
Προλογικό Σηµείωµα
Η όξυνση της παράνοµης 

εισόδου µεταναστών  στην Ε.Ε. 
προκαλεί, αναπάντεχα, ποικίλες 
αν τ ι δράσ ε ι ς από τ ι ς χώρ ες 
υποδοχής. Στο σηµείωµα αυτό θα 
εξεταστούν  δύο ενδιαφέρουσες 
επιδράσεις αυτού του φαινοµένου, 
όπως αυτές καταγράφονται από 
αποφάσεις της Ε.Ε. και των κρατών 
µελών. Πρόκειται για τις προσπά-
θειες τροποποίησης της συµφωνίας 
Σένγκεν  και της σύναψης συµφω-
νιών επανεισδοχής µεταναστών.

Εντός της Ε.Ε. προέκυψε 
εντελώς απροσδόκητα µια αντιπα-
ράθεση επ ί ενός σηµαντ ικού 
επιτεύγµατος της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης όπως ε ί να ι η 
εγκαθίδρυση του «Χώρου Σένγκεν». 
Σ’ αυτό το πλήρως κοινοτικο-
ποιηµένο πεδίο πολιτικής εκφρά-
ζονται πλέον  έντονες αµφισβητήσεις 
από ορισµένα κράτη µέλη που 

επιζητούν  σε επίπεδο διαβούλευσης 
την, έστω µερική, επανεθνικοποίηση 
του, ενώ σε επίπεδο εφαρµογής η 
Δανία και Νορβηγία προχώρησαν 
ήδη σε επαναφορά των διασυνο-
ριακών  ελέγχων. Είναι πράγµατι 
τόσο σοβαρή η απειλή κατά της 
δηµόσιας τάξης ή της εσωτερικής 
ασφάλειας του κράτους µέλους η 
πρόσφατη αύξηση των  παράνοµων 
µεταναστευτικών  εισροών για να 

προχωρήσουν  αυτά σε αναστολή 
λειτουργίας της συµφωνίας Σένγκεν; 
Κατά τη γνώµη µου το ζήτηµα της 
παράνοµης εισροής προσώπων 
είναι παλιό, διαχειρίσιµο και χαµηλής 
πολιτικής και δεν  δικαιολογεί τη 
νευρικότητα, το τρόπο αντίδρασης 
και την αποσπασµατικότητα των 
λαµβανόµενων  µέτρων  ορισµένων 
κρατών  µελών  και κοινοτικών 
οργάνων.  Μια πιθανή δε εισαγωγή 
των διασυνοριακών  ελέγχων  µεταξύ 
των κρατών  µελών  θα αποτελούσε 
σοβαρό πλήγµα της διαδικασίας 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Εποµένως ποιά αίτια εξηγούν  την 
παραπάνω συµπεριφορά; Άγνοια 
για τις µορφές και τις επιδράσεις του 
µεταναστευτικού ζητήµατος; Εξα-
σθένηση του ευρωπαϊκού πνεύ-
µατος; Πρόσκτηση πρόσκαιρων 
πολιτικών  οφελών  για τις κυβε-
ρνήσεις;

Όποιο αίτιο ή συνδυασµός 
αιτίων, που είναι και το πιθανότερο, 
και αν  ισχύει η δυσανάλογα υπέρµε-
τρη αντίδραση ορισµένων  κρατών 
µελών της Ε.Ε. συνιστά οπισθο-
δρόµηση του ευρωπαϊκού ενοποι-
ητικού εγχειρήµατος επειδή τροπο-
ποιεί ένα απτό, καίριο, θεµελιώδες 
και ταυτόχρονα δηµοφιλές επίτευ-
γµα του όπως είναι η ελεύθερη 
κυκλοφορία προσώπων  εντός του 
«Χώρου Σένγκεν».

Εκτός της επίδρασης στη 
συµφωνία Σένγκεν,  η αύξηση της 
παράνοµης µ ε ταναστευ τ ι κής 
εισροής ωθεί την  Ε.Ε. και τα κράτη 
µέλη σε σύναψη συµφωνιών 
επανεισδοχής µε χώρες προέλευσης 
κα ι δ ι έ λ ευσης . Με αυτές τ ι ς 
συµφωνίες επιδιώκεται ο διπλός 
στόχος της µείωσης, αφενός, του 
παράνοµου µεταναστευτικού απο-
θέµατος στις χώρες υποδοχής και 

της άσκησης πίεσης, αφετέρου, στις 
χώρες διέλευσης και προέλευσης 
για να µειώσουν  ή και να αποτρέ-
ψουν  τη διαιώνιση της παράνοµης 
διεθνούς µετακίνησης προσώπων. 
Τέτοιες διµερείς συµφωνίες συνά-
πτονται είτε µεταξύ κρατών  είτε 
µεταξύ της Ε.Ε. και εµπλεκοµένων 
κρατών.

Στην  περίπτωση της Ελλάδας 
τέτοιες συµφωνίες αποτέλεσαν  µέσο 
της εξωτερικής µεταναστευτικής 
πολιτικής της από το τέλος της 
δεκαετίας του '90 όταν  αυτή έγινε 
σταθερός προορισµός παράνοµων 
µεταναστευτικών  εισροών  αρχικά 
από την  Αλβανία και µετέπειτα από 
την  Τουρκία. Η γεωγραφική θέση 
της Τουρκίας ευνοεί την παράνοµη 
διέλευση προσώπων  από την  Ασία 
προς την  Ευρώπη από τα χερσαία 
και τα θαλάσσια σύνορα της και την 
καθιστά πλέον  την  κύρια πύλη 
εισόδου παράνοµων  µεταναστών 
στην  Ε.Ε. Πράγµατι δέχεται µια 
υψηλή µεταναστευτική πίεση, επειδή 
ο δυνητικός αριθµός των  προς 
µετακίνηση προσώπων  από την 
ευρύτερη περιοχή της είναι της 
τάξης των  εκατοµµυρίων, αλλά 
προφανώς αδυνατεί , για διά-
φορους λόγους,  και να διαχειριστεί 
επιχειρησιακά το ζήτηµα.

Στην  περίπτωση της Ε.Ε. αυτή 
συνάπτει συµφωνίες επανεισδοχής 
µε εµπλεκόµενες χώρες διέλευσης 
και προέλευσης µεταναστών  εντάσ-
σοντας αυτές στην  πολιτική Εξω-
τερικών Σχέσεων  της και ειδικότερα 
στην  πολιτική της Καλής Γειτονίας 
και της Ευρωµεσογειακής Συνε-
ργασίας. Ιδιαίτερης σηµασίας για 
την  περίπτωση της Ελλάδας είναι η 
ευρωτουρκική συµφωνία επανει-
σδοχής στο βαθµό που εκτιµάται ότι 
η διαπραγµατευτική δύναµη της Ε.Ε. 
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 Η πρόταση αναθεώρησης της 
συ ν θ ή κ η ς τ ο υ Σ έ ν γ κ ε ν πο υ 
διατυπώθηκε στις 26 Απριλίου από 
τον  Σίλβιο Μπερλουσκόνι και τον 
Νικολά Σαρκοζ ί µε µ ια κο ινή 
επιστολή, τυπικά εξοµάλυνε τις 
σχέσεις των δύο χωρών  που είχαν 
ενταθεί το τελευταίο διάστηµα λόγω 
του κύµατος µεταναστών από την 
Βόρειο Αφρική, ενώ παράλληλα 
έθεσε ακόµα µία απειλή πέρα 
από την  οικονοµική κρίση για 
το Ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. 
 Η αφετηρία της συνθή-
κης του Schengen εντοπίζεται 
χρονικά στο 1985, όταν  στο 
οµώνυµο χωριό στα σύνορα 
µεταξύ Λουξεµβούργου, Γαλ-
λίας και Γερµανίας υπεγράφη 
µια συµφωνία, µε την  οποία 
προβλεπόταν  να καταργηθούν 
σταδιακά οι έλεγχοι στα κοινά 
σύνορα µεταξύ των χωρών  αυτών, 
της Ολλανδίας και του Βελγίου. Το 
1995, οι συνοριακοί έλεγχοι καταργή-
θηκαν µεταξύ του Βελγίου,  της 
Γερµανίας, της Γαλλίας, του Λουξε-
µβούργου, της Ολλανδίας,  της 
Ισπανίας και της Πορτογαλίας.  
Σήµερα, η συνθήκη Σένγκεν  των 
ελεύθερων  συνόρων  αποτελείται 
από 25 κράτη µέλη: 22 χώρες της ΕΕ 
(όλες εκτός από τη Βουλγαρία,  τη 
Ρουµανία, την Ιρλανδία, το Ηνωµένο 
Βασίλειο και τη Κύπρο), καθώς και 
τρεις συνδεδεµένες χώρες:  Νορβη-
γία, Ισλανδία και Ελβετία. Η Δανία έχει 
υπογράψε ι τη συµφων ία του 

Schengen, αλλά έχει διατηρήσει την 
ελευθερία της να µην  εφαρµόσει 
ορισµένα µέτρα.   Το Ηνωµένο Βασί-
λειο και η Ιρλανδία αποφάσισαν  να 
παραµείνουν εκτός της συνθήκης 
του Σένγκεν. Η Ρουµανία και η 
Βουλγαρία,  οι οποίες εντάχθηκαν 
στην  ΕΕ το 2007, παραµένουν  έξω 

από τη συµφωνία εξαιτίας  ελλείψεων 
στα αστυνοµ ικά και δικαστικά 
συστήµατά τους.  Και οι δύο χώρες 
ε ίχαν  τεθεί σε ε ιδ ικό σύστηµα 
παρακολούθησης, το οποίο ονο-
µαζόταν Μηχανισµός Συνεργασίας 
και Ελέγχου. Μετά την υπογραφή της 
συνθήκης του Αµστερνταµ,  η 
συνθήκη ενσωµατώθηκε στο πλαί-
σιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την  1η 
Μαΐου 1999. Η ελεύθερη κίνηση εντός 
της Ένωσης χωρίς συνοριακούς 
ελέγχους αποτελεί θεµελειώδη αρχή 
και ο οποιοσδήποτε περιορισµός 
αλλοιώνει το χαρακτήρα της ΕΕ ως 
ενιαίου οικονοµικού και πολιτικού 
χώρου.

 Πολύ αργότερα προέκυψε η 
διασύνδεση της συνθήκης του 
Σένγκεν  µε το µεταναστευτικό ζήτηµα 
και οφείλεται κυρίως στην  έντονη 
πίεση από µεταναστευτικές ροές στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης τα 
τελευταία χρόνια.  Η κατάσταση 
επιβαρύνθηκε περαιτέρω µε τα 

γεγονοτά της επονοµαζόµενης 
“Αραβικής Άνοιξης”.  Η Ιταλία, 
η Ελλάδα και η Ισπανία είναι 
οι χώρες που πλήττονται 
περισσότερο από την παρά-
νοµη µεταναστευση και τους 
αιτούντες άσυλο. Ειδικότερα, 
στο νησί Λαµπεντούσα της 
Ι ταλ ίας αποβ ιβάστηκαν 
περίπου 25.000 µετανάστες 
από την  Τυνησία µέσα στους 
πρώτους πέντε µήνες του 

2011, έναντι των  4.000 για όλο 
το 2010. Η αρχική αντίδραση της 
Ιταλικής κυβέρνησης ήταν να ζητήσει 
έκτακτη οικονοµική βοήθεια από την 
Ενωση, ενώ στη συνέχεια αποφά-
σισε να χορηγήσει τρίµηνες άδειες σε 
πάνω από 20 χιλιάδες Τυνήσιους 
µετανάστες που κατέφθασαν  στο 
Ιταλικό νησί της Λαµπεντούσας.  Οι 
τρίµηνες άδειες συµπεριλαµβάνουν 
το δικαίωµα ελεύθερης διακίνησης 
εντός της περιοχής του Σένγκεν  αλλά 
και το δικαίωµα εργασίας. Η Γαλλική 
κυβέρνηση διαµαρτυρήθηκε έντονα 
λόγω της πιθανής µετάβασης 
µεγάλου αριθµού Τυνήσιων µετανα-
στών  στην  Γαλλία καθώς εκεί ήδη 
κατοικεί µια µεγάλη κοινότητα Τυνή-

Επικαιρότητα
Η πρόταση αναθεώρησης της συνθήκης του Σένγκεν ως απειλή για το Κοινοτικό Κεκτηµένο
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...η Ιταλογαλλική πρόταση µερικής 
αναστολής της συνθήκης Σένγκεν σε 

περιπτώσεις απότοµης αύξησης της ροής 
παράνοµων µεταναστών, και οι πρώτες 

θετικές αντιδράσεις από πλευράς 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οδηγούν οχι 

µόνο σε οπισθοχώρηση της ενωσιακής 
πορείας αλλά και σε ατελέσφορες 
προτάσεις για το µεταναστευτικό...

Εργαστήριο Μελέτης 
της Μετανάστευσης 
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κα ι ο ι π ιθανές κυρώσε ις σε 
περίπτωση καταστρατήγησης των 
όρων  της συµφωνίας θα εξανα-
γκάσουν  την Τουρκία σε πλήρη 
εφαρµογή της. Εκτιµάται ειδικότερα 
ότι θα είναι περισσότερο αποτε-
λεσµατική συγκριτικά µε τη διµερή 
συµφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα 
µε την  Τουρκία το 2002. Πράγµατι η 
αξιολόγηση της ελληνοτουρκικής 
συµφωνίας επανεισδοχής αποδει-
κνύει τη βασιµότητα αυτής της 
εκτίµησης.  Από τα 62.816 άτοµα 
που ζήτησε η Ελλάδα να επιστρέ-
ψουν  στην  Τουρκία λόγω παρά-
νοµης εισόδου τους µόνο για τα 

7359 εγκρίθηκε η επανεισδοχή τους 
και τελικά µόνο τα 1281 άτοµα 
παρελήφθησαν  από την  Τουρκία. 
Πάντως, η εναπόθεση υψηλών 
προσδοκιών  στην  αποτελεσµα-
τ ικότητα µ ίας ευρωτουρκ ικής 
συµφωνίας επανεισδοχής, παρόλο 
που συνδέεται ρητά µε τις ευρω-
τουρκικές σχέσεις,  κρίνεται λαθεµένη 
και αβάσιµη επειδή η αποτελε-
σµατικότητα τέτοιων  συµφωνιών 
υπόκειται σε πολλούς προσδιορι-
στικούς παράγοντες. Για την Ελλάδα 
όµως, εξαιτίας της αποτυχίας της 
σχετικής διµερούς συµφωνίας και 
στο βαθµό που θέλει να µειώσει τις 

παράνοµες µεταναστευτικές εισροές 
προς αυτήν  από την  Ασία και την 
Αφρική,  και της περιορισµένης 
ανάληψης της σχετικής ευθύνης και 
βαρών  από τα άλλα κράτη-µέλη της 
Ε.Ε.,  είναι µονόδροµος η επιτυχής 
εφαρµογή της. 

