
Η έκθεση του ΟΟΣΑ για τη 
Διεθνή Μετανάστευση για το 2011 
αναλύει τις πρόσφατες εξελίξεις στα 
µεταναστευτικά ρεύµατα και τη 
σχετική πολιτική που εφαρµόζεται 
στις χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ και 
ορισµένες εκτός του ΟΟΣΑ, περιλα-
µβανοµένων  της µετανάστευσης 
σπουδαστών  και εργαζοµένων 
υψηλής εξειδίκευσης, ανειδίκευτων, 
µονίµων και προσωρινών. Επι-
πλέον,  περιλαµβάνει τρία ειδικά 
κεφάλαια, τα οποία αφορούν  α) την 
50η επέτειο του ΟΟΣΑ και των 
εργασιών  του SOPEMI (Système 
d'Observation Permanente sur les 
Migrations - Σύστηµα Μονίµου 
Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης) 
ως ένα προνοµιακό παρατηρητήριο 
µεταναστευτικών  ροών  και πολιτι-
κών, β)  την  επιχειρηµατικότητα των 
µεταναστών  και γ) τη µετανάστευση 
προς το Ισραήλ. 

Η παρούσα έκδοση καταγρά-
φει σηµαντική πτώση των  ροών 
µονίµων  µεταναστών  προς τον 
ΟΟΣΑ και την  Ρωσική Οµοσπονδία, 
ιδιαίτερα στην  ελεύθερη µετανά-
στευση κα ι τη µετανάστευση 
εργατικού δυναµικού, κατηγορίες 

που συνδέονται µε τις οικονοµικές 
συνθήκες.  Η µετανάστευση προσω-
ρινού εργατικού δυναµικού, αν  και 
επηρεάζεται από την  οικονοµική 
ύφεση , παραµένε ι σηµαντ ικά 
υψηλότερη από τη µετανάστευση 
µονίµων εργαζοµένων  µεταναστών, 
κυρίως εποχιακών  εργαζοµένων 
εργατών χαµηλής ειδίκευσης στον 
αγροτικό τοµέα και εργαζοµένων 
κατά τη διάρκεια των  διακοπών. Ο 
αριθµός των  µεταναστών  που 
αναζητούν  άσυλο παρέµεινε σταθε-
ρός µε σηµαντικότερες χώρες 
προέλευσης το Ιράκ, τη Σερβία και 
το Αφγανιστάν και φαίνεται ότι η 
οικονοµική κρίση δε επηρέασε τον 
αριθµό των  αιτήσεων  τα τελευταία 
χρόνια. 

Για τις αυξανόµενες ροές 
διεθνών  σπουδαστών, ο ΟΟΣΑ 
συµπεραίνει ότι οδηγούν και σε 
µόνιµη διαµονή. Παρατηρείται ότι ο 
αριθµός τους ξεπέρασε τα 2,3 
εκατοµµύρια άτοµα προς τις χώρες 
του ΟΟΣΑ κατά το 2009 και ότι 
πάνω από το 18% αυτών (περίπου 
410.000) προέρχεται από την  Κίνα, 
το 7% (163.000)  από την Ινδία και το 
5% (110.000)  από την  Κορέα.  Τα 
ποσοστά παραµονής ποικίλουν 
από 20% έως 30% του συνόλου των 
διεθνών σπουδαστών,  µε κυριότερο 
το 32-33% του συνολικού αριθµού 
να διαµένει στη Γαλλία και τον 
Καναδά και το 17% στην Αυστρία. 

Από το σύνολο των  µετανα-
στευτικών  ροών, στην  Κίνα αντιστοι-
χεί περίπου το 10%, ενώ στη 
Ρουµανία το 5%, στην  Ινδία το 4,5% 
και στην  Πολωνία το 4%. Οι µειώσεις 
στις µετακινήσεις ήταν µεγαλύτερες 
µετά την  κρίση για τα νέα κράτη 
µέλη της ΕΕ και κυρίως τη Ρουµανία, 
την  Πολωνία και τη Βουλγαρία. Οι 
µ ε τ α ν ά σ τ ε ς σ υ ν ε ι σ φ έ ρ ο υ ν 

σηµαντ ι κά στην  αύξηση του 
πληθυσµού πολλών  χωρών  του 
ΟΟΣΑ . Ειδικότερα , το 2009 οι 
γ ε ν ν ηθ έ ν τ ε ς σ το ε ξω τ ε ρ ι κ ό 
ανέρχονταν  στο 14% του συνολικού 
πληθυσµού των  χωρών του ΟΟΣΑ, 
ενώ ταυτόχρονα σε 20 από τις 34 
χώρες του ΟΟΣΑ οι µετανάστες 
υπερέβαιναν το 10% του συνολικού 
πληθυσµού. 

Η φετινή έκθεση συµπερι-
λαµβάνει ανασκόπηση των  δοµικών 
και θεσµικών  εξελίξεων στο πεδίο 
της µεταναστευτικής πολιτικής 
περιλαµβανοµένων  πολ ι τ ι κών 
ένταξης.  Άλλωστε,  η οικονοµική 
ύφεση επηρέασε τις εξελίξεις, καθώς 
προτιµήθηκαν περιοριστικά µέτρα 
στην  µετανάστευση εργατικού δυνα-
µικού και οι συνοριακοί έλεγχοι 
έγιναν  αυστηρότεροι, όπως στην 
Ισπανία , την  Ιρλανδία και το 
Ηνωµένο Βασίλειο.  Παράλληλα, 
διευρύνθηκε η ακτίνα δράσης των 
προγραµµάτων  ένταξης νεο -
αφιχθέντων, κυρίως οικογενειακών 
µεταναστών  και προσφύγων , 
καθώς και των προγραµµάτων 
ένταξής τους στην αγορά εργασίας. 
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Πρόσφατες εξελίξεις της µετανάστευσης στις χώρες του ΟΟΣΑ



Η έκθεση εξετάζει επίσης τις 
δυσανάλογες επ ιπτώσε ις της 
οικονοµ ικής κρίσης στην  απα-
σχόληση των  µεταναστών  σε χώρες 
του ΟΟΣΑ, δεδοµένου ότι ο δείκτης 
ανεργίας των γεννηθέντων  στο 
εξωτερικό αυξήθηκε σηµαντικά 
περισσότερο από ότι των  γηγενών. 
Σε όλες τις χώρες για τις οποίες 
διατίθενται στοιχεία µε εξαίρεση τη 
Γερµαν ία οι νέο ι µε τανάστες 
επηρεάζονται ιδιαίτερα, αν  και οι 
γυναίκες µετανάστριες έχουν  καλύ-
τερες επιδόσεις από τους άνδρες. 
Αυτό πιθανόν  να οφείλεται στο 
γεγονός ότι η απασχόληση των 
γυναικών  είναι κυρίως σε κοινωνικές 
και οικιακές υπηρεσίες, οι οποίες δεν 
επλήγησαν  ιδιαίτερα από την  κρίση. 
Οι τοµείς που επηρεάστηκαν  από 
την  ύφεση αντιµετωπίζουν µειωµένα 
ποσοστά απασχόλησης, αντίθετα 
υπάρχουν  ορισµένοι τοµείς στους 
οποίους δηµιουργούνται θέσεις 
εργασίας,  όπως η υγεία, η εκπαί-
δευση, η µακροχρόνια φροντίδα και 
οι οικιακές υπηρεσίες. 

