικές συµπεριφορές 
και πρακτικές. Βέβαια αυτό σηµαίνει ότι θα επιλέξει να ενσωµατώσει και να εγγυηθεί 
κοινωνικές αξίες όπως ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη ως συλλογικές αξίες στη βάση 
των οποίων πραγµατοποιείται η κοινωνική συµβίωση και επικοινωνία κοινωνικών 

                                                                                                                                                              
structural facets’ Journal of Modern Greek Studies Vol. 11 pp. 219-240). Σε αυτό όµως το άρθρο η οπτική µέσα από την οποία 
µελετάται η λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας είναι η µετανάστευση. 
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41  Οp. cit.  pp. 6-7. 
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οµάδων.  Αν αυτό δεν γίνει και συνεχιστεί η σύναψη σχέσεων σε ανεπίσηµα – 
πελατειακά – πλαίσια και η εφαρµογή αυταρχικών µέτρων τα οποία επιβάλλονται µε τη 
βία, τότε οι ανορθολογικές παραδοσιακές, ατοµικιστικές πρακτικές θα συνεχιστούν, και 
οι µετανάστες θα αντιµετωπιστούν ως οι εσωτερικοί εχθροί απειλώντας την κοινωνική 
συνοχή και ειρήνη. 
 
Ως γενικό συµπέρασµα µπορούµε να σηµειώσουµε ότι η µετανάστευση θέτει ερωτήµατα 
και προβλήµατα τα οποία σχετίζονται µε το ίδιο καθεαυτό το κοινωνικό φαινόµενο αλλά 
και κοινωνικά θέµατα τα οποία αφορούν την ολική οργάνωση της  κοινωνικής ζωής ως 
διαδικασίας της οποίας το  κοινωνικό γίγνεσθαι δεν είναι δεδοµένο εκ προοιµίου αλλά 
ερώτηµα ανοικτό στη συλλογική πράξη.     