Αντώνης Κόντης

Αν. Καθηγητής 
Εθν ι κού κα ι Καποδ ιστρ ιακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Διευθυντής Εργαστηρίου Μελέτης 
της Μετανάστευσης και Διασποράς



σιων  και η γνώση της γαλλικής 
γλώσσας την τοποθετεί ως ελκυστικό 
προορισµό.  Η ένταση που δηµιου-
ργήθηκε ανάµεσα στην  Ιταλία και τη 
Γαλλ ία διευθετήθηκε µετά την 
συνάντηση της 26ης Απριλίου όπου 
προτάθηκε η δυνατότητα ενεργο-
ποίησης του µηχανισµού συνο-
ριακών  ελέγχων  «προσωρινά» σε 
ειδικές περιπτώσεις.  Όπως αναφέ-
ρεται στην  επιστολή, η Συνθήκη 
πρέπει να περιλαµβάνει τη δυνατό-
τητα «να πραγµατοποιούνται προ-
σωρινά έλεγχοι στα εσωτερικά 
σύνορα σε περιπτώσεις εξαιρετικών 
δυσκολιών». Παράλληλα,  ζητήθηκε 
από την  Ένωση η ενίσχυση της 
FRONTEX, και η προώθηση ενισχυ-
µένης συνεργασίας µε τις χώρες της 
Μεσογείου.
 Η Ελλάδα, ως χώρα που 
πλήττεται άµεσα από την  παράνοµη 
µετανάστευση αντέδρασε άµεσα και 
µε δηλώσεις του Υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή 
πρότεινε αντί τροποποιήσεων στη 
συνθήκη του Σένγκεν, την  αναθε-
ώρηση του κανονισµού Δουβλίνο ΙΙ, 
ο οποίος δηµιουργεί δυσβάστακτο 
βάρος στα κράτη που τα σύνορα 
τους αποτελούν εξωτερικά σύνορα 
της Ε.Ε. Η ελληνική κυβέρνηση έχει 
προτείνει µια δέσµη µέτρων  που θα 
µπορούσαν  να αλλάξουν  σταδιακά 
το Δουβλίνο ΙΙ, αλλά οι προτάσεις 
συχνά προσκρούουν  στις θέσεις 
Βρετανών και Σκανδιναβών  που δεν 
θέλουν  να επιµεριστούν  το κόστος 
της παράνοµης µετανάστευσης. 
Παρόµοια πρόταση κατέθεσαν  µε το 
κοινό τους ανακοινωθέν ο ιταλός 
πρωθυπουργός και ο γάλλος 
πρόεδρος, οι οποίοι επισήµαναν  την 
ανάγκη ανακατανοµής των  παρά-
νοµων  µεταναστών  σε όλα τα κράτη 
µέλη καθώς και τη ενίσχυση της 
αστυνόµευσης των  εξωτερικών 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
 Ακολούθως, και ως ήταν  
αναµενόµενο,  η Επιτροπή πήρε θέση 
µέσω του Προέδρου της Χοσέ 
Μανουέλ Μπαρόζο την  1η Μαΐου, ο 
οποίος δήλωσε ότι εξετάζεται το 
ενδεχόµενο να επιτράπει στα κράτη 
µέλη να επαναφέρουν  κάποιους 
συνοριακούς ελέγχους , προς 
απάντηση στα αιτήµατα για ισχυρό-

τερες εθνικές αρµοδιότητες για την 
αναχαίτιση της µετανάστευσης. Οι 
χώρες της ΕΕ µπορούν  ήδη να 
θεσπίσουν προσωρινά συνο -
ριακούς ελέγχους, όπως έκανε η 
Γερµανία για να σταµατήσει ξένους 
χούλιγκαν  του ποδοσφαίρου από το 
να παρακολουθήσουν αγώνες,  το 
ζήτηµα είναι εάν θα υπάρξουν  νέοι 
κανόνες της ΕΕ οι οποίοι θα 
διευρύνουν  την  ελευθερία των 
χωρών να το πράξουν. Ιδιαίτερη 
σηµασία δόθηκε από την Επιτροπή 
στην  ενίσχυση των σχέσεων µε τις 
µεσογειακές χώρες ως ένα ουσια-
στικό στοιχείο της απάντησης της ΕΕ 
στην  κρίση της µετανάστευσης. 
Επίσης τονίστηκε η αναγκαιότητα να 
τεθε ί σε εφαρµογή ένα κοινό 
σύστηµα ασύλου, καθώς οι προη-
γούµενες προσπάθε ι ες έχουν 
αποτύχει λόγω της αντίστασης  
χωρών  µελών  της ΕΕ. Στις 4 Μαϊου η 
Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο 
προτάσεων,  το οποίο προσέθεσε 
στις δηλώσεις του Προέδρου της την 
ανάγκη δηµιουργίας πλαισίου για 
την  µεταναστευση προς την  Ευρώπη 
ατόµων µε ειδικές δεξιότητες που 
µπορούν  να συνεισφέρουν  στην 
οικονοµική ανάπτυξη, και πρότεινε 
την  ανταλλαγή βελτίστων  πρακτικών 
ανάµεσα στα κράτη µέλη για την 
ένταξη των νόµιµων µεταναστών. 
Μετά την  ανακοίνωση της Επιτρο-
πής,  η αρµόδια Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθερ ιών , Δικα ιοσύνης κα ι 
Εσωτερικών Υποθέσεων  του Ευρω-
παίκού Κοινοβουλίου εξέδωσε 
ανακοίνωση µε την  οποία ζητά η 
αυξηµένη ροή παράνοµων  µετανα-
στών  να µην αποτελέσει το πρό-
σχηµα για την  επαναφορά των 
διασυνοριακών  ελέγχων εντός της 
Ενωσης. 
 Σ το ί δ ι ο πνέυµα µ ε την  
Επιτροπή κινήθηκε η έκτακτη σύνο-
δος των Υπουργών  Εσωτερικών  της 
12ης Μαϊου στις Βρυξέλλες, όπου οι 
υπουργοί Εσωτερικών  των  χωρών-
µελών  της ΕΕ τάχθηκαν υπέρ της 
προσωρινής άρσης της Συνθήκης 
του Σένγκεν µε ευρεία συναίνεση, σε 
περίπτωση απότοµης και µεγάλης 
αύξησης κύµατος µεταναστών  προς 
τ η ς Ε υ ρώπ η κ α θώ ς κ α ι σ ε 
περίπτωση που µια χώρα-µέλος της 

Ε.Ε. αδυνατεί να ελέγξει τα σύνορά 
της µε χώρες που δεν ανήκουν  στην 
Ε.Ε. Συγκεκριµένα οι 15 εκ των  27 
υπουργών  Εσωτερικών  της Ε.Ε. 
υποστήριξαν  τη συγκεκριµένη πρό-
ταση.  Ανάµεσά τους και η Γαλλία και 
η Ιταλία.  Το Βέλγιο, η Ισπανία και η 
Μάλτα εξέφρασαν  επιφυλάξεις. 
Επίσης η  Δανία, η οποία µια µέρα 
πριν, αποφάσισε  ότι θα ξεκινήσει, το 
συντοµότερο δυνατόν, ελέγχους στα 
µεθοριακά της περάσµατα, υποχώ-
ρησε λέγοντας ότι δεν  επιθυµεί να 
παραβιάσει τη Συνθήκη του Σένγκεν 
επισηµαίνοντας ότι δεν  επιδιώκει να 
επανε ισαγάγε ι τους ελέγχους 
διαβατηρίων, αλλά ενισχυµένους 
τελωνειακούς ελέγχους µε απώτερο 
σκοπό την πάταξη της εγκληµα-
τικότητας.
 Η τελική απόφαση για την  
αναθεώρηση της συνθήκης Σένγκεν 
αναµένεται να ληφθεί στις 24 
Ιουνίου. Εάν  γίνουν  αποδεκτές οι 
προτάσεις της Επιτροπής,  η Ε.Ε. θα 
έχει κάνει ένα βήµα πίσω θυσιά-
ζοντας µια βασική αρχή πάνω στην 
οποία στηρίχθηκε η δηµιουργία της 
κοινής αγοράς , σε µ ια ακόµα 
προσπάθεια ρύθµισης του µετανα-
στευτικού ζητήµατος αποσπα -
σµατικά και αναποτελεσµατικά. 

Πηγές: 
• Bertozzi, Stephano, Schengen: 

achievements and challenges in 
managing as area encompassing 
3.6 million km2, Issue 284 of CEPS 
working documents Centre for 
European Policy Studies (Brussels, 
Belgium), 2008
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• Παπαγιάννης, Δονάτος Ι., 2001, Ο 
ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης : 
Ε λ ε ύθ ερη κ υ κ λοφορ ί α των 
προσώπων : Αστυνοµ ι κή και 
δικαστική συνεργασία. Schengen 
και Europol, Σάκκουλας Αντ. Ν.

• T r a c h t m a n , J o e l P . , T h e 
international law  of economic 
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2009
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Τ ο ζ ή τ η µα τ η ς χ ρ ήσ η ς 
µαντίλας από τις µουσουλµάνες 
µετανάστριες στην  Γαλλία έχει γίνει 
αντικείµενο προβληµατισµού τόσο 
για την  κοινή γνώµη όσο και για την 
γαλλική ηγεσία τα τελευταία πέντε 
χρόνια. Με αφετηρία νόµο που 
αφορούσε την  απαγόρευση της 
µαντίλας στα γαλλικά σχολεία το 
2005, το ζήτηµα επανέρχεται 
δυναµ ι κά στο προσκήν ιο 
εξαιτίας της θέσης σε ισχύ 
νόµου της κυβέρνησης Σαρκοζί 
που απαγορεύει τη χρήση της 
µα ν τ ί λ α ς σ ε δ η µ όσ ι ο υ ς 
χώρους.

Την 11η Απριλίου 2011, η 
Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα που 
απαγόρευσε µε νόµο την  µπούρκα 
(burqa) και τη νικάµπ (niqab) σε 
όλους τους δηµόσιους χώρους 
(δρόµους, κήπους, δηµαρχεία, 
σχολε ία , κυβερνητ ι κά κτ ίρ ια , 
δηµόσιες υπηρεσίες,  δηµόσια µέσα 
µεταφοράς , νοσοκοµεία , κτλ .) 
επικαλούµενη λόγους δηµόσιας 
ασφάλε ιας κα ι µε σκοπό να 
εξακριβώνεται η ταυτότητα και τα 
πλήρη χαρακτηριστικά του προσώ-
που. Η πρόταση νόµου εγκρίθηκε 
από την  Γαλλική Εθνοσυνέλευση το 
2010 κα ι η απαγόρευση της 
µπούρκας έ λαβε την  ευρε ία 
αποδοχή των  γάλλων πολιτών. Είναι 
σηµαντικό να τονιστεί ότι ο επίµαχος 
νόµος προβλέπει σε πρώτο επίπεδο 
την  καταβολή υψηλού χρηµατικού 
προστίµου ή ακόµα και φυλάκιση 
ενός έτους για όσες γυναίκες δεν 
δείχνουν να συµµορφώνονται µε τις 
επιταγές του και δευτερευόντως 
επιβάλλει σε αυτές την  παρα-
κολούθηση µαθηµάτων  αγωγής 
του πολίτη. Η εφαρµογή του νόµου 
θέτει επί τάπητος σηµαντικά κοινω-
νικά ζητήµατα της εποχής µας 
αναφορικά µε τις µεταναστευτικές 
και εκπαιδευτικές πολιτικές στην 
Ευρώπη όσο και τη διαµάχη των 
πολιτ ισµ ικών  ταυτοτήτων  στις 
σύγχρονες πλουραλιστικές κοινω-
νίες.

Τα κελεύσµατα της φιλελεύ-
θερης κληρονοµιάς προβάλλουν 

την  ουδετερότητα η οποία πρέπει να 
χαρακ τηρ ί ζ ε ι αµφότ ερα τ η ν 
κοινωνία και το κράτος στ ις 
ατοµικές επιλογές και προτιµήσεις 
των πολιτών. Η Γαλλία διακρίνεται 
ως µια χώρα που µένει πιστή στις 
αρχές του Διαφωτισµού και τα 
φιλελεύθερα προστάγµατα ενός 

πλήρως εκκοσµικευµένου κράτους 
το οποίο βασίζεται στην ελευθερία 
και την ισότητα των πολιτών. Το 
Γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα 
ακολουθεί µε συνέπεια τις φιλε-
λεύθερες αξίες διατηρώντας το 
σεβασµό προς τις διαφορετικές 
θρησκευτικές πεποιθήσεις των 
µαθητών χωρίς να προπαγανδίζει ή 
να ευνοεί κάποια συγκεκριµένη 
θρησκεία. Την στιγµή λοιπόν που 
απαγορεύεται η µπούρκα ή η 
µαντίλα από τις µουσουλµάνες 
µαθήτριες στο όνοµα της ισότητας 
και της εκκοσµικευµένης γαλλικής 
εκπαίδευσης καταπατάται το θεµε-
λιώδες δικαίωµα της ελευθερίας της 
θρησκευτικής συνείδησης των  εν 
λόγω κοριτσιών.