Η έκθεση εξετάζει σε ειδικό 
κεφάλαιο θέµατα επικαιρότητας 
στον  τοµέα της επιχειρηµατικότητας 
των µεταναστών  στις χώρες του 
ΟΟΣΑ και της συνεισφοράς τους 
στη δηµιουργία θέσεων  απασχό-
λησης. Συγκεκριµένα, τα ποσοστά 
µεταναστών/ επιχειρηµατιών  διαφέ-
ρουν σηµαντικά µεταξύ χωρών  του 
ΟΟΣΑ και διαχρονικά. Γενικά,  οι 
µετανάστες είναι πιθανότερο να 
ξεκινήσουν µία νέα επιχείρηση στις 

περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, 
ακόµη και αν  οι επιχειρήσεις αυτές 
παρουσ ι ά ζ ο υ ν  χ α µ η λ ό τ ε ρ η 
βιωσιµότητα από νέες επιχειρήσεις 
που ξεκινούν  οι γηγενείς. Αυτό είναι 
πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι 
πολλές χώρες του ΟΟΣΑ έχουν 
εισάγει συγκεκριµένες πολιτικές 
προς υποστήριξη των  επ ιχε ι -
ρηµατιών  µεταναστών, οι οποίες 
ακολουθούν  δύο  κατευθύνσεις: α) 
στοχευµένα µέτρα υποστήριξης των 
ήδη εγκατεστηµένων µεταναστών 
για την δηµιουργία ή ανάπτυξη 
επιχειρήσεων  στις χώρες υποδοχής 
και β) συγκεκριµένες πολιτικές 
εισδοχής που ρυθµίζουν  την  είσοδο 
και παραµονή ξένων  επιχειρηµατιών 
και επενδυτών σε µια χώρα. 

Η έκθεση ολοκληρώνεται µε 
το τρίτο ειδικό κεφάλαιο,  που είναι 
αφιερωµένο στη διεθνή µετανά-
στευση προς το Ισραήλ και τις 
επιπτώσεις της. Η µόνιµη µετανά-
στευση προς το Ισραήλ βασίζεται 
στην  εθνότητα, ωστόσο οι µετανά-
στες έτειναν  να είναι καλύτερα 
εκπαιδευµένοι από τους Ισραηλι-
νούς , να βρίσκουν  γρήγορα 
εργασία και να έχουν  υψηλότερα 
ποσοστά απασχόλησης από τους 
γηγενείς.  Η πολιτική ένταξης των 
µεταναστών στο Ισραήλ είναι 
εµπροσθοβαρής και βασίζεται στην 
επιλογή.  Το σηµερινό σύστηµα 
διαχείρισης της µετανάστευσης των 
προσωρινών εργαζοµένων βασί-
ζεται στον κανόνα µέγιστης παρα-
µονής πέντε ετών,  οι εργαζόµενοι 

περιορίζονται σε συγκεκριµένο 
τοµέα της οικονοµίας και υπόκεινται 
σε περιορισµούς µετακίνησης. Το 
σύστηµα παρουσιάζει σοβαρά 
προβλήµατα για τους ξένους 
εργαζόµενους, κυρίως παράνοµες 
πληρωµές και ανεπαρκείς ελέγχους. 
Τέλος,  η εµπειρική ανάλυση του 
αντίκτυπου των  προσωρινών  ξένων 
εργαζοµένων  στην αγορά εργασίας 
του Ισραήλ δείχνει µία περίπλοκη 
κα τάσταση , όπου δ ιάφορες 
κατηγορίες ξένων  εργαζοµένων 
επηρεάζουν  είτε θετικά είτε αρνητικά 
διάφορες οµάδες του πληθυσµού. 

Όπως αναφέρεται και στο 
πρώτο ειδικό κεφάλαιο για τα 50 
χρόνια του ΟΟΣΑ, η ετήσια έκθεση 
του ΟΟΣΑ κα ι του Μον ίµου 
Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης 
αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο 
στην  προσπάθεια να αξιοποιηθεί 
όσο το δυνατόν  περισσότερο η 
δ ι εθνής µ ε τανάστευση προς 
στήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης, 
τόσο στις χώρες προέλευσης όσο 
και στις χώρες προορισµού των 
µεταναστών. 

International Migration Outlook 
2011, OECD, Pages: 452.
ISBN: 9789264112612 (PDF) ;
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 Οι επιδράσεις της οικονοµικής 
κρίσης στην  απασχόληση προκά-
λεσαν  το ερώτηµα αν  η οικονοµική 
κρίση επηρεάζει την  παλιννόστηση 
αλλοδαπών.  Προκαλεί η οικονοµική 
κρίση εκροή αλλοδαπού πληθυσµού 
από τη χώρα; Αφορµή στάθηκε η 
τελευτα ία απογραφή του 
πληθυσµού το Μάιο του 
2011. Τα προσωρινά αποτε-
λέσµατα της απογραφής 
έδωσαν συνολικό πληθυσµό 
πολύ χαµηλότερο από τον 
εκτιµώµενο Πιθανές αιτίες 
θεωρούνται α)  η µείωση της 
φυσικής αύξησης του πληθυ-
σµού (γεννήσεις µείον  θάνατοι), 
β) η µη απογραφή ατόµων  που είτε 
αρνήθηκαν  να απογραφούν  είτε 
κρύβονται και γ)  η µετακίνηση των 
κατοίκων  προς άλλες χώρες. Η 
απόκλιση µεταξύ των  δύο µετρήσεων 
είναι πολύ µεγάλη για να δικαιο-
λογηθεί από αρνητική φυσική 
αύξηση ή από την εσκεµµένη 
παράλειψη απογραφής ατόµων. 
Υποθέτουµε ότι πιθανότερη αιτία 
είναι η µετακίνηση ενός µέρους του 
πληθυσµού, δεδοµένης και της 
επιδεινούµενης οικονοµικής συγκυ-
ρίας στην Ελλάδα.  
 Για την εκτίµηση αυτής της 
υπόθεσης πρώτα εξετάζουµε τους 
αριθµούς και το ποσοστό µείωσης 
του πληθυσµού, έπειτα την  πιθανή 
επίδραση της οικονοµικής κρίσης, 
κυρίως αύξηση της ανεργίας, και 

έπειτα θέτουµε το ερώτηµα για 
πιθανό εντοπισµό ενδείξεων  για 
µεταναστευτική εκροή ατόµων ή 
οικογενειών. 
 Αν  παρακολουθήσουµε την  
αριθµητική εξέλιξη του πληθυσµού, 
παρατηρούµε ότι σύµφωνα µε την 

απογραφή του 2011 ο συνολικός 
µόνιµος πληθυσµός της Ελλάδας 
είναι 10.787.690, ενώ η Eurostat 
εκτιµά ότι το 2010 ο συνολικός 
πληθυσµός της Ελλάδας ήταν 
11.305.100. Αν  θεωρήσουµε ότι είναι 
σωστές και οι δύο µετρήσεις, τότε 
παρατηρε ί τα ι απόκληση κατά 
517 .410 άτοµα ! Ο συνολ ικός 
π λ η θ υ σ µ ό ς τ ο υ 2 0 1 1 ε ί ν α ι 
µικρότερος ακόµη και από του 2001 
κατά 146.500 άτοµα ( -1 ,34%). 
(Πίνακας 1) 
 Σηµαντική παράµετρος για τις 
διεθνές µεταναστευτικές ροές είναι η 
ανεργία που πλήττει Έλληνες και 
ξένους εργαζόµενους στην  Ελλάδα. 
Σύµφωνα µε την  Έρευνα Εργατικού 
Δυναµικού της Ελ. Στατ. κατά το α΄ 
τρίµηνο του 2009 το ποσοστό 

ανεργίας ήταν  9,3%, του 2010 ανήλθε 
σε 11,7%, ενώ το αντίστοιχο τρίµηνο 
του 2011 ήταν  15,9%. Αν  συγκρί-
νουµε το ποσοστό ανεργίας των 
ατόµων  µε ξένη υπηκοότητα µε το 
µέσο εθνικό ποσοστό ανεργίας, τότε 
παρατηρούµε ότι µέχρι και το 2008 το 
ποσοστό ανεργίας των ατόµων 

µ ε ξένη υπηκοότητα ήταν 
µικρότερο από το µέσο εθνικό, 
ενώ από τα 2009 αυξήθηκε τόσο 
το συνολικό ποσοστό όσο και 
το ποσοστό των  ατόµων µε 
ξένη υπηκοότητα σε σχέση µε το 
µέσο εθν ικό . Το ποσοστό 
ανεργίας για τους αλλοδαπούς 

είναι αρκετά υψηλότερο από το 
µέσο εθνικό,  δηλαδή η ανεργία 
πλήττει περισσότερο τα άτοµα µε 
ξένη υπηκοότητα από το 2009 και 
µετά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, 
δεδοµένου ότι η πλειοψηφία των 
αδειών διαµονής δίνονται για 
εργασία. (Πίνακας 2) Οι ειδικότερες 
αιτίες που ωθούν  κυρίως τους 
µετανάστες σε φυγή από την Ελλάδα 
είναι α)  η δυσµενής επίδραση της 
κρίσης σε κλάδους όπου απασχο-
λούνταν  κυρίως οι άνδρες, όπως οι 
κατασκευές, β) οι πολύ περιο-
ρισµένες προοπτικές απασχόλησης 
για τους νέους µετανάστες και γ) η 
χαµηλότερη εκπαίδευση τους σε 
σύγκριση µε τους γηγενείς, καθώς οι 
περισσότερο καταρτισµένοι αντιµε-
τωπίζουν  λιγότερα προβλήµατα από 
εκείνους που διαθέτουν ικανότητες 
µεσαίου επιπέδου.
 Η µεγαλύτερη οµάδα µετανα-
στών  στην  Ελλάδα είναι από την 
Αλβανία, στην  οποία φαίνεται ότι οι 
περισσότεροι επιστρέφουν  σταθερά. 
Σύµφωνα µε τους υπεύθυνους του 
Αλβανικού Ιδρύµατος Διεθνών 
Σπουδών  (AIIS), από το περίπου µισό 
εκατοµµύριο Αλβανών  που βρί-
σκονταν στην  Ελλάδα έχει ήδη 
αποχωρήσει «κατά κύµατα» ένα 
ποσοστό πάνω από 15%. Η ενσω-
µάτωσή τους στην πατρίδα τους 
ωστόσο ,  αναµ έ ν ε τα ι αρκ ε τά 
δύσκολη, καθώς η ανεργία είναι 
αρκετά υψηλή, γεγονός που σχετί-
ζεται και µε την  κατακόρυφη πτώση 
των εµβασµάτων  από την  Ελλάδα.    
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Η οικονοµική κρίση επηρέασε την 
παλιννόστηση και αυτή προκάλεσε τη 

µείωση του πραγµατικού πληθυσµού της 
Ελλάδας. Βασική αιτία είναι η ανεργία και 

η οικονοµική ύφεση που πλήττουν 
περισσότερο τους αλλοδαπούς

Οικονοµική κρίση και παλιννόστηση

Πίνακας 1. Συνολικός πληθυσµός και 
πληθυσµός αλλοδαπών 2001, 2009, 2011

2001 2009 2010 2011

Συνολικός 
πληθυσµός 

Πληθυσµός 
αλλοδαπών 

Αλλοδαποί µε άδεια 
διαµονής και 
εργασίας 

10.934.097 11.282.571 11.305.100 10.787.690

761.813 840.000 791.700    ?

608.325 602.797 553.916 447.658

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ και Γ.Γ. Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής



Η Παγκόσµια Τράπεζα έχει κατα-
γράψει δραστική µε ίωση των 
εµβασµάτων, η οποία ξεκίνησε µετά 
το 2007, αυξήθηκε το 2010 και η 
µείωση αυτών  βρίσκεται ακόµη σε 
εξέλιξη. Η επιστροφή µεταναστών 
εντοπίζεται ότι ξεκινά τον  Ιανουάριο 
του 2010 µε µεγαλύτερο σηµείο 
εκροής τον  Ιανουάριο του 2011. Η 
εκροή αυτή δεν  είναι επαναπα-
τρισµός, δηλαδή κρατικά οργα-
νωµένη και οµαδική επιστροφή 
αλλοδαπών  από το ελληνικό κράτος 
προς τη χώρα από όπου προέ-
ρχονται, όπως συµβαίνει σε περι-
πτώσεις παράνοµων  αλλοδαπών 
που επιστρέφονται µε τη συνε-
ργασία του Ταµείου Εξωτερικών 
Συνόρων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επιστροφών. Πρόκειται για εκούσια 
κίνηση µεµονωµένων  ατόµων  πίσω 
στην  πατρίδα τους,  δηλαδή παλιν-
νόστηση αυτών. Ωστόσο, η επι-
στροφή τους κατά πάσα πιθανό-
τητα είναι προσωρινή, µέχρι να 
βελτ ιωθε ί η κατάσταση στην 
Ελλάδα. 
 Οι βασικοί παράγοντες που 
επιδρούν  στην παλιννόστηση, η 
ανεργία και η οικονοµική ύφεση, 
είναι κοινό χαρακτηριστικό µε 
προηγούµενες µεγάλες κρίσεις, 
όπως το χρηµατιστηριακό κραχ στις 
ΗΠΑ το 1929, η πετρελαϊκή κρίση το 
1973 και η ασιατική κρίση το 1997-8. 
Ωστόσο, η σηµερινή κρίση διαφο-
ροποιείται από τις προηγούµενες 
ως προς τις επιδράσεις και τα 
χαρακτηριστικά της: α)  δεν  επιβλή-
θηκαν  µέτρα προστασίας του 