Στο παρελθόν  το ζήτηµα της 
µαντίλας είχε απασχολήσει την 
Γαλλ ι κή δ ι κα ιοσύνη ε ξα ι τ ί ας 
αντιδράσεων  που προκάλεσε η 
παρουσία µουσουλµάνων  κορι-
τσιών  µε µαντίλα στο σχολείο. 
Σύµφωνα µε την  τότε απόφαση του 
Γαλλικού Συµβουλίου Επικρατείας 
(Conseil d’Etat)  η προσέλευση στο 
σχολείο µε εµφανή θρησκευτικά 
σύµβολα µπορεί να είναι επιτρεπτή 
και χωρίς να έρχεται σε αντίθεση µε 
το κοσµικό κράτος µόνο στο βαθµό 
που δεν  αποβλέπει στην  άσκηση 
προσηλυτισµού ή στη πρόκληση 
εµποδίων  στην ασφάλεια του 
σχολικού χώρου και της απρό-

σκοπτης διδακτικής λειτουργίας. Η 
θέσπιση νόµων  τόσο το 2005 όσο 
και το 2010 επιβεβαιώνει πως οι 
ενέργειες της γαλλικής κυβέρνησης 
υποδεικνύουν  µια κοινωνία που 
δυσκολεύεται να δείξει ανοχή στο 
διαφορετικό,  όπου «ανοχή» νοείται η 
µη εξουσιαστική παρέµβαση στο µη 
επιθυµητό ή στο µη κατανοητό. 
Συνεπώς, η καθολική απαγό-
ρευση της µπούρκας θίγει 
θεµελιώδη ατοµικά δικαιώµατα 
τα οποία αντιπροσωπεύουν 
ουσ ιαστ ι κά τα θ ι γόµ ε να 
συλλογικά δικαιώµατα µιας 
ολόκληρης κοινότητας µου-
σουλµάνων πιστών.
Τα ερωτήµατα που τίθενται 

αναφορικά µε τον επίµαχο νόµο 
είναι τα εξής:  σε ποίο βαθµό η 
εφαρµογή του νόµου µπορεί να 
είναι δυνατή και αποτελεσµατική 
χωρίς να περ ιθωριοπο ι ε ί τ ις 
µουσουλµάνες γυναίκες µε µπού-
ρκα; Μπορεί τελικά ένας νόµος να 
επέµβει στην  ιδ ιωτική σφαίρα 
έκφρασης και αυτοπραγµάτωσης 
των ατόµων; Στην  προσπάθεια 
αυτής της επέµβασης πού συνα-
ντώνται τα περιοριστικά όρια µιας 
τέτοιας ενέργειας; Γιατί άραγε η 
ανοχή στο διαφορετικό να γίνεται η 
αιτία δηµιουργίας συναισθηµάτων 
απειλής των  κατακτήσεων  της 
νεωτερικότητας στην  ευρωπαϊκή 
ήπειρο;

Η απαγόρευση της µπούρκας 
στη Γαλλία είναι ένα ιδιαίτερα 
ακανθώδες ζήτηµα και το να λάβει 
κανείς θέση υπέρ ή κατά είναι 
αρκετά δύσκολο. Η διαµάχη που έχει 
ξεσπάσει,  τόσο από πλευράς όσων 
πιστεύουν ότι η απαγόρευση της 
µαντίλας ήταν  απαραίτητη όσο και 
από πλευράς των  µουσουλµανικών 
κοινοτήτων  εντός και εκτός ευρω-
παϊκού χώρου, είναι µεγάλη. Το 
σίγουρο είναι πως στην  Ευρώπη 
πνέει ένας αέρας ισλαµοφοβίας. 
Αυτό επιβεβαιώνεται όχι µόνο µε την 
εφαρµογή του νόµου απαγόρευσης 
της µπούρκας αλλά επιπροσθέτως 
και µε την  απαγόρευση ανέγερσης 
µιναρέδων  στην Ελβετία κατόπιν 
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Οι νεωτερικές κοινωνίες καλούνται 
να ενισχύσουν την προώθηση της 
πολυπολιτισµικότητας και την 

αλληλεπίδραση των διαφορετικών 
πολιτισµικών και θρησκευτικών 

παραδόσεων.

Η µπούρκα στο στόχαστρο της εκκοσµίκευσης



δηµοψηφίσµατος το φθινόπωρο 
του 2009.

Οι υποστηρικτές του νόµου 
κατά της µπούρκας στην  Γαλλία 
θεωρούν  αυτονόητη τη θέσπισή του 
σε µία χώρα που οι αρχές της 
ισότητας και του κοσµικού χαρα-
κτήρα του κράτους και της παιδείας 
είναι βαθιά θεµελιωµένες. Υπό τον 
φόβο, λοιπόν,  η αποδοχή των 
αξιώσεων  της µουσουλµανικής 
κοινότητας να θέσει σε απειλή την 
κοσµικότητα του κράτους οι υπέ-
ρµαχοι του νόµου φρονούν  πως η 
νοµοθετική λει-
τουργία δεν 
θα µπορούσε 
να είχε πράξει 
διαφορετικά. 
Εξάλλου ευε-
λπιστούν  ότι ο 
νέος νόµος θα 
πλήξει εν πρώτοις τις αρχές 
του ακραίου ισλαµ ισµού που 
επιβάλλει στις γυναίκες να φορούν 
µπούρκα παρά το γεγονός πως το 
Κοράνι δεν  κάνει λόγο για ενδύµατα 
που καλύπτουν το σώµα και εν 
συνεχεία, θα καταπολεµήσει την 
οικογενειακή και πατριαρχική κατα-
πίεση των  οποίων  αυτές γίνονται 
αποδέκτες. Συνεπώς είναι εύλογο ότι 
η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτο-
βουλία αναπαράγει το φόβο εξά-
πλωσης ισλαµιστικών  φονταµε-
νταλιστικών τάσεων  στις κοινωνίες 
της δυτικής Ευρώπης.

Η κυβέρνηση µε ιδ ιαίτερη 
θέρµη δηλώνει πως απώτερος 
στόχος του νέου νόµου είναι η 
προστασία των  γυναικών, προστα-
σία τόσο κατά της καταπίεσης που 
δέχονται εν  γένει όσο και απέναντι 
στα συναισθήµατα αποξένωσης, 
ώστε αυτές οι γυναίκες να µην 
νιώθουν  αποκοµµένες µέσα στην 
κοινωνία. Όσοι τάσσονται υπέρ του 
νόµου ε ίνα ι πεπε ισµένοι πως 
εξασφαλίζεται η ισότητα µεταξύ 
όλων των  γυναικών,  ο σεβασµός 
στην  αξιοπρέπειά τους και επιπλέον 
η απαξίωση ενός ενδύµατος που 
αποπροσωποποιεί και εξαφανίζει τις 
γυναίκες από το δηµόσιο χώρο.

Ακόµα και αν  πολλοί έχουν 
χαρακτηρίσει την  µπούρκα ως µια 
«εξευτελιστική φυλακή» για τις 

γυναίκες, που τις υποβιβάζει σε 
αντικείµενα, είναι αρκετά οξύµωρο 
ένα τέτοιο επιχείρηµα να προτάσ-
σεται από τις δυτικές κοινωνίες όταν 
το κυρίαρχο γυναικείο πρότυπο που 
προβάλλεται από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης συντελεί στην  απο-
µείωση της αξίας του γυναικείου 
σώµατος.  Επιπλέον, παραµένοντας 
στην  συµβολική διάσταση του 
προβλήµατος ελλοχεύει ο κίνδυνος 
να υποπέσει κανείς σε παρα-
πλανητικές γενικεύσεις παραγνω-
ρίζοντας το γεγονός πως η κάθε 

µουσουλµάνα 
που ενδύεται 
την µπούρκα 
αποτελεί ξεχω-
ρ ιστή περ ί -
π τ ω σ η κ α ι 
είναι αδύνατο 

να προδιαγραφεί 
η κατάσταση καταπίεσης στην 
οποία βρίσκεται· σε τελική ανάλυση 
για πολλές γυναίκες η µπούρκα 
συνιστά ατοµική ελεύθερη επιλογή.

Αδιαµφισβήτητα στόχος των 
µουσουλµάνων µαθητριών  και 
γυναικών  µε µαντίλα δεν είναι η 
ισλαµοποίηση του σχολείου ή της 
δυτικής κοινωνίας ,  κάτι τέτοιο 
άλλωστε θα ήταν  ανέφικτο. Οι 
δυτικές κοινωνίες οφείλουν  να δουν 
τις προθέσεις αυτών των  γυναικών 
στις σωστές τους διαστάσεις, χωρίς 
να επιβάλλουν  σε εκείνες να προσα-
ρµοστούν  στην  πολιτισµική κουλτού-
ρα της εκάστοτε κοινωνίας, παρα-
βιάζοντας µε αυτό τον  τρόπο τα 
θεµελιώδη ατοµικά δικαιώµατα της 
ελευθερίας της θρησκευτικής συνεί-
δησης και της ελευθερίας της 
έκφρασης.

Με την εφαρµογή του νόµου 
για την  απαγόρευση της µπούρκας 
πλήττεται τελικά η αξιοπρέπεια των 
θιγόµενων  γυναικών  και στιγµα-
τίζονται πρωτίστως οι ίδιες αλλά και 
οι µουσουλµάνοι εν  γένει. Στις 
γυναίκες µουσουλµάνες προκα-
λούνται συναισθήµατα ντροπής και 
υποσκάπτεται η αυτοεκτίµηση τους, 
καθώς βιώνουν  µε τον  πιο έντονο 
τρόπο την  κοινωνική απόρριψη και 
περιθωριοποίηση. Η συµµόρφωση 
των µουσουλµάνων  γυναικών  στις 
επιταγές της έννοµης τάξης είναι 

αρκετά φιλόδοξο εγχείρηµα της 
γαλλικής κυβέρνησης το οποίο θα 
µπορεί να έχει τα ακριβώς αντίθετα 
αποτελέσµατα· να εγκλωβίζει τις 
µουσουλµάνες γυναίκες στην  απο-
µόνωση της οικιακής τους ειρκτής.

Η θρησκε ία έχε ι υπάρξε ι 
αφορµή για τη διεξαγωγή πολέµων 
και την  ανάδειξη ρατσιστικών συµπε-
ριφορών σε όλη τη διάρκεια της 
ανθρώπινης ιστορίας. Δυστυχώς η 
καθολική απαγόρευση της µαντίλας 
νοµιµοποιεί και ενθαρρύνει την 
εµφάνιση ρατσιστικών  αντιλήψεων 
και συµπεριφορών. Οι περιορισµοί 
στην άσκηση των  λατρευτικών 
καθηκόντων  µιας ολόκληρης θρη-
σκευτικής οµάδας δεν  µπορούν  να 
γίνουν  αποδεκτοί καθώς αντιβαί-
νουν  άµεσα στον  πυρήνα των 
ηθικών και κοινωνικών  αξιών  επί των 
οποίων οικοδοµήθηκαν  οι δυτικές 
κοινωνίες.  Άλλωστε οι τελευταίες δεν 
πρέπει να παραβλέπουν  ότι η 
οικουµενικότητα των  ανθρωπίνων 
ατοµικών  δικαιωµάτων  επιβάλλει να 
γίνονται σταθµίσεις ανάµεσα σε 
εξίσου θεµελιώδη δικαιώµατα που 
βρίσκονται σε σχέση σύγκρουσης· 
είναι εσφαλµένο να προτιµάται 
αξιωµατικά η προστασία του 
κοσµικού χαρακτήρα του κράτους 
εις βάρους της ιδιωτικής σφαίρας 
των υποκειµένων.

Η φιλελεύθερη κοινωνία οφείλει 
να δείχνει σεβασµό στο διαφορετικό 
και ανεκτικότητα στις διάφορες 
πολιτισµικές και θρησκευτικές παρα-
δόσεις. Η συµµετοχή και παραµονή 
των  ατόµων  σε µια πολιτισµική 
κοινωνική οµάδα αποτελεί ελεύθερη 
επιλογή των  υποκειµένων  στο 
βαθµό που πραγµατοποιείται συνει-
δητά. Εξάλλου καµία κοινωνία δεν 
αναπτύσσεται χωρίς ετερότητες και 
οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητες της 
µειοψηφίας δεν πρέπει να εξαλεί-
φονται στο βωµό της κυρίαρχης 
κουλτούρας. Η διαδικασία αυτή δεν 
είναι εύκολη και δεν  λειτουργεί µε 
αυτοµατ ισµούς . Η πολυπολ ι -
τισµικότητα πρέπει να προωθείται 
από τα κράτη και να γίνεται κατα-
νοητή ως µια πρακτική αποδοχής 
των πολιτισµικών  και θρησκευτικών 
ταυτοτήτων  οι οποίες µεταξύ τους 
θα βρίσκονται σε κατάσταση 
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Για συνεχή ενηµέρωση 
σε θέµατα µετανάστευσης, 
επισκευθείτε την ιστοσελίδα 
του Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ

http://emmedia.pspa.uoa.gr
http://emmedia.pspa.uoa.gr


Όταν  ξέσπασε η επανάσταση 
στη Λιβύη στα µέσα Φεβρουαρίου 
του 2011, ως µέρος µιας σειράς 
επαναστάσεων  στον αραβικό 
κόσµο που ονοµάστηκαν  «Αραβική 
Άνοιξη», η Λιβύη φιλοξενούσε ήδη 
πάνω από ένα εκατοµµύριο µετα-
νάστες κυρίως από την  Αίγυπτο, 
την Τυνησία και την  Υποσαχάρια 
Αφρική .  Η Ευρώπη σε µ ια 
προσπάθεια να αποφύγει την 
εισροή παράνοµων  µετανα-
στών  στη Μεσογειακή Ευρώ-
πη προσπάθησε να βοηθήσει 
µετανάστες που συγκεντρώ-
θηκαν στη Λιβύη να επιστρέ-
ψουν  στις πατρίδες τους στην 
Αφρική. Για το σκοπό αυτό 
κ ινητοποιήθηκε το ECHO 
(Τµήµα της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για Ανθρωπιστική Βοήθεια 
και Αστική Προστασία),  η Frontex 
(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 
Εξωτερικά Σύνορα) και µαζί τους 
συνεργάστηκαν  ο IOM (Διεθνής 
Οργανισµός Μετανάστευσης),  η 

UNHCR (Ύπατη Αρµοστεία των 
Η νω µ έ νω ν  Ε θ νώ ν γ ι α τ ο υ ς 
πρόσφυγες),  η ICRC (Διεθνής 
Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού) 
και άλλοι διεθνείς οργανισµοί.  Η Επι-
τροπή διέθεσε 40 εκατοµµύρια ευρώ 
για την  εκκένωση και τον  επανα-
πατρισµό υπηκόων τρίτων  χωρών 
που µεταναστεύουν  από τη Λιβύη 

προς τις χώρες που συνορεύουν  µε 
αυτή. Η παρέµβαση της ΕΕ ήταν 
αποφασιστικής σηµασίας για τη 
µείωση των  πιέσεων που ασκούνται 
στις ικανότητες υποδοχής της 
Τυνησίας και της Αιγύπτου λόγω της 
τεράστιας εισροής εκτοπισµένων 
προσώπων.

Ωστόσο, ειδικά η Τυνησία 
βίωσε ένα κύµα εκπατρισµού, µε 
περ ίπου 25 .000 παράνοµους 
µετανάστες στο νησί Λαµπεντούσα 
της Νότιας Ιταλίας κατά τους τρεις 
πρώτους µήνες του 2011. Δεν 
συνέβη παρόµοια κίνηση από την 
Αίγυπτο, τη Συρία ή την  Υεµένη. 
Αυτό που µάλλον  κάνει ξεχωριστή 

την Τυνησία είναι η εγγύτητά της 
στην  Ευρώπη, που δίνει την 
λανθάνουσα εντύπωση στους 
µετανάστες ότι οι ιταλικές ακτές 
είναι προσιτές.  Οι παράνοµες 
και µεικτές µεταναστευτικές 
ροές αντιµετωπίστηκαν  µε την 
εφαρµογή του «Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Περιπολίας 2011 - EPN 
Hermes Extension» από την 

F r o n t e x , προ κ ε ι µ έ ν ο υ να 
βοηθήσουν  την  Ιταλία να ελέγξει τα 
σκάφη που µεταφέρουν  µετανάστες 
κα ι πρόσφυγες .  Επ ιπλέον , η 
EUROPOL έστειλε στην  Ιταλία οµάδα 
εµπειρογνωµόνων, µε σκοπό να 
βοηθήσουν  τις αρχές επιβολής του 
νόµου να εντοπίσουν, µεταξύ των 
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Αραβική µετανάστευση και πριν από την «Άνοιξη»

αλληλεπίδρασης. Με άλλα λόγια οι 
νεωτερικές κοινωνίες καλούνται να 
σέβονται τις ανοµοιογένειες και να 
αφήνουν  τα υποκείµενα να αυτο-
προσδιορίζονται ελεύθερα στην 
καθηµερινότητά τους.