ηµεδαπού εργατικού δυναµικού ή 
περιορισµός των  δικαιωµάτων  των 
νοµίµων µεταναστών, β) επιβλήθηκε 
περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική 
κυρίως λόγω της ανάγκης εξυγί-
ανσης των  δηµοσιονοµικών µεγε-
θών  της οικονοµίας των  χωρών 
υποδοχής, γ) υπήρξε µείωση των 
εµβασµάτων  που αποστέλλονται 
στις χώρες προέλευσης και επακό-
λουθη µείωση των επενδύσεων  και 
της ανθρωπιστικής βοήθειας που 
λαµβάνουν  και δ) κατέστη δυσκο-
λότερη ή µη επιθυµητή η επιστροφή 
των µεταναστών  στις χώρες προ-
έλευσης τόσο από τους µετανάστες 
όσο και από τις χώρες τους.
 Εκτός από την  αύξηση της 
ανεργίας και τη σηµαντική επι-
δε ίνωση της δηµοσιονοµ ι κής 
κατάστασης, υπάρχουν και άλλοι 
παράγοντες που συµβάλλουν  στη 
µείωση τόσο του µεταναστευτικού 
αποθέµατος όσο και των νέων 
εισροών  µεταναστών στη χώρα 
µας,  όπως η Συµφωνία Επανει-
σδοχής µεταξύ ΕΕ και 
Αλβανίας που συνέ-
βαλλε στη µείωση 
τω ν  παρά νο µων 
µεταναστών  από τα 
Ελληνο -Αλβαν ι κά 
σύνορα, η µειωµένη 
παροχή αδε ιών  γ ια 
διαµονή και εργασία στη χώρα και 
η παράλληλη µείωση των αιτήσεων 
για άσυλο, η µειωµένη επιστροφή 
παράνοµων αλλοδαπών  από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες προς την  Ελλάδα 
στα πλαίσια της Συµφωνίας του 

Δουβλ ί νου λόγω αδυναµ ί ας 
φιλοξενίας και διαχείρισης του 
µεγάλου αριθµού τους και η 
επιστροφή αρκετών  παράνοµων 
αλλοδαπών  µέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Επιστροφής.
 Συµπεραίνουµε ότι η οικο-
νοµ ι κ ή κρ ίση επηρ έασε τ η ν 
παλλινόστηση και το µέγεθος του 
αλλοδαπού πληθυσµού στην 
Ελλάδα. Η ανεργία και η οικονοµική 
ύφεση πλήττουν  περισσότερο τους 
αλλοδαπούς, που αναγκάζονται να 
επιστρέψουν στην  πατρίδα τους. Οι 
επιστροφές εντοπίζονται κυρίως στη 
γειτονική Αλβανία, από την οποία 
προέρχεται το µεγαλύτερο µέρος 
του µεταναστευτικού αποθέµατος 
της Ελλάδας.  Η εκροή αυτή, οδηγεί 
σε µείωση του µεταναστευτικού 
αποθέµατος, και σε συνδυασµό µε 
το δηµογραφικό πρόβληµα της 
Ελλάδος οδηγεί σε µείωση του 
πραγµατ ικού πληθυσµού της 
χώρας.

Ενδεικτικές πηγές: 
• Δρεττάκης, Μ.,  Ποιός είναι ο 
πληθυσµός της χώρας το 2011; 
Ελευθεροτυπία 06/08/2011

• Δελτίο Τύπου της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής για τα προσω-
ρινά αποτελέσµατα της απογρα-
φής πληθυσµού 2011, 22/07/11. 

• International Migration Outlook, 
SOPEMI, 2011, OECD

•www.statistics.gr 
•http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/
statistics_explained/index.php/
Main_Page
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Πίνακας 2. Κύριες χώρες προέλευσης µεταναστών και 
κύριες κατηγορίες αδειών διαµονής

Πηγή: Ένωση Μεταναστών Ελλάδας 

Για συνεχή ενηµέρωση σε 
θέµατα µετανάστευσης, 
επισκευθείτε τη σελίδα του 
Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ στο facebook

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Main_Page
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Main_Page
http://www.facebook.com/group.php?gid=313209871881
http://www.facebook.com/group.php?gid=313209871881


Τα πρόσφατα γεγονότα της 
«Αραβικής Άνοιξης» δηµιούργησαν 
ανασφάλεια στην  ΕΕ καθώς οι 
ιδιαιτέρως αυξηµένες ροές αιτού-
ντων άσυλο και µεταναστών 
δοκίµασαν  την αποτελεσµατικότητα 
της φύλαξης των  συνόρων  και 
συνακολούθως έθεσαν  υπό 
αµφισβήτηση τον  ενιαίο χώρο 
της Συνθήκης του Σένγκεν. 

Οι πρώτες αντιδράσεις 
ήρθαν  από την πλευρά της 
Ιταλίας και της Γαλλίας οι 
οποίες πρότειναν  από κοινού 
τ η ν  α ν α θ ε ώ ρ η σ η τ η ς 
Συνθήκης του Σένγκεν  ώστε να 
υ π ά ρ χ ε ι η δ υ ν α τ ό τ η τ α 
προσωρινής αναστολής της 
ισχύος της συνθήκης όταν  µια 
χώρα αντιµετωπίζει έκτακτη και 
σοβαρή απειλή του δηµοσίου 
συµφέροντος της. 

Επί του ζητήµατος τοπο-
θετήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις 16 Σεπτεµβρίου,  προτείνοντας 
να γίνει πιο αυστηρή η επιτήρηση 
των κρατών-µελών  της Σένγκεν  αλλά 
κα ι των  υποψήφιων  κρατών . 
Επίσης, αναφορικά µε το ζήτηµα 
του προσωρινού κλεισίµατος των 
συνόρων σε έκτακτες περιστάσεις, 
πρότεινε την  µεταφορά της αρµο-
διότητας της λήψης της απόφασης 
από τα κράτη µέλη στην   Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η πρόταση αυτή µεταθέτει 
τον  κύριο άξονα λήψης αποφά-
σεων  από τις εθνικές κυβερνήσεις 
στις Βρυξέλλες , γεγονός που 
προκάλεσε τη συντονισµένη αντί-
δραση της Γερµανίας, της Γαλλίας 
και της Ισπανίας.

Επιπροσθέτως , οι συντη -
ρητικές τάσεις σε πολλές ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις,  οι οποίες έχουν 
µεγαλύτερη απήχηση εξαιτίας της 
έξαρσης του µεταναστευτικού ζητή-
µατος τον  τελευταίο χρόνο, συνέ-
βαλλαν στην  περαιτέρω καθυστέ-
ρηση της ένταξης της Βουλγαρίας 
και Ρουµανίας στον ενιαίο χώρο του 
Σ ένγκ εν .  Η Βουλγαρ ία κα ι η 
Ρουµανία εισήλθαν στην  ΕΕ το 2007, 

και µε την  είσοδο τους ολοκλη-
ρώθηκε η πέµπτη διεύρυνση που 
είχε ξεκινήσει το 2004. Η καθυ-
στερηµένη είσοδος αυτών  των 
χωρών  σε σχέση µε τις γειτονικές 
τους που ε ισήλθαν  το 2 0 0 4 

δικαιολογήθηκε από τις ελλείψεις 
που ε ίχαν  αναφορικά µε την 
αντιµετώπιση του οργανωµένου 
εγκλήµατος και της διαφθοράς.  Αν 
και το 2007 εισήλθαν  κανονικά στην 
ΕΕ οι ανησυχίες παρέµειναν  και για 
αυτό η Επιτροπή αποφάσισε να τις 
επιβλέπει µέσω της ίδρυσης ενός 
Μηχανισµού Συνεργασίας και 
Ελ έγ χου ( C o - o p e r a t i o n a n d 
Verification Mechanism – CVM), ο 
οποίος αρχικά είχε προβλεφθεί να 
λειτουργήσει για τρία χρόνια , 
αργότερα όµως αποφασίστηκε να 
συν ε χ ί σ ε ι να ε ί ν α ι ε ν ε ρ γός 
επ’αόριστον. Επίσης, εξ αιτίας της 
ανησυχίας των  κρατών-µελών  της 
Δυτικής Ευρώπης ότι θα αντιµε-
τωπίσουν  µαζική µετανάστευση από 
τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία µε το 
που θα αποκτούσαν  την  ιδιότητα 
του κράτους-µέλους της ΕΕ, δόθηκε 
η δυνατότητα αναστολής της 
ισχύος της αρχής της ελεύθερης 
εργασίας εντός των  συνόρων της 
ένωσης για διάστηµα µέχρι και επτά 
χρόνια,  µε αποτέλεσµα αρκετές 
χώρες να διατηρήσουν  το σύστηµα 
των  αδειών εργασίας για τους 
Βούλγαρους και τους Ρουµάνους 
πολίτες. 

Αναφορικά µε την είσοδο τους 
στον  ενιαίο χώρο της συνθήκης  του 
Σένγκεν,  αυτή είχε προγραµµατιστεί 
για το 2011 καθώς εκτιµήθηκε ότι 

έχουν  σηµαντικές ελλείψεις στα 
αστυνοµικά και τα δικαστικά τους 
συστήµατα.

Εντούτοις, το  Νοέµβριο του 
2010 και ενώ η αρχική εκτίµηση ότι η 
Βουλγαρία και η Ρουµανία θα 
εισέλθουν  στη ζώνη Σένγκεν  το 
Μάρτιο του 2011,  τέσσερα 
κράτη -µέλη , η Γαλλία , η 
Γερµανία,  η Ολλανδία, και η 
Φ ι λ α ν δ ί α , ε ξ έ φ ρ α σ α ν 
αµφιβολίες. Υπό αυτές τις 
συνθήκες,  το πρώτο εξάµηνο 
του 2011 και κατά την  έναρξη 
της Ουγγρικής προεδρίας, η 
οποία είχε θέσει ως µία από 
τις προτεραιότητες της την 

είσοδο της Βουλγαρίας και της 
Ρουµανίας στην  ζώνη του Σένκεν, 
επιδιώχθηκε ένας πολιτικός συµβι-
βασµός ώστε να προγραµµατιστεί 
τουλάχιστον  µια νέα ηµεροµηνία 
εισόδου των  δύο χωρών  στη ζώνη 
Σένγκεν.

Το ζήτηµα της ένταξης της 
Βουλγαρίας και της Ρουµανίας 
τέθηκε εκ νέου κατά την σύνοδο των 
Υπουργών Εσωτερικών  της Ένωσης 
της 22 Σεπτεµβρίου 2011, όπου και 
απορρίφθηκε καθώς η Φιλανδία και 
η Ολλανδία έθεσαν  βέτο. Σε αυτήν 
την  απόφαση αντιτάχθηκε η Πολω-
νική Προεδρία της ΕΕ, δηλώνοντας 
ότι αποκάλυπτει την  κρίση εµπιστο-
σύνης στην  Ένωση. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το οποίο έχει ήδη 
εγκρίνει την  είσοδο των δύο χωρών 
από τον  Ιούνιο κρίνοντας ότι 
πληρούν  όλες τις τεχνικές προϋπο-
θέσεις, στην  ίδια γραµµή τόνισε ότι 
οι δύο χώρες έπεσαν  θύµα του 
«λαϊκισµού». Η Γαλλία και η Γερµανία 
που είχαν  αντιταχθεί σε προηγού-
µενη φάση στην  ένταξη των δύο 
χωρών  σύµφωνα µε διπλωµατικούς 
κύκλους ήταν  έτοιµες να δεχτούν 
ένα πλάνο ένταξης σε δύο φάσεις, 
δηλαδή αρχικά να ανοίξουν  τα 
εναέρια και τα θαλάσσια σύνορα 
και αργότερα τα χερσαία.

Η Ολλανδία και η Φιλανδία 
αιτιολόγησαν  την  στάση τους µε 
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Ο εθνικισµός και ο ευρωσκεπτικισµός 
στην Δυτική Ευρώπη αντιδρά στην 
διεύρυνση του χώρου Σένγκεν. Ο 
αποκλεισµός όµως Βουλγαρίας και 

Ρουµανίας είναι εξαιρετικά αµφίβολο ότι 
θα  συµβάλει στη διαχείριση του 

µεταναστευτικού ζητήµατος

Οι συντηρητικές τάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνουν εκτός Σένγκεν 
τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία



βάση τις εκθέσεις του Μηχανισµού 
Συνεργασίας και Ελέγχου, ο οποίος 
κρίνε ι ότι οι κυβερνήσεις της 
Βουλγαρίας και της Ρουµανίας δεν 
είναι ακόµα σε θέση να επιβάλλουν 
αποτελεσµατικά τους νόµους και τα 
επίπεδα της διαφθοράς και του 
οργανωµένου εγκλήµατος είναι 
υψηλά. Αν  και οι παραπάνω εκθέ-
σε ις δεν  αποτελούν  θεσµ ι κό 
προαπαιτούµενο για την  ένταξη των 
δύο χωρών  στη ζώνη του Σένγκεν, 
κρίνεται ότι ο αδύναµος κρατικός 
µηχανισµός επιβολής του νόµου θα 
ε π ηρ ε άσ ε ι τ η ν  φύλα ξ η τω ν 
συνόρων  και την διαχείριση των 
απορρήτων προσωπικών  δεδο-
µένων  που µοιράζονται οι χώρες 
του Σένγκεν. Επίσης, οι θεσµικές 
αδυναµίες που εντοπίζονται από τον 
Μηχανισµό Συνεργασίας και Ελέ-
γχου δηµιουργούν  πρακτικά προ-
βλήµατα κατά την εφαρµογή της 
συνθήκης του Σένγκεν, καθώς 
τίθεται υπό αµφισβήτηση η αποτε-
λεσµατική εποπτεία των  αερο-
πορικών  εταιρειών  οι οποίες στην 
ζώνη του Σένγκεν  είναι επιφο-
ρτισµένες και µε αρµοδιότητες 
ελέγχου και ταυτοποίησης διαβα-
τηρίων.  Επιπροσθέτως, η πολιτική 
συγκυρία στην  Ολλανδία όπου η 
κυβερνητική συµµαχία εξαρτάται 
από το αντι-µεταναστευτικό Κόµµα 
για την  Ελευθερία λειτούργησε 
σαφώς ενάντια στην ένταξη της 
Βουλγαρίας και της  Ρουµανίας.