Η πολυπολιτισµικότητα είναι µια 
πραγµατικότητα και ο δρόµος προς 
την  εξέλιξη της νεωτερικής κοινωνίας 
σε ένα πολιτισµικό µωσαϊκό µοιάζει 
µονόδροµος εξαιτίας των  αυξανό-
µενων  µεταναστευτικών  ροών  προς 
τις δυτικές χώρες.  Τα σύγχρονα 
κράτη πρέπει να επιδιώξουν την 
εξεύρεση των κατάλληλων  δοµών 
ώστε η συνύπαρξη και η αλληλε-
πίδραση των  διαφορετικών πολιτι-
σµικών  αξιών να είναι εφικτή µέσα σε 
µια πλουραλιστική κοινωνία η οποία 
θα χαρακτηρίζεται από την πλήρη 
ένταξη των  µεταναστών. Η πλήρης 
ένταξη των  µουσουλµάνων  µετανα-
στών  δεν  µπορεί να επιτευχθεί µε 
νόµους που επιβάλλουν  απόλυτες 

απαγορεύσεις καθώς εν  τέλει τέτοιες 
ενέργειες δηµιουργούν  περισσότερα 
προβλήµατα από αυτά που στοχεύ-
ουν να αντιµετωπίσουν.

Συµπερασµατικά,  ο νόµος της 
απαγόρευσης της µαντίλας στη 
Γαλλία µπορεί να χαρακτηριστεί 
µεροληπτικός αλλά και να θεωρηθεί 
µια προσπάθεια συγκάλυψης ενός 
αναδυόµενου κύµατος ξενοφοβίας 
που υπονοµεύει την  κοινωνική 
συνοχή. Με αφορµή λοιπόν την 
δηµόσια συζήτηση για την  απαγό-
ρευση της µπούρκας οφείλουµε να 
θέσουµε το εξής ερώτηµα: τι µέλλει 
γενέσθαι σχετικά µε τα θρησκευτικά 
σύµβολα στους δηµόσιους χώρους 
(σχολεία, νοσοκοµεία, υπουργεία, 
δικαστήρια, κτλ.) ; Στο εσωτερικό των 
διαφόρων  κοινωνιών  συναντάµε την 
επικράτηση των  συµβόλων της 
κυρίαρχης θρησκείας έναντι των 
άλλων  θρησκειών· είναι έτοιµες οι 
κοινωνίες των  χωρών  υποδοχής να 

αποδεχθούν την  εκκοσµίκευση των 
δηµόσιων  χώρων  µε την  πλήρη 
απαγόρευση των  θρησκευτικών 
συµβόλων;

Πηγές: 
• Η λ ί α ς Κ α τ σ ο ύ λ η ς , 

«Αντιστάσεις στην  πολυπολι-
τισµικότητα» στο Επιστήµη και 
Κοινωνία,  τεύχος 2-3,  εκδ.  Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Άνοικη-Φθινόπωρο 
1999.

• Martha C. Nussbaum, Veiled 
threats? , New  York Times, 11 July 
2010. 

• Susan Mol ler Okin wi th 
respondents, Is Multiculturalism 
Bad for Women?,  Princeton 
University Press, 1999. 

Διαβάστε:
• Γαλλική Εθνοσυνέλευση
• Internation Amnesty

Τα αίτια που προκαλούν τα 
µεταναστευτικά ρεύµατα από τις 
αραβικές χώρες ξεκινούν από τις 
έντονες κοινωνικές και οικονοµικές 

δυσχέρειες, τη δηµογραφική έκρηξη και 
το αίτηµα των Αράβων υπηκόων για 

ελευθερία στις χώρες τους.

http://www.assemblee-nationale.fr/index.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/index.asp
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/POL30/005/2010/fr/e0ad88e1-4e5a-4120-a624-b2a6c70ed174/pol300052010eng.html
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/POL30/005/2010/fr/e0ad88e1-4e5a-4120-a624-b2a6c70ed174/pol300052010eng.html


Επικαιρότητα
Μ
ετ
α
νά
σ
τε
υσ
ης

 Ε
πί
κα
ιρ
α
 Τ
εύ
χο
ς 

2 
Ιο
ύν
ιο
ς 

20
11

ατόµων  που συλλαµβάνονται , 
ενδεχόµενους εγκληµατίες.

Αν  και όχι µαζική, η παρα-
πάνω µεταναστευτική τάση έχει 
επηρεάσει τ ις µεταναστευτικές 
πολιτικές των χωρών της Β.  Αφρικής 
που αρνούνται να αυτοπροσδι-
οριστούν  ως χώρες υποδοχής, και 
της ΕΕ, η οποία βασίζεται στην 
υπόθεση ότι κύριες χώρες προέ-
λευσης είναι το Μαρόκο, η Τυνησία 
και η Αλγερία. Τα αυξανόµενα 
επίπεδα της υποσαχάριας µετανά-
στευσης έχουν  διευρύνει σηµαντικά 
τον  εµπλεκόµενο αριθµό χωρών, 
έχουν  περιπλέξει τις απελάσεις και 
έχουν  αυξήσει τις εντάσεις στην  ΕΕ 
όσον  αφορά τα ρυθµιστικά και 
ανθρωπιστικά ζητήµατα. Παράλ-
ληλα,  αρκετές εκατοντάδες Τυνήσιοι 
µετανάστες επιχείρησαν  να χρησι-
µοπο ιήσουν  β ί ζ ε ς που τους 

δόθηκαν από την  Ιταλία για να 
µ ε ταβούν  στη Γαλλ ία ,  πυρο -
δοτώντας διαφωνίες ανάµεσα στα 
δύο κράτη και συζητήσεις για 
πιθανή αναθεώρηση της Συµφω-
ν ί α ς Σ έ ν γ κ ε ν , µ ε τ η ν  οπο ί α 
δηµιουργήθηκε το 1985 µια ζώνη 
ελεύθερης µετακίνησης προσώπων 
στην Ευρώπη.

Η Νότια Ευρώπη είναι εξοικει-
ωµένη µε την  παράνοµη µετανά-
στευση από χώρες της Βόρειας 
Αφρικής, όπως το Μαρόκο,  η 
Αλγερία και η Τυνησία. Τα ΜΜΕ 
εστιάζουν  κυρίως στους «µετανά-
στες βαρκών», αλλά οι µετανάστες 
επιστρατεύουν  και άλλες µεθόδους, 
όπως τη χρήση τουριστικής βίζας 
και πλαστών πιστοποιητ ικών , 
κρυφή επιβίβαση σε οχήµατα στα 
πορθµεία και αναρρίχηση ή κολύ-
µβηση γύρω από την περίφραξη 

των  ισπανικών περίκλειστων εδα-
φών  της Ceuta και Melilla στο 
Μαρόκο .  Όσοι θεωρούν  προ-
ορισµό τους τη Β. Αφρική ή όσοι 
δεν  καταφέρνουν  να εισέλθουν 
στην  Ευρώπη εντάσσονται σε 
ακµάζουσες µεταναστευτικές κοινό-
τητες αρκετών χιλιάδων  ατόµων 
κυρίως στη Λιβύη (1-1,5 εκατοµ-
µύριο) και την  Αίγυπτο (2,2-4 κυρίως 
προέλευσης Σουδάν), έπειτα στην 
Μαυρ ι ταν ία κα ι την  Αλγερ ία 
(τουλάχιστον 100.000).

Σ την  Ευρώπη ο ι χώρες - 
αποδέκτες µεταναστών  από τη Β. 
Αφρική και τη Μ. Ανατολή δεν 
βλέπουν  τη µετανάστευση ως 
αποτέλεσµα των  επαναστάσεων 
αλλά της πραγµατικότητας που οι 
επαναστατηµένοι βιώνουν. Τα αίτια 
που προκαλούν τα παραπάνω 
µεταναστευτικά ρεύµατα ξεκινούν 
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Πηγή: Migration Information Source

http://www.migrationinformation.org/pdf/sahara_map_nov06.pdf
http://www.migrationinformation.org/pdf/sahara_map_nov06.pdf


από τις έντονες κοινωνικές και 
οικονοµικές δυσχέρειες, τη δηµο-
γραφική έκρηξη, ή αλλιώς «διό-
γκωση της νεολαίας» και το αίτηµα 
των  Αράβων  υπηκόων  για ελευθε-
ρία στις χώρες τους . Αν  και 
υπάρχουν  βαθύτερες ιστορικές 
ρίζες, η µετανάστευση δια µέσου 
της Σαχάρας αυξήθηκε αισθητά 
από το 1990 ως αντίδραση στις 
παναφρικανικές πολιτικές µετανά-
στευσης από τη Λιβύη, δηλαδή την 
πρόσκληση του Καντάφι µέσα σε 
πνεύµα «παναφρικανικής αλληλεγ-
γύης», να εισέλθουν  οι µετανάστες 
από την Υποσαχάρια Αφρική στη 
Λιβύη για να εργαστούν  κυρίως 
στους τοµείς των  κατασκευών  και 
της γεωργίας. Σε συνδυασµό µε 
αρκετούς εµφύλιους πολέµους και 
οικονοµ ική ύφεση στη Δυτική 
Αφρ ι κ ή , τ ο 
Κέρας της 
Α φ ρ ι κ ή ς 
(Τζ ιµπουτ ί , 
Α ι θ ι ο π ί α , 
Ερυθρα ία , 
Σοµαλία) και 
τη Λαϊκή Δηµο-
κρατία του Κογκό το κύµα 
µετανάστευσης ήταν  πολύ µεγάλο. 
Ωστόσο, η πετρελαϊκή κρίση και το 
οικονοµικό εµπάργκο σε συνδυ-
ασµό µε την  εισροή εργατικών 
χεριών  εξαθλίωσαν  την εργατική 
δύναµη της Λιβύης ,  η οποία 
αντέδρασε εις βάρος των  µετανα-
στών, και µετά το 2000 αυξηµένοι 
αριθµοί µεταναστών  από την 
Υποσαχάρ ια περ ιο χή προω -
θήθηκαν  προς άλλες χώρες του 
Μαγκρέµπ ή της Ευρώπης και 
πλέον  έχουν ξεπεράσει τον  αριθµό 
των  Β. Αφρικανών που συλλα-
µβάνονται για παράνοµη µετανά-
στευση στα ευρωπαϊκά σύνορα.

Παράλληλα , ο ι αραβ ικές 
αγορές εργασίας δεν είναι καθόλου 
φιλικές απέναντι στους νέους 
ενήλικες. Η αύξηση του αριθµού 
νέων  σε εργασιακά ενεργή ηλικία 
στο σύνολο του πληθυσµού και για 
τα δύο φύλα συνεπάγεται και 
αύξηση του µεριδίου τους στην 
προσφορά εργασίας και µεγαλύ-

τερο ανταγωνισµό στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο.  Επιπλέον, η βελτίωση της 
επίσηµης εκπαίδευσης και για τα 
δύο φύλα, οδήγησε στον περιο-
ρισµό της τακτικής να παντρεύονται 
νωρίς οι γυναίκες, να κάνουν 
οικογένεια µε πολλά παιδιά και να 
µην  συµµετέχουν  στο εργατικό 
δυναµ ικό , µε αποτέλεσµα την 
υπογεννητικότητα, την  υψηλότερη 
µόρφωση χωρίς περιορισµούς από 
οικογενειακές υποχρεώσεις όπως οι 
προκάτοχοί τους και τη διαµό-
ρφωση νέου εργατικού δυναµικού 
στις αραβικές κοινωνίες. Παρά την 
συγκέντρωση αυτού του δυναµικού, 
υπάρχει µεγάλη ανεργία, ιδιαίτερα 
για εκείνους που έχουν  µέτρια και 
υψηλή εκπαίδευση , ενώ όσοι 
καταφέρουν  να βρουν  κάποια θέση 
απασχόλησης µετά από µακρύ 

δ ι άσ τηµα ανα -
µονής ή απο -
κλεισµού,  συνή-
θως λαµβάνουν 
χ α µ η λ ο ύ ς 
µ ι σ θ ο ύ ς κ α ι 
χαµηλή ανταπό-

δοση της εκπαί -
δευσής τους. Πρόκειται για ένα 
εύρωστο αναξιοποίητο ανθρώπινο 
κεφάλαιο,  που η αγανάκτηση και η 
οικονοµ ι κή δυσαρέσκε ια τους 
οδηγεί στην «πόρτα» της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει 
κάποια διασύνδεση µεταξύ των 
αραβικών επαναστάσεων  και της 
διεθνούς µετανάστευσης, αλλά ο 
φόβος να οδηγήσουν  σε µαζικά 
µεταναστευτικά ρεύµατα προς την 
Ε υρώπη ε ί ν α ι υπ ερβο λ ι κ ό ς . 
Αντιθέτως, τα θεµελιώδη κοινωνικά 
και δηµογραφικά αίτια µετανά-
στευσης παραµένουν  και τροφο-
δοτούν  την µεταναστευτική ροή 
προς την  Ευρώπη , ενέχοντας 
δυνατότητες προόδου για όλους 
τους εµπλεκόµ ενους κα ι την 
ευκαιρία για αξιοποίηση της δηµο-
γραφικής απόκλισης µεταξύ ΕΕ και 
Μεσογείου. Μια πρόσφατη εξέλιξη 
προς αυτήν  την  κατεύθυνση 
αποτελεί η κοινή συνεννόηση του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλ ίου , της 
Ευρωπαϊκής Οικονοµ ι κής κα ι 

Κοινωνικής Επιτροπής και της 
Επιτροπής Περιφερειών προς µια 
«Συνεργασία για Δηµοκρατία και 
Κο ι νή Ευηµ ερ ία µ ε τη Νότ ια 
Μεσόγειο».  Είναι µια πρωτοβουλία 
που ανταποκρίνεται στις συνθήκες 
και φιλοδοξεί να συντονίσει τις 
Ευρωµεσογειακές σχέσεις σε νέα 
πιο λειτουργικά και πιο αποτε-
λεσµατικά πλαίσια.

Πηγές:
• M. Baldwin-Edwards, The 

C h a n g i n g M o s a i c o f 
Mediterranean Migrations, Ιούνιος 
2004.

• Fargues, Ph.,  Voice after Exit: 
Revolution and Migration in the 
Arab World, Μάιος 2011.

• Hein de Haas, Trans-Saharan 
Migration to North Africa and the 
EU: Historical Roots and Current 
Trends, Νοέµβριος 2006.