Η Βουλγαρία και η Ρουµανία 
από την  πλευρά τους αντέδρασαν 
έντονα στην απόρριψη τους από τη 
ζώνη του Σένγκεν.  Ήδη από τις 
προηγούµενες µέρες,  ο Βούλγαρος 
υπουργός Εξωτερικών  είχε προει-
δοποιήσει ότι ενδεχόµενος αποκλει-
σµός της χώρας του θα αποθάρ-
ρυνε τις προσπάθειες εναρµόνισης 
και συµµόρφωσης µε τις προδια-
γραφές της συνθήκης του Σένγκεν. 
Παράλληλα,  η Ρουµανία έκλεισε τα 
σύνορά της σε φορτίο µε Ολ-
λανδικές τουλίπες προφασιζόµενη 
λόγους δηµόσιας υγείας. Μετά την 
σύνοδο της 22ης Σεπτεµβρίου όπου 
πλέον  οριστικοποιήθηκε ο απο-
κλεισµός από την ζωνη Σένγκεν  ο 
Ρουµάνος πρόεδρος Traian Basescu 

υπογράµµ ισε ότι αναλαµβάνει 
προσωπικά την  πλήρη ευθύνη για 
τ η ν  α π ο τ υ χ ί α έ ν τ α ξ η ς σ τ ο 
Schengen. Ο Basescu τόνισε ότι 
Ολλανδία και Φινλανδία συµπερι-
φέρθηκαν  µε «µη ευρωπαϊκό τρόπο» 
και ότι η χώρα του δε 
θα είχε ποτέ µια 
τέτοια συµπε-
ριφορά. Επαί-
ν ε σ ε τ η ν 
Πολωνία για 
την  «πολύ έξυ-
πνη» διαµεσο-
λάβησή της , που 
απέφυγε την  ψηφοφορία και 
συνακόλουθα το βέτο. Πράγµατι, 
µόλις Χάγη και Ελσίνκι γνωστοποί-
ησαν  τις θέσεις τους, η Πολωνική 
Προεδρία ανέβαλε την  απόφαση 
αντί να διεξάγει ψηφοφορία. 

Οι επιπτώσεις της αποτυχίας 
ένταξης στη ζώνη του Σένγκεν 
πιθανά θα είναι περισσότερες στην 
Βουλγαρία καθώς έχει τοπικές και 
προεδρ ι κ έ ς ε κ λογ ές στ ι ς 2 3 
Οκτωβρίου. Ο κύριος υποψήφιος 
της αντιπολίτευσης για τις προε-
δρ ι κ έ ς ε κ λογ ές I v a i l o K a l f i n 
προειδοποίησε ότι η Βουλγαρία θα 
αποµονωθεί εάν  ακολουθήσει τη 
στρατηγική του ΥΠΕΞ της Nickolay 
Mladenov. Ο τελευταίος έχει τονίσει 
ότι εάν  απορριφθεί η ένταξη της 
Βουλγαρίας στο Schengen, τότε η 
χώρα θα ασκήσε ι βέτο στην 
µεταρρύθµιση του Schengen, που 
πρότειναν Ιταλία και Γαλλία.

Συµπερασµατικά,  η απόρριψη 
ένταξης στη ζώνη του Σένγκεν  της 
Βουλγαρίας και της Ρουµανίας είναι 
εξαιρετικά αµφίβολο ότι προήλθε 
εξαιτίας αντικειµενικών  λόγων  που 
σχετίζονται µε την  ικανότητα των  δύο 
χωρών  να φυλλάξουν  τα σύνορα 
τους. Αντιθέτως το πολιτικό κλίµα και 
η πρόσφατη αύξηση των  µετανα-
στών  και των  αιτούντων  άσυλο από 
την  Βόρεια Άφρική, επηρέασαν 
κ α θ ορ ι σ τ ι κ ά τ η σ τ άσ η τ η ς 
Ολλανδίας και της Φιλανδίας . 
Επίσης, η ολοένα και αυστηρότερη 
στάση των  χωρών  της Βόρειας 
Ευρώπης απέναντι στα νεώτερα 
µέλη της ένωσης επιβεβαιώνει για 
µία ακόµα φορά  την  προτίµηση 

στην  εµβάθυνση και όχι στην 
διεύρυνση. Παραµένει ωστόσο 
άγνωστο εάν  ο αποκλεισµός των 
δύο χωρών  θα λειτουργήσει θετικά 
και θα τις βοηθήσει να βελτιώθούν  ή 
εάν  θα λειτουργήσει αποθαρ-

ρυντικά .  Σε κάθε 
π ε ρ ί π τ ω σ η 
είναι βέβαιο 
ότι το ζήτηµα 
θα συζητηθεί 
ξ α νά σ τ η ν 
σ ύ ν ο δ ο 
κορυφής της 

Ε Ε τ η ς 2 3 η ς 
Οκτωβρίου, χωρίς να αναµένονται 
όµως εξελίξεις πριν την  έκδοση της 
επόµενης έκθεσης του Μηχανισµού 
Συνεργασίας και Ελέγχου στα µέσα 
του 2012.

Ενδεικτικές πηγές: 
• Zaiotti Ruben, Cultures of 

Border Control: Schengen and 
the Evo lu t ion o f Eu ropean 
Frontiers, University  of Chicago 
Press, 2011

• Papad im i t r iou D im i t r i s , 
G a t e v a E l i , “ B e t w e e n 
Enlargement-led Europeanisation 
and Balkan Exceptionalism: an 
appraisal of Bulgar ia’s  and 
R o m a n i a ’ s e n t r y  i n t o t h e 
European Union”, GreeSE Paper 
No 25, Hellenic Observatory 
Papers on Greece and Southeast 
Europe, April 2009

• Trauner ,  F lor ian, “Post -
accession compliance with EU 
law  in Bulgaria and Romania: a 
comparative perspective”.  In: 
Frank Schimmelfennig and Florian 
Trauner (eds):  Post-accession 
compliance in the EU’s new 
m e m b e r s t a t e s , E u r o p e a n 
Integration online Papers (EIoP), 
Special Issue 2, Vol. 13, 2009
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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


Επικαιρότητα

Μετά τ ι ς τ ροµοκρα τ ι κ έ ς 
επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 
στις ΗΠΑ και τα συνεπακόλουθα 
χτυπήµατα στη Μαδρίτη (11 Μαρτίου 
2004), το Λονδίνο (7 Ιουλίου 2005) 
και αλλού,  η µεταναστευτική πολιτική 
των χωρών  υποδοχής µπήκε στο 
µ ικροσκόπιο των  εξελίξεων  και 
συνδέθηκε βίαια και άµεσα µε 
θέµατα  τροµοκρατίας και ασφά-
λειας. Ζητήµατα που στο παρελθόν 
αποτελούσαν  φυσικά µέσα άσκη-
σης µεταναστευτικής πολιτικής, στο 
νέο περιβάλλον  που προέκυψε 
απέκτησαν  νέα βαρύτητα,  σηµασία 
και ερµηνευτικό πλαίσιο.  

Τα µέτρα που ελήφθησαν, 
ιδίως από τα κράτη που επλήγησαν 
άµεσα, είχαν  ως στόχο αφενός την 
αυστηρότερη επιτήρηση των  µετα-
ναστευτ ικών  πληθυσµών  που 
κατοικούσαν εντός της επικράτειας 
τους, αφετέρου δε την αποτε-
λεσµατικότερη φύλαξη των 
συνόρων τους. Για πολλούς 
µελετητές, τα µέτρα αυτά 
αποτέλεσαν  απαραίτητες 
διορθώσεις στις εξαιρετικά 
χαλαρές πολιτικές επιτήρησης 
του νόµου, οι οποίες θεω-
ρούνταν  πως είχαν  αφήσει 
τους γηγενείς πληθυσµούς 
ευάλωτους σε εγκληµατικές 
ενέργειες των  νοµ ίµως ή 
παρανόµως διαµενόντων 
αλλοδαπών. 