Διαβάστε επίσης: 
• Ph . Fa rgues , Emerg ing 

Demographic Patterns across the 
M e d i t e r r a n e a n a n d t h e i r 
Implications for Migration through 
2030, Τεύχος 2008 του MPI. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλ ιο ,  την  Ευρωπα ϊ κή 
Ο ι κ ο νοµ ι κ ή κ α ι Κο ι νων ι κ ή 
Επιτροπή και την  Επιτροπή των 
Περιφερειών, Διάλογος για τη 
µετανάστευση, την  κινητικότητα και 
την  ασφάλεια µε τις χώρες της 
Νότιας Μεσογείου, Βρυξέλλες, 
24.5.2011, COM(2011) 292 τελικό. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλ ιο ,  την  Ευρωπα ϊ κή 
Ο ι κ ο νοµ ι κ ή κ α ι Κο ι νων ι κ ή 
Επιτροπή και την  Επιτροπή των 
Περιφερειών, Ανακοίνωση για τη 
µ ε τ α νάσ τ ε υση , Βρυ ξ έ λ λ ε ς , 
4.5.2011, COM(2011) 248 τελικό.
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Στ ις 20 Ιανουαρίου 2000 
υπεγράφη στην  Άγκυρα µεταξύ των 
Κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας 
η «Συµφωνία για την  καταπολέµηση 
του εγκλήµατος,  ιδιαίτερα της τροµο-
κρατίας, του οργανωµένου εγκλή-
µατος, της παράνοµης διακί-
νησης ναρκωτικών  και της 
παράνοµης µετανάστευσης». 
Η Συµφωνία αυτή αποτύπωνε 
την  επιθυµία των δύο συµβαλ-
λόµενων  µερών να αντιµετω-
πίσουν  από κοινού µια σειρά 
ζητηµάτων  που, αν  και τύποις 
«ελάσσονος πολιτικής», αποτε-
λούσαν  επί της ουσίας µείζονα 
προβλήµατα πολιτικής, κοινωνικής 
και οικονοµικής φύσεως. Εν συνε-
χε ία , στ ις 8 Νοεµβρίου 2001, 
υπεγράφη στην Αθήνα το «Πρω-
τόκολλο για την  εφαρµογή του 
άρθρου 8» της άνω Συµφωνίας, που 
κυρώθηκε τον  Απρίλιο του 2002 (N.
3030/2002, ΦΕΚ Α-163), µε σκοπό 
την  «εξασφάλιση της καλύτερης 
εφαρµογής των  διατάξεων  για την 
µεταφορά προσώπων  που δεν 
πληρούν  ή δεν  πληρούν πλέον  τις 
ισχύουσες προϋποθέσεις εισόδου ή 
παραµονής» στην  επικράτεια των 
δύο χωρών.  Συνοπτικά,  το Πρωτό-
κολλο αφορά σε Έλληνες και 
Τούρκους πολίτες που παρανόµως 
εισέρχονται στη γείτονα, καθώς και 
οµοιοτρόπως αφικνούµενους υπη-
κόους τρίτων  -γειτονικών ή µη- 
χωρών,  προσδιορίζει τους τρόπους 
τεκµηρίωσης της υπηκοότητάς τους 
και περιγράφει τις διαδικασίες 

επανεισδοχής τους (υποβολή αιτή-
σεως επαναπροώθησης ή διέ-
λευσης, εµπρόθεσµη απάντηση από 
την  χώρα στην  οποία απευθύνεται η 
αίτηση, εκτέλεση της επανεισδοχής ή 
διέλευσης). 

Η Συµφωνία και το συµπλη-
ρωµατ ικό αυτής Πρωτόκολλο 
αποτέλεσαν  µέρος µιας γενικότερης 
προσπάθειας για επίτευξη ελληνο-
τουρκικής προσέγγισης, µετά από 
σχεδόν έναν  αιώνα τεταµένων 
διµερών  σχέσεων  και ψυχρότητας. 
Χρειάστηκαν οι φυσικές καταστρο-
φές του 1999 σε Νικοµήδεια και 
Αθήνα προκειµένου να ενισχυθεί η 
αλληλεγγύη µεταξύ τους και να 
εγκαινιασθεί η λεγόµενη «διπλωµατία 
των σεισµών». Η στάση της Ελλά-
δας,  το ίδιο έτος στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Ελσίνκι, υπέρ της 
ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας 
έδωσε περαιτέρω ώθηση στις 
διµερείς σχέσεις. Οµοίως και η 
συνεργασία τους στα πλαίσια της 
«Πρωτοβουλίας για Συνεργασία της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (SECI - 
Southeast European Cooperative 
Initiative) µε στόχο την  καταπολέ-

µηση ποικ ίλων  περιφερειακών 
ζητηµάτων.

Ωστόσο, παρά το πολλά 
υποσχόµ ε νο προπερ ι γραφέν 
διπλωµατικό τοπίο εµπνεύσεώς της, 
η δ ιµ ερής συµφων ία επανα -

προώθησης διήλθε σχεδόν µια 
δεκαετία αδράνειας, για να 
ενεργοποιηθεί και πάλι τον 
Μάιο του 2010 µέσω Κοινών 
Δηλώσεων που πραγµατο-
ποιήθηκαν  κατά τη συνά-
ντηση των  Πρωθυπουργών 
των δύο χωρών  στην Αθήνα, 
στα πλαίσια της πρώτης 

Συνόδου του νεοϊδρυθέντος 
Ανωτάτου Συµβουλίου Συνεργασίας 
Ελλάδας-Τουρκίας.

Αναζητώντας κανείς τα αίτια 
της ανεπιτυχούς εφαρµογής του 
Πρωτοκόλλου,  συναντά καταρχάς 
την  αδυναµία των  δύο όµορων 
χωρών  να ορ ιοθε τήσουν  τα 
θαλάσσια σύνορά τους και κατ’ 
επέκταση την  περιοχή ευθύνης και 
ελέγχου εκάστης . Η ανέκαθεν 
ανταγωνιστική σχέση που πηγάζει 
από την γεωγραφική τους συνύ-
παρξη στο Αιγαίο,  αναχαιτίζει a priori 
οποιαδήποτε προσπάθεια συµφω-
νίας σε ζητήµατα Έρευνας και 
Διάσωσης στη Θάλασσα (SAR- 
Search and Rescue),  στα οποία 
εµπίπτει µεταξύ άλλων  η περισυλ-
λογή λαθροµεταναστών-ναυαγών. 
Επιπροσθέτως, µεγάλο µέρος των 
παράνοµων  µεταναστών  που 
εισέρχονται σήµερα στην Ελλάδα 
µέσω Τουρκίας, προέρχεται από 
χώρες όπως Πακιστάν, Αφγα-
νιστάν  ή Μπαγκλαντές, µε τις 
οποίες εκείνη δεν  έχει υπογράψει 
Διµερείς Συµφωνίες Επανεισδοχής. 
Αυτό έχει σαν  αποτέλεσµα η χώρα 
να απορρίπτει τα ελληνικά αιτή-
µατα για επανεισδοχή των ατόµων 
αυτών, φοβούµενη µην  µετατραπεί 
-σύµφωνα µ ε τον  Υπουργό 
Ευρωπαϊκών  Υποθέσεων, κ. Ε. 
Μπα γ ί ς - σ ε « κ α τ α υ λ ι σ µ ό 
προσφύγων». Επιπλέον, οι αναίτια 
εκπρόθεσµες απαντήσεις της 
τ ο υ ρ κ ι κ ή ς π λ ε υ ρά ς κ α ι ο ι 
αδικαιολόγητες απορρίψεις των 
ελληνικών  αιτηµάτων δηµιουργούν 
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Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία

...Η Ε.Ε. θα πρέπει να προσφέρει κίνητρα 
στην Τουρκία ικανά να την πείσουν για µια 
bona fide συνεργασία. Άκρως αναγκαία 
κρίνεται και η κοινοτική πρόβλεψη για 
επιβολή κυρώσεων σε ενδεχόµενη 

τουρκική µη εφαρµογή της συµφωνίας...

Εργαστήριο Μελέτης 
της Μετανάστευσης 
και Διασποράς

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μετανάστευσης Επίκαιρα
Τεύχος 2 - Ιούνιος 2011

Σελίδα  9

Συµφωνίες Επανεισδοχής και η επισφαλής εφαρµογή τους
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έντονες τριβές µεταξύ των δύο 
χωρών,  εµποδίζοντας την οµαλή 
εφαρµογή του Πρωτοκόλλου. Τέλος, 
αλληλοκατηγορίες για βίαιη επανα-
προώθηση (εγκατάλειψη λαθρο-
µεταναστών) στις ακτές αµφοτέρων 
των  χωρών , κάθε άλλο παρά 
συνδράµουν  στην επίτευξη του 
στόχου της διµερούς συνεργασίας.  

Προς επίρρωση των  άνω 
εκτεθέντων,  βάσει των  διαθέσιµων 
στοιχείων της Ελληνικής Αστυνοµίας 
όπως αυτά απεικονίζονται στους 
πίνακες της προηγούµενης σελίδας, 
από το 2006  µέχρι και το 2010 η 
Ελλάδα έχει υποβάλει αιτήµατα για 
την  επανεισδοχή 62.816 αλλοδαπών, 
η Τουρκία έχει εγκρίνει τα αφορώντα 
τους 7.359, εκ των  οποίων τελικώς 
ελάχιστοι επαναπροωθήθηκαν . 
Ενδιαφέρον,  όµως,  παρουσιάζει και 
ο ισχνός αριθµός των  τουρκικών 
αιτηµάτων  για το ίδιο διάστηµα, 
καθώς και η καθολική απόρριψη 
αυτών από τις ελληνικές αρχές.  

Πλέον,  η Ελλάδα εναποθέτει τις 
ελπίδες της για τήρηση των συµπε-
φωνηµένων  στην  επίτευξη Συµφω-
νίας Επανεισδοχής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.)  µε την  Τουρκία, καθώς 
κάτι τέτοιο θα αναγάγει αυτοµάτως 
το ελληνικό –αµιγώς τοπικό έως 
τώρα- πρόβληµα της παράνοµης 
µετανάστευσης σε ευρωπαϊκό , 
κοινοτικό ζήτηµα πολιτικής. Μια 
τέτοια συµφωνία όµως,  θα αποβεί 
συµφέρουσα και για την  ίδια την 
Ένωση.  Οι ολοένα αυξανόµενες 
παράνοµες µεταναστευτικές ροές 
των  τελευταίων  ετών, κατέστησαν 
επιτακτική την  ανάγκη συνεργασίας 
της µε την  Τουρκία, ίσως περισ-
σότερο από κάθε άλλη χώρα, 
καθώς αποτελεί τον πρώτο ενδιά-
µεσο σταθµό στον  λαθραίο, ευρω-
παϊκό δρόµο των µεταναστών και 
των αιτούντων άσυλο. Το γεγονός, 
µάλιστα, ότι η Τουρκία έχει καταργή-
σει τις θεωρήσεις εισόδου (visa) για 
υπηκόους χωρών  της Β. Αφρικής 
(Μαρόκο , Τυνησία ,  Λιβύη), σε 
συνδυασµό µε τ ις πρόσφατες 
αιµατηρές εξελίξεις στην  περιοχή, 
καθιστά κοµβική την  κατοχύρωση 
µιας τέτοιας συνεργασίας για την 
ευρύτερη πολιτική καλής γειτονίας 
της Ε.Ε. Η αποτυχία, τελικά, έγκρισης 

σχεδίου συµφωνίας στο Συµβούλιο 
Υπουργών  του περασµένου Φε-
βρουαρίου καταλογίστηκε στην 
Τουρκία,  καθώς έθεσε ως όρο την 
κατάργηση των  θεωρήσεων  εισόδου 
γ ια όλους ανεξα ιρέ τως τους 
Τούρκους υπηκόους προς όλα τα 
κράτη-µέλη της Ε.Ε., επικαλούµενη 
άλλες (δυνάµει)  υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες για τις οποίες ισχύει 
ήδη αυτό το καθεστώς. Η τουρκική 
α ξ ί ωση συ νά ν τ ησ ε έ ν τ ο ν ε ς 
αντιδράσεις από διάφορες χώρες-
µέλη (Κύπρος, Γερµανία,  Αυστρία) 
και το όλο εγχείρηµα –προς το 
παρόν τουλάχιστον- ναυάγησε. 

Είναι πάντως καταφανές ότι, 
µε την  συµφωνία αυτή, η Τουρκία 
καλείται ουσιαστικά να επωµιστεί 
όλο το βάρος της παράνοµης 
µετανάστευσης προς την Ευρώπη, 
οξύνοντας την  ήδη προβληµατική 
κατάσταση στο εσωτερικό της. Για 
τον  λόγο αυτό, θα πρέπει η Ε.Ε. να 
προσφέρει στη χώρα κίνητρα (λ.χ. 
επανεξέταση της ένταξής της),  ικανά 
να την πείσουν  για µια ειλικρινή, 
bona fide συνεργασία. Παράλληλα, 
η Ε.Ε. οφείλει να λάβει υπόψη της την 
πάγια τουρκική τακτική τής µη 
τήρησης των  συµπεφωνηµένων (εν 
προκειµένω µε την  Ελλάδα) και 
πολλώ δε µάλλον  το γεγονός ότι η 
Τουρκία ανήκει στις χώρες που 
επικύρωσαν µεν  το Πρωτόκολλο 
της Νέας Υόρκης (1967), αλλά 
διατήρησαν  την  επιφύλαξη οι 
αιτούντες άσυλο τους οποίους θα 
προστατεύει να προέρχονται µόνον 
από τ ο ν  ε υρωπα ϊ κ ό χώρο . 
Συνεπώς,  η κοινοτική πρόβλεψη για 
επιβολή κυρώσεων σε ενδεχόµενη 
µη εφαρµογή της συµφωνίας από 
µέρους της Τουρκίας, κρίνεται 
άκρως αναγκαία. 

Εν  κατακλείδι, στο βαθµό που 
η τ ύ χ η τ όσο τ η ς δ ιµ ε ρού ς 
συµφωνίας µε την  Ελλάδα, όσο και 
εκείνης µε την Ε.Ε. εναπόκειται 
κυρίως στην  πολιτική βούληση της 
Τουρκίας, οι επερχόµενες εκλογές 
σ τη χώρα ε ν δ ε χ οµ έ νως να 
αλλάξουν το µέλλον  της παρά-
νοµης µετανάστευσης για την  ίδια, 
την  Ελλάδα αλλά και τα κράτη-µέλη 
της Ε.Ε. συλλήβδην. Οψόµεθα.

Πηγές:
• Council of the European 

Union, Council conclusions on EU-
Turkey Readmission Agreement  and 
related issues, Brussels, 24 and 25 
February 2011.

Διαβάστε επίσης:
• Baldwin-Edwards, M., (2006), 

“Migration between Greece and 
Turkey: from the ‘Exchange of 
Populations’ to the non-recognition 
of borders”, South-East  Europe 
Review, 3/2006, S.115-122.

• Cramer-Hadjidimos, K., 
(2011),  „Eine griechische Tragödie: 
Europa stößt im Umgang mit 
irregulären Migranten an seine 
Grenzen“, Internationale Politik, 
Ausgabe Januar-Februar 2011, S. 
62-67

• Νικολακοπούλου-Στεφάνου, 
Η.,  (2009), «Προς µια σφαιρική 
µεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε.», 
στο Ξενάκης Δ.Κ.,  Πελαγίδης Θ. 
( επ ιµ. ) , Παρεµβάσε ις γ ια την 
Ευρώπη,  Εκδόσεις Παπαζήσης, 
Αθήνα, 2009.
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Mετανάστευση και Εγκληµατικότητα

Δρ Ι. Τσίγκανου

 Εισαγωγικά: 

 Το ζήτηµα της σχέσης µετανάστευσης και εγκληµατικότητας είναι ένα «γκρίζο» ζήτηµα. Τα διαθέσιµα 
ποσοτικά στοιχεία σκιάζουν  µάλλον  παρά αποκαλύπτουν  την  πραγµατικότητα. Οι τόσο απαραίτητες ποιοτικές 
έρευνες απουσιάζουν  από το ελληνικό ερευνητικό τοπίο. Η νοµική κατηγορία του «αλλοδαπού» δράστη 
αδικηµάτων, δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκην  µε την  κοινωνική κατηγορία του «µετανάστη» δράστη. Ο σκοτεινός 
αριθµός του εγκλή -
µατος δηµιουργεί ένα 
επ ιπλ έον οµ ι χ λώδες 
επικάλυµµα. 
 Σε κάθε περί -
πτωση, οι αλλοδαποί 
δράστες υποεκπρο -
σ ω π ο ύ ν τ α ι σ τ ι ς 
διάφορες κατηγορίες 
αδικηµάτων  της συνο-
λικής κατάστασης του 
εγκλήµατος στη χώρα 
µας συγκριτικά µε τους 
Έλληνες δράστες αδικη-
µάτων. Ο πραγµατικός 
όµως αριθµός δραστών 
βεβαιωθέντων  αδικη-
µάτων είναι µικρός. Οι 
σχετικές τάσεις βέβαια 
επιβεβαιώνουν  µια αυξη-
τική πορεία στην εγκλη-
µατική δράση των αλ-
λοδαπών στη χώρα σε 
συγκεκριµένα αδική-
µατα. Έτσι, τα ποσοστά 
τ ω ν  α λ λ ο δ α π ώ ν 
δ ρ α σ τ ώ ν υ π ε ρ σ υ -
γ κ ε ν τ ρώνον τα ι σ τα 
αδικήµατα της «κοινής 
εγκληµατικότητας», της 
«εγκληµατικότητας των 
δρό µων » ,  ( κ λ οπ έ ς , 
διαρρήξεις,  ληστείες)  της 
περισσότερο ορατής 
δηλαδή εγκληµατικό -
τητας, µε αποτέλεσµα 
να συντηρείται ο µύθος 
περί της βίαιης εγκλη-
µατικότητας των µετα-
ναστών.  Οι αλλοδαποί 
εµφανίζονται επ ίσης 
υπερβολικά ευάλωτοι 
στο «πέρασµα στην 
πράξη» αδικηµάτων  που 
σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι µ ε τ η 
νοµιµότητα της εισόδου 
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και παραµονής στη χώρα (πλαστογραφίες,  περί τα υποµνήµατα). Αδικηµάτων, δηλαδή που σχετίζονται µε αυτή 
καθαυτή τη χάραξη και την άσκηση της µεταναστευτικής πολιτικής από την οποία προσδιορίζονται. 
 Ένας άλλος µύθος που δεν  υποστηρίζεται από τα διαθέσιµα στοιχεία είναι ο µύθος της εθνοτικής 
προδιάθεσης συγκεκριµένων  µεταναστευτικών  οµάδων  για τη διάπραξη συγκεκριµένων αδικηµάτων. Κάποιες 
εθνοτικές οµάδες υπερεκπροσωπούνται στις στατιστικές απλά και µόνον διότι συµβαίνει να είναι και οι 
µεγαλύτερες αν  και το πολιτισµικό σύστηµα αξιών  των  κατ’ ιδίαν εθνοτικών  οµάδων  φαίνεται πως διαδραµατίζει 
έναν  καθοριστικό ρόλο στις κοινωνικές πρακτικές που η κάθε µία υιοθετεί. Ούτε µπορούµε ακόµη µε βεβαιότητα 
να υποστηρίξουµε την µεγαλύτερη εγκληµατική δράση των δεύτερης γενιάς µεταναστών στη χώρα µας.     
 Μια συνολική εικόνα του ζητήµατος υποδεικνύει ότι η εγκληµατικότητα των αλλοδαπών  παρακολουθεί 
την εγκληµατικότητα των 
ντόπιων, ακολουθεί τις 
τάσεις,  εντάσσεται στα 
ήδη υπάρχοντα δίκτυα 
του «υπόκοσµου». Η δε 
συνολική εγκληµατικό-
τητα στη χώρα παρακο-
λ ο υθ ε ί τ ι ς δ ι ε θ νώς 
αναδυόµενες τάσεις του 
οργανωµένου εγκλή -
µατος καθώς όχι µόνο η 
οικονοµία αλλά και το 
έγκληµα παγκοσµιοποι-
ήθηκε σε σηµαντ ι κό 
βαθµό και ένταση κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες. 
 Τέλος, η πορεία 
προς την κο ινωνική 
ένταξη των µεταναστών 
φαίνεται πως περνά και 
από την προσαρµογή 
τους στις συνήθε ιες 
(καλές και κακές) των 
ν τ ό π ιω ν , κ αθώς ο ι 
τάσεις στα αδικήµατα 
του ΚΟΚ, Ελλήνων  και 
ξ έ νω ν , ε µφα ν ί ζ ο υ ν 
µεγάλη συµβατότητα. Στη 
β ά σ η ό λ ω ν  α υ τ ώ ν 
µπορούµε βάσιµα να 
υποστηρίξουµε ότι το 
έγκληµα στη χώρα δεν 
έ χ ε ι ε θ ν ο τ ι κ ά α λ λ ά 
κυρίως δοµικά και πολι-
τισµικά χαρακτηριστικά. 
Οι δοµές των ευκαιριών   - 
οι συγκυρίες – διάπρα-
ξ η ς α δ ι κ η µά τω ν , η 
στάση των Αρχών,  το 
κανονιστικό – ρυθµιστικό 
π λ α ί σ ι ο αρ µο ν ι κ ή ς 
κοινωνικής συµβίωσης, 
είναι εσωτερικά ζητή-
µατα . Δεν  αφορούν 
όµως όλους τους διαµέ-
νοντες στη χώρα το ίδιο. 
Κάποιοι αλλοδαποί είναι 
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περισσότερο ευάλωτοι, ως µη πολίτες και αυτό αντανακλάται και στη διαπιστωµένη εγκληµατική δράση εν γένει. 

 Οι αριθµοί: 

 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, που αφορούν το σύνολο της εγκληµατικής δράσης,  µε το πέρασµα 
των  χρόνων  παρατηρείται αύξηση στην  εγκληµατική δράση των αλλοδαπών.  Συγκεκριµένα, η αυξητική αυτή 
τάση παρατηρείται,  κυρίως, µετά το 1995,  οπότε και πραγµατοποιούνται οι µεγαλύτερες εισροές µεταναστευτικού 
πληθυσµού στην  Ελλάδα. Η αύξηση του πληθυσµού των αλλοδαπών, εποµένως, απεικονίζεται και στον 
καταµερισµό της εγκληµατικής δράσης. Όσον  αφορά την κατανοµή της εγκληµατικής δράσης κατά ηλικίες, 
παρατηρείται ότι από το 1995 και έπειτα σηµειώνεται αύξηση στο σύνολο της εγκληµατικής δράσης των 
ανηλίκων1. 

 Η εικόνα του µετανάστη εγκληµατία

 Βασικό συµπέρασµα είναι πως το ζήτηµα της µετανάστευσης σε σχέση µε την  εγκληµατικότητα 
διακατέχεται από θεωρητική και εµπειρική σκίαση, η οποία µε τη σειρά της κατατείνει σε µια σκίαση της 
πραγµατικότητας από συγγνωστούς και ασύγνωστους µύθους. Σηµαντικό τµήµα στη δηµιουργία µύθων  και 
προϊδεάσεων  σχετικά µε την  εγκληµατική επικινδυνότητα του µετανάστη κατέχει η πραγµάτευση του ζητήµατος 
από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης τα οποία µε την  έµφαση σε επιλεκτικά περιστατικά καλλιεργούν  και 
αναπαράγουν  το στερεότυπο του µετανάστη εγκληµατία και ιδιαίτερα του βίαιου (Αλβανού κυρίως) εγκληµατία. 
Αυτή η διαπίστωση συνιστά µια µεταφορά της ανασφάλειας και της επικινδυνότητας από το οικονοµικό στο 
ποινικό πεδίο.  Μια δεύτερη µυθοπλασία καλλιεργείται από την  αβασάνιστη έκθεση και περιγραφική ανάλυση των 
διαθέσιµων  επίσηµων ποσοτικών  δεδοµένων  για την µε αυξανόµενους ρυθµούς ένταση της εγκληµατικότητας 
των µεταναστών στη χώρα. 

 Στο πλαίσιο αυτών των κυρίαρχων µυθοπλασιών, προκύπτουν συνοπτικά  τα ακόλουθα:

• Οι µετανάστες δεν εγκληµατούν διαφορετικά, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο από τους Έλληνες. 
Εγκληµατούν  περισσότερο ορατά και σε ευθεία αναλογία µε την  αύξηση του ποσοστού του πληθυσµού 
που εισέρχεται στη χώρα.

• Οι µετανάστες επίσης εγκληµατούν  - καθώς νοµικά απροστάτευτοι – κατά του εαυτού τους στην 
προσπάθεια να εισέλθουν να εργαστούν και να παραµείνουν στη χώρα. 

• Οι µετανάστες συνιστούν  κυρίως θύµατα παρά δράστες των  εγκληµατικών,  παράνοµων  και 
παράτυπων  δικτύων  ελληνικών, µεταναστευτικών και διεθνών τα οποία και συντηρούνται εξ αυτού του 
ίδιου του φαινοµένου της µετανάστευσης.  

• Δεν  προκύπτει κανένας συσχετισµός που να καταδεικνύει ότι συγκεκριµένες εθνοτικές οµάδες (π.χ. 
Αλβανοί, Ρουµάνοι,  Νιγηριανοί) έχουν  κάποια εθνοτική προδιάθεση ή ροπή για το έγκληµα και ιδιαίτερα 
το βίαιο έγκληµα. 

• Είναι κοινή πεποίθηση ανάµεσα στους εγκληµατολόγους ότι η υπερσυγκέντρωση ποσοστών  σε 
αδικήµατα κατά της ιδιοκτησίας και κατά της περιουσίας αδιακρίτως συνιστά έκφραση αισθηµάτων 
κοινωνικής και οικονοµικής αδικίας και όχι ιδιότυπο χαρακτηριστικό κάποιας συγκεκριµένης κοινωνικής 
κατηγορίας (βλέπε µετανάστες).

• Το ίδιο ισχύει για την  αυξανόµενη ένταση της προσοχής στην εγκληµατικότητα των  ανηλίκων  (ηµεδαπών 
και αλλοδαπών). Πρόκειται για αύξηση της νεανικής εγκληµατικότητας µιας νέας γενιάς αποκλεισµένης 
πολλαπλώς και εν πολλοίς χωρίς ελπίδα.   

• Οι µετανάστριες οµοίως, δεν εγκληµατούν διαφορετικά, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο από τις 
ελληνίδες.  Εγκληµατούν  στη βάση του κοινωνικού τους ρόλου,εν  πολλοίς επιβαλλόµενου από τις 
κοινωνικές συνθήκες.

• Στην  περίπτωση της αλλοδαπής εισερχοµένης στη χώρα θα έπρεπε να γίνεται λόγος µε όρους 
θυµατοποίησης µάλλον και όχι µε όρους εγκληµατικής δράσης.
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• Τέλος το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της σύγχρονης εγκληµατικότητας που σχετίζεται µε την  µετανάστευση 
είναι η ολοένα αυξανόµενη εγκληµατική δράση µεικτών οµάδων (ηµεδαπών  και αλλοδαπών),  όπως 
καταδεικνύεται από πρόσφατες εµπειρικές έρευνες.  

 Το ζήτηµα της κοινωνικής δοµικής συγκρότησης της κοινωνίας προέλευσης αλλά και της κοινωνίας 
υποδοχής των µεταναστών  όπως και το ζήτηµα της αξιακής συγκρότησης των  κατ’ ιδίαν κοινωνικών 
υποκειµένων – δραστών  ή/και θυµάτων – µπαίνει µε επιτακτικό τρόπο. Οι φόβοι και οι ανασφάλειες ηµεδαπών  και 
αλλοδαπών πρέπει µε επιτακτικό τρόπο να τεθούν  εκ νέου.  Ειδικότερα για το ζήτηµα της εγκληµατικότητας των 
δεύτερης γενιάς µεταναστών  επισηµαίνουµε ότι έχει υποπέσει στην  παγίδα της διολίσθησης του ενδιαφέροντος 
τόσο της ελληνικής πολιτείας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις νεότερες ηλικιακά κατηγορίες απ’ ότι 
παλαιότερα. Η ίδια η ένταση της προσοχής µπορεί ενδεχοµένως να δηµιουργεί αντί να ρυθµίζει κοινωνικά 
προβλήµατα και καταστάσεις. Η ίδια η έννοια της γενιάς φαίνεται να τίθεται υπό συνολική θεωρητική και 
µεθοδολογική ανασυγκρότηση ως αναλυτική κατηγορία. 
 Τέλος, θα τολµούσαµε ίσως να προτείνουµε ότι αντί για την υιοθέτηση διχοτοµιών του τύπου ηµεδαποί 
εγκληµατίες και αλλοδαποί ένα νέο τρόπο ταξινόµησης ο οποίος δεν αφίσταται και πολύ από την κλασσική 
θέαση του εγκλήµατος και στηρίζεται σε διχοτοµίες είτε υπό όρους, υποταγής είτε αφοµοίωσης, είτε ένταξης – 
αποκλεισµού, είτε ακόνη υπό όρους ικανοποίησης από τη ζωή ή εξουσιαστικών δικτύων προστασίας 
συµπεριλαµβανοµένου του ισχύοντος Δικαίου. Επιπλέον, πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι µεγάλο µέρος των 
εγκληµάτων διαπράττεται διότι οι συγκυρίες το επέτρεψαν, από τυχαίους ή περιστασιακούς παράγοντες.  Ως εκ 
τούτου η παράµετρος αυτής πρέπει να συνυπολογισθεί στον  προβληµατισµό µας. Όπως επίσης και το γεγονός 
ότι δράστες συλαµβάνονται όχι µόνον  διότι οι διωκτικές αρχές ενεργοποιήθηκαν  προς τη σωστή κατεύθυνση 
αλλά και διότι οι συγκυρίες το έκαναν εφικτό, ή απλά, έτυχε.  
 Στη βάση των  πορισµάτων  αυτών διατυπώνονται και οι προτάσεις που ακολουθούν  για την  άσκηση 
µιας ορθολογικής διαχείρισης του µεταναστευτικού ζητήµατος και του εγκληµατικού φαινοµένου.