Για άλλους ωστόσο,  οι 
αντιδράσεις, οι νέες ρυθµίσεις και οι 
επιλεχθείσες πολιτικές δύναται να 
ερµηνευτούν  µε δυο τρόπους . 
Σύµφωνα µε τη πρώτη θεώρηση, 
αποτελούν  αποκυήµατα πανικού, 
που προέκυψαν  αντανακλαστικά ως 
αντιδράσεις στις νέες,  ασύµµετρες 
απειλές.  Ωστόσο, σύµφωνα µε τη 
δεύτερη και επικρατέστερη θεώρηση, 
ήταν αποτέλεσµα σκόπιµων  προ-
σπαθειών  εκ µέρους συντηρητικών 
οµάδων  και πολιτικών  ελίτ που 
τάσσονται εναντίον  της µετανά-
στευσης. Υπό αυτό το πρίσµα, οι 
οµάδες αυτές εκµεταλλεύτηκαν το 
ν έ ο πλα ί σ ι ο θ εώρησης τ η ς 
µετανάστευσης ως “απειλή κατά της 
ασφάλε ιας” ,  προκε ιµ ένου να 
προκρίνουν, υποστηρίξουν  και 
θεσπίσουν περιοριστικά µέτρα τα 

οποία προηγουµένως δεν έχαιραν 
πολιτικής υποστήριξης.

Στις Ηνωµένες Πολιτείες,  οι 
τέσσερις συντονισµένες επιθέσεις 
αυτοκτονίας, υποκινούµενες από το 
διεθνές τροµοκρατικό δίκτυο της Αλ 
Καϊντα, άλλαξαν  δραµατικά τη σειρά 
προτεραιότητας στην πολιτ ική 
ατζέντα. Πλέον, ζητήµατα εθνικής 
ασφάλειας προάγονταν  σε κυρί-
αρχο θέµα στις σχέσεις µεταξύ ΗΠΑ 
και υπόλοιπου κόσµου. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγµα αποτελούν  οι 
διµερείς σχέσεις ΗΠΑ  και Μεξικό, 
όπου τα γεγονότα της 1 1ης 
Σεπτεµβρίου ξεκάθαρα ανέκοψαν 
την  πορεία φιλελευθεροποίησης της 
µεταναστευτικής πολιτικής των  ΗΠΑ, 
η οποία τότε βρισκόταν  υπό αναµό-
ρφωση.  Επιπρόσθετα, οι επιθέσεις 
ανέτρεψαν πλήρως το πλαίσιο 
κατανόησης και συνεργασίας που 

είχε οικοδοµηθεί σταδιακά µεταξύ 
των προέδρων  Τζωρτζ Μπους και 
Βιθέντε Φόξ, το οποίο αφορούσε 
µεταξύ άλλων  και την  οµαλοποίηση 
των σχέσεων  των δυο κρατών  στα 
ζητήµατα διαχείρισης της µετανά-
στευσης.

Μελέτες που εκπονήθηκαν  µετά 
τις τροµοκρατικές επιθέσεις, τόνισαν 
οτι η συµπεριφορά των  τροµο-
κρατών  της 11ης Σεπτεµβρίου έκανε 
ορατή µια σειρά από ελλείµµατα 
τόσο στην µεταναστευτική πολιτική 
των  ΗΠΑ per se, όσο και στις 
διαδικασίες που επέτρεψαν την 
είσοδο και την  ελεύθερη κυκλοφορία 
των  τροµοκρατών στο εσωτερικό 
της χώρας. Κατ’ αρχήν, πολλοί από 
τους αεροπειρατές έλαβαν  βίζες, 
ώστε να εισέλθουν στις ΗΠΑ  ως 

τουρίστες ή φοιτητές, χωρίς το 
σύστηµα ελέγχου να µπορεί να τους 
εντοπίσει ως πιθανούς τροµο-
κράτες. Εξάλλου, ακόµη και αν  το 
σύστηµα ελέγχου τούς είχε ανα-
γνωρίσει ως τροµοκράτες, οι αερο-
πειρατές και πάλι θα µπορούσαν  να 
εισέλθουν  παράνοµα µέσω των 
διάτρητων  συνόρων  µε τον Καναδά 
ή το Μεξικό . Επιπρόσθετα ,  οι 
δραστηριότητες των  αεροπειρατών 
µετά την  είσοδο τους, τόνισαν τις 
ανεπάρκειες εφαρµογής της µετα-
ναστευτικής πολιτικής στο εσωτερικό 
της χώρας,  καθώς έως τότε οι ΗΠΑ 
δεν  κατέγραφαν  τις κινήσεις των 
αλλοδαπών  από τη στιγµή που 
περνούσαν  τα σύνορα.  Ως τελευταίο 
έλλειµµα επισηµάνθηκε η σηµαντική 
διαφοροποίηση και αναντιστοιχία 
µεταξύ των  χωρών  υποδοχής ως 
προς τη διαχείριση του µετανα-

στευτικού φαινοµένου. 
Προς κάλυψη των ανω-

τέρω ελλειµµάτων,  σηµειώ-
θηκαν  άµεσα δράσεις στο 
επ ίπεδο της εσωτερ ι κής 
πολιτικής. Ένα µήνα µετά τις 
τροµοκρατικές επιθέσεις, ο 
πρόεδρος Μπους δηµοσίευσε 
τη 2η Προεδρική Οδηγία 
Εσωτ ερ ι κ ή ς Ασφάλ ε ι α ς 
( H o m e l a n d S e c u r i t y 
Presidential Directive) που 
έ φ ε ρ ε ω ς τ ί τ λ ο 
“Καταπολέµηση της τροµο-
κρατίας µέσω των  πολιτικών 

µετανάστευσης”, διασυνδέοντας έτσι 
ρητά σε υψηλό επίπεδο τη διαχείριση 
της µετανάστευσης µε τις έννοιες της 
τροµοκρατίας και της ασφάλειας. Η 
δηµιουργία του Υπουργείου Εσω-
τερικής Ασφάλειας [Department of 
Homeland Security  (DHS)] στο οποίο 
ενσωµατώθηκαν  τα τµήµατα της 
Υπηρεσίας Πολιτογράφησης καθώς 
και άλλες θεσµικές αλλαγές στις 
γραφειοκρατικές δοµές διαχείρισης 
της µετανάστευσης,  ενέτειναν  αυτή 
τη σύνδεση. Επιπλέον,  θεσπίστηκαν 
διατάξεις βάσει των  οποίων οι 
µετανάστες όφειλαν  να δηλώνουν 
τυχόν  αλλαγή στη διεύθυνση κατοι-
κίας τους και τέθηκαν  περιορισµοί 
στην  απόκτηση και χρήση διαφό-
ρων  µορφών  ταυτοποίησης από µη 
πολίτες. Όλα τα παραπάνω, αλλά 
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Οι αντιδράσεις, οι νέες ρυθµίσεις και οι 
επιλεχθείσες πολιτικές ήταν αποτέλεσµα 
σκόπιµων προσπαθειών εκ µέρους 

συντηρητικών οµάδων και πολιτικών ελίτ, 
οι οποίες εκµεταλλεύτηκαν το νέο πλαίσιο 
θεώρησης της µετανάστευσης ως “απειλή 
κατά της ασφάλειας”, προκειµένου να 

προκρίνουν, υποστηρίξουν και θεσπίσουν 
περιοριστικά µέτρα τα οποία 

προηγουµένως δεν έχαιραν πολιτικής 
υποστήριξης

Η κληρονοµιά µιας δεκαετίας: 
Διασυνδέοντας τη µετανάστευση µε την ασφάλεια µετά την 11/9



Επικαιρότητα
και η δίχως προηγούµενο ολοκλη-
ρωτική και πολυεπίπεδη συµµετοχή 
των κρατικών και πολιτειακών  αρχών 
στην  εφαρµογή των  µεταναστευ-
τικών νόµων, έφεραν ως αποτέ-
λεσµα σηµαντικές αλλαγές στην 
πολιτική χορήγησης πολιτικού ασύ-
λου, στον  αριθµό των µεταναστών 
στους οποίους επιτρέπεται η είσο-
δος, καθώς και στον  τρόπο µε τον 
οποίο γίνεται η επιτήρηση των 
συνόρων.