 Προτάσεις πολιτικής 

 Είναι κοινός τόπος ότι τα ζητήµατα που ανακύπτουν  από το φαινόµενο της µετανάστευσης είναι 
πολύπλοκα και πολυδιάστατα.  Αναντίρρητα, στη διαµόρφωση µιας ορθολογικής µεταναστευτικής πολιτικής 
πρέπει να ληφθούν  σοβαρά υπόψη όλα τα παρακάτω θέµατα:  η υποδοχή των προσφύγων, η χορήγηση 
ασύλου,  η είσοδος για λόγους οικογενειακής επανένωσης, η οικονοµική µετανάστευση, η προσωρινή παραµονή 
εργατικού δυναµικού, τα µέτρα ασφαλείας, η αστυνοµική βία,  τα ανθρώπινα δικαιώµατα των  µεταναστών,  η 
διεθνής συνεργασία, η καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης,  της παράνοµης διακίνησης και της 
εµπορίας ανθρώπων,  καθώς και τα µέτρα επαναπατρισµού,  οι συµφωνίες επανεισδοχής και η διασφάλιση των 
εξωτερικών συνόρων.

 Πολιτικές Απαντήσεις στο Ζήτηµα και Απαντήσεις Πολιτικής

Οι διαστάσεις της πολιτικής πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τα ακόλουθα πεδία:

• Θεσµικό πλαίσιο υποδοχής

• Πρακτικές υποδοχής

• Πολιτική παραχώρησης δικαιωµάτων πολιτότητας – ιδιότητας του πολίτη

• Έλεγχος παραχώρησης του παραπάνω δικαιώµατος

• Τυπικό Σύστηµα Άσκησης Κοινωνικού Έλέγχου

• Πρακτικές διακρίσεων στη Διοίκηση 

• Διαδικασίες Αφοµοίωσης (εργασία, παιδεία, υγεία, λοιπά δικαιώµατα) 

• Διαχείριση και Αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης
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 Στη συνέχεια οι σχεδιαζόµενες πολιτικές πρέπει να λαµβάνουν  υπόψη τους τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
τα οποία δηµιουργούν  αρνητικά ψυχικά αντανακλαστικά και εξουδετερώνουν  οποιαδήποτε προσπάθεια 
άσκησης µιας ορθολογικά στοχευµένης στρατηγικής:

• Για µεγάλο τµήµα του πληθυσµού, η εθνοτική οµοιογένεια της γειτονιάς διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 
και υπονοµεύει οποιαδήποτε προσπάθεια ανοχής ή/και αφοµοίωσης «αλλότριων» πολιτισµικά 
πληθυσµών. Αυτή η τάση διορθώνεται µόνο όταν  οι άνθρωποι γνωριστούν και µάθουν ο ένας τον 
άλλον. Άρα απαιτούνται µέτρα αφοµοιωτικής κοινωνικής αυτογνωσίας που αίρει την  καχυποψία µέσα 
από την ενηµέρωση και την παιδεία.

• Ο οικονοµικός ανταγωνισµός ανάµεσα σε ηµεδαπούς και αλλοδαπούς εργαζόµενους και επιχειρηµατίες 
µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένου τύπου θεωρήσεις περί µιας «πραγµατικής διεθνοτικής σύγκρουσης». 
Οι τρόποι αντιµετώπισης κυµαίνονται από την άσκησης µιας παρεµβατικής πολιτικής του Κράτους στον 
αθέµιτο ανταγωνισµό µέχρι της άσκηση µιας επίσης παρεµβατικής κοινωνικο-προνοιακής πολιτικής του 
Κράτους σε θέµατα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων και παροχών. 

• Οι επιτυχίες των  Διωκτικών  Αρχών  συχνά εκλαµβάνονται ως «αποτελεσµατικότητα βίας». Η αντίληψη 
αυτή διορθώνεται µέσα από τον  σχεδιασµό και εφαρµογή ενός ανθρωπιστικού προτύπου στο σύστηµα 
υποδοχής και εγκατάστασης.

• Η έλλειψη νοµικής προστασίας απονοµιµοποιεί τη νοµική διαδικασία και οδηγεί στην οιονεί νοµιµοποίηση 
παράνοµων  πρακτικών. Προς την αποφυγή αυτής της «κρίσης νοµιµότητας» και «νοµιµοποίησης» 
κατευθύνονται όλες οι προτάσεις για πρόσθετα θεσµικά µέτρα που να εµφορούνται από τις Αρχές των 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και της Ηθικής.

Όπως διαπιστώνεται όλα τα παραπάνω µέτρα συνιστούν  βελτίωση των κοινωνικών  συνθηκών διαβίωσης 
ηµεδαπών και αλλοδαπών. Αυτή είναι η οδός επίλυσης τόσο του µεταναστευτικού ζητήµατος καθώς και του 
εγκληµατικού φαινοµένου.

1 Με τον όρο ανήλικοι εννοούνται τα άτοµα ηλικίας από 7-17 ετών,  σύµφωνα µε την  κατηγοριοποίηση που ορίζεται 
στα στοιχεία της Αστυνοµίας.  

Για µια αναλυτική παρουσίαση και πλήρη βιβλιογραφική καταγραφή, βλ. 
Τσίγκανου Ι., Λαµπράκη Ι., Φατούρου Ι., Χαϊνάς Ε., (2010): 
«Μετανάστευση και Εγκληµατικότητα: Μύθοι και Πραγµατικότητα», 
Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Η Δρ Ιωάννα Τσίγκανου είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Εγκλήµατος, 
Διευθύντρια Ερευνών  και Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Ινστιτούτο 
Πολιτικής Κοινωνιολογίας (Ι.ΠΟ.ΚΟΙΝΩ.)  του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 
Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).

Επικοινωνία: jtsiganou@ekke.gr 
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‘We took a bath 
with the 
chickens’: 
memories of 
childhood visits 
to the homeland 
by second-
generation 
Greek and 
Greek Cypriot 
‘returnees’

Russell King, Anastasia 
Christou And Janine 
Teerling

Global Networks
2011 Vol 11 No 1
pp. 1-23
doi: 10.1111/j.
1471-0374.2010.00304.x

Abstract 
Drawing on a wider study 
of 90 second-generation 
G r e e k s a n d G r e e k 
C y p r i o t s w h o h a v e 
r e l o c a t e d t o t h e i r 
ancestral homeland, in 
this article we focus on the 
significance of childhood 
visits to the homeland. 
Freedom – how  children 
were allowed to roam free 
and stay up late – is the 
k e y t r o p e o f s u c h 

Εργογραφία

Migration and Remittances Factbook 2011

by:  World Bank
ISBN: 978-0-8213-8218-9

Summary:
The Migration and Remittances Factbook 2011 updates 
the 2008 edition of the Factbook with additional data for 
71 countries collected from various sources, including 
national censuses, labor force surveys, population 
registers, and other national sources. The Factbook 
attempts to present  numbers and facts behind the 
stories of international migration and remittances, 
drawing on authoritative, publicly  available data. It 
provides a snapshot  of statistics on immigration, 
emigration, skilled emigration, and remittance flows for 
210 countries and 15 regional and income groups. 

Some interesting facts emerge:
•More than 215 million people,  or 3 percent of the world 

population, live outside their countries of birth. Current  migration flows, relative to 
population, are weaker than those of the last decades of the nineteenth 
century.

•The top migrant  destination countries are the United States, the Russian 
Federation, Germany, Saudi Arabia, and Canada. The top immigration 
countries,  relative to population, are Qatar (87 percent),  the United Arab 
Emirates (70 percent), Kuwait (69 percent), Andorra (64 percent), Cayman 
Islands (63 percent), and Northern Mariana Islands (62 percent).

•The United States is likely  to have seen the largest inflows of migrants  between 
2005 and 2010, despite the global financial crisis.  The expansion of the European 
Union led to a surge of migrant flows to Spain, Italy, and the United Kingdom, 
with a large share from Eastern Europe.

•The volume of South–South migration is larger than migration from the South to 
the high-income countries belonging to the Organization of Economic 
Cooperation and Development (OECD). 

•According to available official data, the Mexico–United States corridor is the 
largest migration corridor in the world, accounting for 11.6 million migrants in 
2010. Migration corridors in the Former Soviet  Union — Russia–Ukraine, and 
Ukraine–Russia — are the next  largest, followed by  Bangladesh–India. In these 
corridors, natives became migrants without  moving when new  international 
boundaries were drawn.

•Refugees and asylum seekers made up 16.3 million or 8 percent  of international 
migrants in 2010. The share of refugees in the population was 14.6 percent in the 
low-income countries—more than seven times larger than the share of 2.1 
percent  in the high-income OECD countries.  Middle East  and North Africa had 
the largest share of refugees and asylum seekers among immigrants (65 
percent), followed by  Sub-Saharan Africa (17 percent), South Asia (20 percent), 
and East Asia and Pacific (8.8 percent).

•Worldwide remittance flows are estimated to have exceeded $414 billion in 
2009, of which developing countries received $307 billion (This represents a small 
decline of 6 percent from the level in 2008).

•In 2009, the top recipient  countries  of recorded remittances were India, China, 
Mexico, the Philippines, and Poland.
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memories, in contrast  with the strict  spatio-temporal 
parenting they  received in the host  country. Different, 
sometimes less pleasant memories,  however, emerge 
when the visits  took place during later, teenage years. 
We explore the connections between childhood visits 
and adult relocation. Adult  returnees find that 
settlement  in the homeland produces a new  set  of 
challenges and reactions that differ markedly  from 
childhood experiences and memories. They  engage a 
second narrative trope, nostalgia, reflecting on the loss 
of the ‘authentic’ nature of the homeland and its 
customs and values. Instead, they highlight  the 
materialism and xenophobia of Greek and Cypriot 
society  nowadays. However, they  see the ‘homeland’ 
as a safer place in which to raise their own children.

The Making of Greece Abroad: 
Continuity and Change in the Modern 
Diaspora Politics of a “Historical” 
Irredentist Homeland

Vogli, Elpida

Nationalism and Ethnic Politics
2011 Vol 17 No 1
pp. 14-33
DOI: 10.1080/ 13537113.2011.550246

Abstract
Th i s a r t ic le p rov ides a 
historical analysis of the 
re lat ionship between a 
“historical” diaspora—the 
Greek diaspora—and its 
i r redentist  homeland. In 
particular, it  examines the 
d i a s p o r a p o l i c i e s t h e 
modern Greek nation-state 
a d o p t e d s i n c e h a v i n g 
carried out, at  least  in its 
major part, the mission of its 
territorial unification—namely 

since 1922. It  situates Greece within a broader set  of 
irredentist  cases that were involved in the movements 
for national unity. Moreover, it argues that what makes 
Greece a particularly  interesting case is the 
attachment of its contemporary  diaspora politics to the 
19th century's Romantic versions of nationalism. 

Coping with a fundamental rights 
emergency: The situation of persons 
crossing the Greek land border in an 
irregular manner

FRA - European Union Agency for Fundamental Rights

Thematic Situation Report
2011

EU Member State border 
a u t h o r i t i e s a r e f a c i n g 
difficulties at  points of entry 
into the EU due to a rising 
influx  of irregular migrants. 
The study  is based on field 
research carried out by the 
F R A i n J a n u a r y 2 0 1 1 
a n d  d e s c r i b e s t h e 
fundamental rights situation 
o f p e r s o n s i r r e g u l a r l y 
entering the EU's external 
border between Greece 

and Turkey. Everyone is 
automatically  detained, including children, pregnant 
women and babies. Conditions in the detention 
centres of the Evros region can only be described as 
inhumane. Although the situation is recognised as a 
fundamental rights emergency, no emergency 
measures have yet been implemented - despite the 
availability of EU funds.

Case of M.S.S. v. Belgium and Greece. 
European Court of Human Rights

International Journal of Refugee Law 
2011 Vol 23 No 2 
pp. 288–403
DOI: 10.1093/ijrl/eer006

G r a n d C h a m b e r 
( A p p l i c a t i o n n o . 
30696/09)
Strasbourg, 21 January 
2011

In the case of M.S.S. v. 
Belgium and Greece,
The European Court  of 
Human Rights… delivers 
the following judgment, 
which was adopted on 
t h e l a s t - m e n t i o n e d 
date...
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Naturalisation: A Passport for the 
Better Integration of Immigrants?

OECD
Publication Date : 31 Mar 2011 
Pages : 356 
ISBN : 9789264099104
DOI :10.1787/9789264099104-en

In 2008,  citizenship take-
up in the OECD area 
exceeded 2 million for the 
first  time. With the large 
inflows of immigrants prior 
to the recent economic 
recession in 2008-2009 
a n d t h e e x p e c t e d 
ageing-related labour 
shortages which are likely 
to enhance the demand 
f o r l a b o u r m i g r a n t s , 
naturalisation requests are 

likely  to increase in the 
future. The question of the links between the acquisition 
of the host-country  nationality  and immigrants’ 
integration into the economy  and society is thus of key 
importance for EU and OECD countries.
       
The European Commission and the OECD jointly 
organised a seminar on Naturalisation and the Socio-
Economic Integration of Immigrants and their Children 
under the Belgian Presidency  of the European Union, 
on 14 and 15 October 2010 in Brussels. This  seminar was 
the first  time that  the many different dimensions of this 
topic were discussed in depth at an international forum 
bringing together policy  makers, experts, observers 
from international organisations, and representatives of 
immigrant associations.
 
This publication reproduces the papers presented at 
this joint  seminar. It  takes stock of the current 
knowledge regarding the links between host-country 
nationality  and the socio-economic integration of 
immigrants and their children, building on novel 
evidence on this issue. It  also discusses the role of 
naturalisation as a tool in the overall framework for 
immigration and integration policy, with the aim of 
identifying good practices from the different 
experiences of EU and OECD countries.

Religion as a Core Value in Language 
Maintenance: Arabic Speakers in 
Greece

Gogonas, Nikos

International Migration
2011
DOI: 10.1111/j.1468-2435.2010.00661.x

Abstract
This paper presents the 
f ind ings o f research 
investigating language 
m a i n t e n a n c e / s h i f t 
a m o n g s e c o n d -
g e n e r a t i o n A r a b i c 
speakers in Athens using 
adolescents of mainly 
Egyptian origin and their 
parents as informants. 
Quantitative data on 
language competence 
a n d o n p a t t e r n s  o f 

language use within Egyptian households indicate 
language shift in adolescents of the Coptic religion. In 
contrast, Muslim informants emerge as language 
maintainers. Qualitative results originating from 
interviews with parents  indicate that  the significance of 
religious practice leads Muslims and Copts  to view 
Arabic and Coptic respectively  as core values for their 
identity. This distinction leads to a differentiation in 
patterns of Arabic language transmission between 
Muslim and Coptic Egyptian parents,  reflecting both 
the different internal dynamics of these sub-
communities,  and their different  relationships to the 
host society.
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Μετανάστευση, ετερότητα και θεσµοί υποδοχής στην 
Ελλάδα. Το στοίχηµα της κοινωνικής ένταξης

Επιµέλεια: Ανδρέας Τάκης

Κείµενα: Γιαταγάνας Ξενοφών,  Ανδριώτης Νικόλαος, Τριανταφυλλίδου Αννα, 
Μαρούφωφ Μικαέλα,  Παπαστυλιανός Χρήστος, Παπαδόπουλος 
Απόστολος, Τσιούκας Γρηγόρης.

Από χώρα εξαγωγής µετανάστευσης η Ελλάδα έγινε χώρα υποδοχής 
µεταναστών. Ο ακριβής αριθµός τους είναι δύσκολο να εντοπισθεί, µε 
δεδοµένη την  έκταση της παράνοµης εισόδου στην  ελληνική επικράτεια. Οι 
περισσότεροι προέρχονται από κοινωνίες µε διαφορετικό πολιτισµικό 

υπόβαθρο,  µε αποτέλεσµα η συµπεριφορά τους να ακολουθεί πρότυπα άλλα από εκείνα που 
χαρακτηρίζουν  τους γηγενείς, γεγονός που συνδέεται µε χαρακτηρίζουν  τους γηγενείς,  γεγονός που συνδέεται µε 
την  περιθωριοποίησή τους.  Οι µετανάστες είναι οι «άλλοι»,  οι «ξένοι», οι «παράξενοι». Κάτω από αυτές τις συνθήκες, 
η ένταξη των  µεταναστών  στην  ελληνική κοινωνία,  της οποίας και αποτελούν  ενεργά µέλη, φαίνεται ανέφικτη ή, 
έστω,  απαιτεί να απεµπολήσουν  την  πολιτισµική τους ταυτότητα. την  περιθωριοποίησή τους. Οι µετανάστες είναι οι 
«άλλοι» οι «ξένοι», οι «παράξενοι».  Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ένταξη των 
µεταναστών  στην  ελληνική κοινωνία, της οποίας και αποτελούν  ενεργά µέλη, 
φαίνεται ανέφικτη ή έστω, απαιτεί να απεµπολήσουν την πολιτισµική τους ταυτότητα. 

Και όµως, η ενσωµάτωσή τους στον  κοινωνικό ιστό είναι κρίσιµη δοκιµασία για τη 
δηµοκρατική ωριµότητα της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτικού της συστήµατος 
Υπό το πρίσµα αυτό, η σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία αποτελεί θαρραλέο βήµα. Οι 
αντιδράσεις, που µε επίκληση ιδεολογηµάτων  διεγείρουν  φοβικά σύνδροµα, δεν  θα 
πρέπει να οδηγήσουν  στη µαταίωση του εγχειρήµατος ή αµφιβολία ότι το ζήτηµα συνδέεται µε πολλές 
παραµέτρους και δεν  είναι µόνο πρόβληµα νοµοθετικής πολιτικής. Τον  πολυδιάστατο χαρακτήρα του ανιχνεύουν 
τα κείµενα του τόµου αυτού, συµβάλλοντας µε νηφαλιότητα στην αντιµετώπισή του, πέρα από µισαλλοδοξίες και 
λαϊκισµούς.

Όψεις µετανάστευσης και µεταναστευτικής πολιτικής στην 
Ελλάδα σήµερα

Επιµέλεια:  Χριστίνα Βαρουξή, Νίκος Σαρρής,  Αµαλία Φραγκίσκου,  Ιωάννα 
Τσίγκανου

Κείµενα: Νίκος Γεωργαράκης, Νίκος Σαρρής, Χ Στρατουδάκη,  Χριστίνα Βαρουξή, 
Όλγα Τσακηρίδη,  Γ. Μιχελογιαννάκης, Αµαλία Φραγκίσκου,  Θεώνη Σταθοπούλου, 
Ιωάννα Τσίγκανου,  Ε.  Ροϊνιώτη, Ν. Ελευθερίου, Κ Ηλιού, Ευάγγελος Χαϊνάς,  Ιωάννα 
Φατούρου, Ιουλία Λαµπράκη, Γ. Δηµητρίου, Χ. Καρκανιά, Ηλίας Κοροµηλάς

Ο παρών  τόµος αποτελεί συλλογή κειµένων  Πρόκειται για το απόσταγµα 
ερευνητικών  εµπειριών  που προέκυψαν  κατά την εκπόνηση του έργου µε τίτλο 
"Αθήνα και µετανάστευση: Εµείς και οι "άλλοι", οι 
"άλλοι" και "εµείς",  που πραγµατοποιήθηκε από 
το Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας του 

Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Σκοπός του έργου ήταν  η διερεύνηση των 
λιγότερο ορατών ή και αθέατων όψεων"απόρριψης" ή "αποδοχής" του "ξένου" 
ως"επικίνδυνου" στο συλλογικό κοινωνικό συνειδητό"επικίνδυνου" στο συλλογικό 
κοινωνικό συνειδητό και ασυνείδητο της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας Η 
συµβολή του τόµου αυτού στη µελέτη του µεταναστευτικού ζητήµατος συνίσταται 
στην  µεταναστευτικού ζητήµατος συνίσταται στην  ανάδειξη ιδιαίτερων  πτυχών  της προσωρινής και µόνιµης 
εγκατάστασης µεγάλου αριθµού συµπεριληφθεί στην  παρούσα έκδοση ανιχνεύουν µετανάστευσης σε σχέση µε 
την κοινωνική, συναρθρώνονται σε ένα ενιαίο σύνολο εγχειρήµατος.
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Σάκκουλας Α.Ε, 2010
Σελίδες: 193

ISBN: 978-960-445-521-8

Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, 2010

Σελίδες: 388
ISBN 978-960-6834-04-2
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Greek Ethnic Schools in Australia in the Late 1990s: Selected 
Case Studies

Eugenia Arvanitis

This book is a detailed illustration of the broader socio-historical and educational 
milieu of the Greek ethnic schools  in Australia in the late 1990s. It presents ethnic 
schools’ efforts to maintain and develop the Greek language and cultural 
heritage as well as to support  Greek-Australian identity  amongst second and 
third generation Greek-Australians.  The detailed school profiles  (case studies) 
presented in this book constitute part of a Ph.D. thesis (Arvanitis 2000) and 
provide a pedagogical framework of practice in dealing with diverse learning 
environments and diverse learner populations. 

The need to refocus on the profile of ethnic schools  has become apparent due 
to the profound impact of globalisation on education and, in particular, on ethnic schooling, which has forced 
educational agencies to reposition themselves. The new  complexities of knowledge economy demand new 
thinking and contemporary  skills and attributes as well as  the capacity to deal with cultural diversity. Greek part-
time ethnic schools, a remarkable marker of ethnicity in themselves, have played a pivotal role in the transmission 
and promotion of Greek culture and language. They  have, at the same time, enhanced learners’ global/
diasporic consciousness and sense of identity  by  urging them to reflect on bicultural learning communities of 
meaning, memory  and belonging. Finally, they  have recognised the diversity  of 
voices, narratives and aspirations both within their own cultural group as well as 
that  of their host  community  and Greece thus engaging in a powerful context of 
triangular relationships.

Overall Greek ethnic schools  have promoted multicultural community building by 
strengthening different senses of belonging and consciousness in the context of 
Australian multicultural society. They  act as dynamic learning organisations and agents  of socio-cultural change, 
thus helping us reflect  upon the complexities of contemporary  societies and offering new  conceptual frameworks 
to interpret culture and identity.

Η µετανάστευση στην Ενωµένη Ευρώπη 

Επιµέλεια: Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουµπίνη Γρώπα

Κείµενα: Rosana Albuquerque, Katia Amore, Svetlozar A. Andreev, Miguel Benito, 
Hassan Bousetta, Jan Cernik, Norbert  Cyrus, Κορίνα Δηµητρίου,  Boris Divinský, Frank 
Duvell,  Marco Goli, Carmen González Enríquez, Ρουµπίνη Γρώπα, Sonia Gsir, 
Krystyna Iglicka, Dirk Jacobs, Serge Kollwelter, Ankica Kosic, András Kováts, 

Το συλλογικό αυτό έργο δίνει στον  αναγνώστη µια σύγχρονη και ολοκληρωµένη 
εικόνα για το φαινόµενο της µετανάστευσης στην  Ενωµένη Ευρώπη, εξετάζοντας 
βασικά θέµατα, όπως το µέγεθος της µεταναστευτικής ροής και ποιες οι χώρες 
προέλευσης των µεταναστών. Θίγεται ακόµη το 
κρίσιµο ζήτηµα της ενσωµάτωσης στο πλαίσιο των 
µεταναστευτικών  πολιτικών που εφαρµόζουν  οι 

χώρες της Ευρώπης των 25.

Οι συγγραφείς των επιµέρους κεφαλαίων  προέρχονται από τις χώρες που 
εξετάζονται, παρέχοντας πρόσβαση σε στοιχεία και πηγές διαθέσιµες µόνο στη 
µητρική τους γλώσσα. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται µια εµπεριστατωµένη συγκριτική ανάλυση των  25 
χωρών και των βασικών "διαδροµών" µετανάστευσης στην Ευρώπη.
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The Learner, 
Melbourne, 2010
ISBN: 1863357572

Κριτική, 2009
Σελίδες: 536

ISBN 978-960-218-621-3 
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Συλληφθέντες λαθροµετανάστες από αστυνοµικές και λιµενικές 
αρχές, για παράνοµη είσοδο και παραµονή το έτος 2010 

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία

Συλληφθέντες αλλοδαποί για παράνοµη είσοδο και παραµονή 
ανά υπηκοότητα από αστυνοµικές και λιµενικές αρχές το έτος 2010 

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία
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Συλληφθέντες λαθροµετανάστες για παράνοµη είσοδο και παραµονή, 
καθώς και διακινητών 

από αστυνοµικές και λιµενικές αρχές, το έτος 2010 

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία

Παρατηρήσεις
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Η ανάλυση των  επισήµων στατιστικών  στοιχείων  για τις συλλήψεις παράνοµων  µεταναστών  στην Ελλάδα τα 
τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζεται αρκετά παραπλανητικά στα ελληνικά ΜΜΕ, δηµιουργώντας την  εντύπωση 
ότι πρόκειται αποκλειστικά για νεοεισερχόµενους παράνοµους µετανάστες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.  Αυτό 
έχει προεκτάσεις τόσο αναφορικά µε τις πύλες εισόδου της παράνοµης µετανάστευσης στην Ευρώπη όσο και µε 
την  εκτίµηση του αποθέµατος των  παράνοµων µεταναστών  στην  Ελλάδα σύµφωνα µε την  πολλαπλασιαστική 
µέθοδο εκτίµησης. Είναι αποδεκτό,  από την  ειδική επιστηµονική κοινότητα, ότι δύσκολα υπολογίζεται η 
επαναµετανάτευση, και άρα η επανασύλληψη, ο αριθµός των  µη συλληφθέντων,  αλλά και η αστυνοµική 
αποτελεσµατικότητα σύλληψης των παράνοµων.  Συνεπώς µία διεισδυτικότερη και προσεκτικότερη ανάλυση αυτών 
των στοιχείων δείχνει µια αρκετά διαφορετική κατάσταση και οδηγεί σε διαφορετικά συµπεράσµατα.

Πρώτον, τα χωρικά σηµεία των συλλήψεων  σχηµατίζουν τρεις διακριτές περιοχές, οι οποίες ισόποσα συµµετέχουν 
στη σχετική χωρική κατανοµή των  συλληφθέντων. Κατά µέσο όρο, τα έτη 2006, 2008 και 2010, στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα συλλαµβάνεται το 32%, στα ελληνοαλβανικά το 29% και στην  ενδοχώρα - κυρίως στην Αττική - το 34% των 
παράνοµων µεταναστών.

Δεύτερον, περίπου το 38% των συλληφθέντων είναι αλβανοί υπήκοοι.

Τρίτον, τα τελευταία δύο χρόνια µειώνεται αισθητά ο αριθµός των  παράνοµα εισελθόντων  µεταναστών  από τα 
ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα µε αντίστοιχη αύξηση από τα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα.

Τέταρτον, ο αριθµός των  παράνοµα εισερχοµένων ασιατών  και αφρικανών  παράνοµων  µεταναστών  αυξάνεται 
ραγδαία την τελευταία πενταετία και διαφοροποιεί την  εθνοτική σύνθεση των µεταναστευτικών  εισροών  και 
αποθέµατος στην Ελλάδα.

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5071&Itemid=429&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5071&Itemid=429&lang=
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Ιστορικό - Ίδρυση
Το Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.) ιδρύθηκε το 2000 µε το Π.Δ.  292/2000, 
στα πλαίσια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, προκειµένου να ικανοποιήσει την  ανάγκη της 
χώρας µας από ένα βήµα αποκλειστικής µελέτης της µετανάστευσης και διασποράς, όπως αυτές βιώνονται 
σήµερα στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσµίως.

Διοίκηση
Το Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ. διευθύνεται από τον  Αναπληρωτή Καθηγητή Αντώνιο 
Κόντη, Διευθυντή του Τοµέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Σπουδών, 
και µέλος ΔΕΠ του τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας 
Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Επιστηµονικές Συνεργασίες
Το Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ συνεργάζεται µε άλλα τµήµατα του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών,  µε το Τµήµα Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε το 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµ ιο, το Πανεπιστήµ ιο La Trobe της 
Μελβούρνης/ Αυστραλία, το Centre For Research in Ethnic Relations του 
Πανεπιστηµίου Warwick / Coventry / U.K, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών  Ερευνών 
(EKKE), το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ),  τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό,  το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες,  το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής 
Ενοποίησης και Πολιτικής, το Εργαστήριο Ελληνογερµανικών Σχέσεων, κ.α..
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1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 
Robin Cohen 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003

2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΛΟΥ:
Κέντρα Υποδοχής Προσφύγων και Αιτούντες Άσυλο µε 
απορριφθείσα Αίτηση Ασύλου 
Α. Κόντης, Η. Πετράκου, Ν. Τάτσης, Ν. Χλέπας 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2005

3. ΝΑ ΦΕΥΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΡΙΖΩΝΕΙΣ:
Η εγκατάσταση των Ελλήνων Ποντίων απο την Πρώην 
Σοβιετική Ένωση στη Θράκη και στην Αθήνα. 
Μάρη Λαυρεντιάδου
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2006

4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Επιστηµονική Επιµέλεια: Αντώνης Κόντης.
Κείµενα: Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Αντώνης Κόντης, Μάρη Λαυρεντιάδου, Δέσποινα Π. Παπαδοπούλου, 
Ελένη - Ανδριανή Σαµπατάκου
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2009
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