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των  επιµέρους ευρω-
παϊκών  χωρών  στις τροµοκρατικές 
πράξεις ήταν µετριοπαθέστερη 
συγκριτικά µε αυτή των  Ηνωµένων 
Πολιτειών,  χωρίς ωστόσο αυτή να 
αρνείται τη διασύνδεση ασφάλειας 
κα ι µ ε τανάστευσης . Έτσ ι , το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης 
(Ιούνιος του 2002) τόνισε τη σηµασία 
της λήψης ουσιαστικών  µέτρων  για 
την  καταπολέµηση της παράνοµης 
µετανάστευσης µέσω και της 
δ ι α χ ε ί ρ ι σης των  ε ξω τ ερ ι κών 
συνόρων. Τόσο τα µέτρα που 
υιοθετήθηκαν  από την  ΕΕ µετά την 
11η Σεπτεµβρίου όσο και η ρητορική 
που χρησιµοποιήθηκε σε σχέση µε 
τους µετανάστες και τους αιτούντες 
άσυλο,  κατέστησε τη µετανάστευση 
ως θέµα άµεσα συνδεδεµένο µε την 
τροµοκρατία. Έτσι, έγινε σχεδόν 
αδιανόητο να πραγµατοποιείται 
αναφορά στην  καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας, χωρίς ειδική ανα-
φορά στις απειλές που προέρχονται 
από τη µετανάστευση, ή, αντιστρέ-
φοντας το επιχείρηµα, έγινε εξίσου 
αδιανόητο να πραγµατοποιείται 
αναφορά στη µετανάστευση χωρίς 
παρά λ λ η λ η α ν αφορά σ τ η ν 
ασφάλεια.

Σ ε ε π ί π ε δο ε υρωπα ϊ κών 
χωρών, οι πολιτικές επιπτώσεις της 
διασύνδεσης µεταξύ πράξεων 
τροµοκρατίας και του φαινοµένου 
της µετανάστευσης δεν έγιναν 
πουθενά αλλού πιο ξεκάθαρες από 
ότι στην  περίπτωση της Ολλανδίας. 
Η ραγδαία άνοδος του κόµµατος 
“Pim Fortuyn List” το οποίο είχε σαφή 
αντιµεταναστευτική ρητορική,  η 
δολοφονία του ηγέτη του το 2002 και 
εν  συνεχεία η δολοφονία του 
σκηνοθέτη Τεο Βαν  Γκογκ το 2004 
από εναν γηγενή µουσουλµάνο, 
προκάλεσε προβληµατισµό στις 

Ολλανδικές αρχές .  Ο προβλη-
µατισµός αφορούσε το κατά πόσο η 
σταθερή προσήλωση στην  αρχή της 
πολυπολιτισµικότητας ως βάση της 
πολιτικής ενσωµάτωσης των  µετα-
ναστών, απέδιδε πραγµατικά τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα . Στ ις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι 
αντ ιδράσε ις στο δ ίπολο που 
δηµ ιουργήθηκε µεταξύ µετανά-
στευσης και τροµοκρατίας ήταν 
ανάµεικτες. Ενδιαφέρον  προκαλεί 
ωστόσο το γεγονός ότι ενώ η 
αντ ίδραση της Ευρώπης στις 
τροµοκρατικές επιθέσεις ήταν  στο 
σύνολό της ηπιότερη από αυτή των 
ΗΠΑ, η διασύνδεση του ισλαµικού 
εξτρεµισµού µε το µεταναστευτικό 
πληθυσµό φαίνεται να είναι εντονό-
τερη στη Γηραιά Ήπειρο.

Πέραν  των de facto αντιδρά-
σεων  των  κρατών  στις νέες προκλή-
σεις, σε θεωρητικό επίπεδο έχουν 
διατυπωθεί διαφορετικές κρίσεις 
σχετικά µε το αν  και κατά πόσο 
τελικά η µετανάστευση αποτελεί 
πραγµατική απειλή για τη εθνική 
ασφάλεια ενός κράτους. Θεωρητικοί 
διεθνών σχέσεων  από σχολές 
σκέψης που αφορούν  στη µελέτη 
της ασφάλειας (προερχόµενοι ιδίως 
από τη Σχολής της Κοπεγχάγης), 
παρατηρούν  ότι η µετανάστευση έχει 
µετατραπεί σε ζήτηµα ασφαλείας, 
όχι απαραιτήτως λόγω της φύσης ή 
της αντικειµενικής της σηµασίας ως 
απειλή, αλλά επειδή ως ζήτηµα έχει 
παρουσιαστε ί ως τέτοιο . Έτσι 
υποστηρίζουν  οτι από τη στιγµή που 
η µετανάστευση αναπαρίσταται στις 
δηµόσιες συζητήσεις ως απειλή για 
τις κοινωνίες υποδοχής, αυτοµάτως 
ενδύεται τον  µανδύα αυτό.  Κατά 
συνέπεια,  η ύπαρξη της απειλής 
αυτής νοµιµοποιεί και δικαιολογεί τη 
λήψη µέτρων προς αντιµετώπιση 
της.

Η πλειονότητα ωστόσο των 
µελετητών ορθά θεωρεί τη σύνδεση 
µετανάστευσης και ασφάλειας 
υπερτιµηµένη υποστηρίζοντας οτι οι 
πραγµατ ικο ί κ ίνδυνοι γ ια την 
ασφάλεια ενός κράτους από τη 
µετανάστευση είναι σαφώς µικρό-
τερης σηµασίας . Σύµφωνα µε 
αυτούς,  η µεγάλη πλειοψηφία των 
µεταναστών  πρώτης γενιάς καθώς 
και των  απογόνων  τους (µετανάστες 
δεύτερης ή ακόµη και τρίτης γενιάς) 

οι οποίοι ζουν  στις δυτικές κοινωνίες, 
είναι νοµοταγείς πολίτες και µε τις 
δραστηριότητές τους συµµετέχουν 
ενεργά και συµβάλλουν  θετικά στις 
χώρες υποδοχής.  Τα ανωτέρω 
βέβαια δεν  αποκλείουν  το γεγονός 
οτι ορισµένοι µετανάστες µπορεί 
όντως να µετατραπούν  σε απειλή. 
Στο περιθώριο των  σύγχρονων 
κοινωνιών, ένας συνδυασµός παρα-
γόντων  όπως πορώδη σύνορα, 
ελλ ιπής παροχή εκπαίδευσης , 
κινήτρων  και ευκαιριών απασχό-
λησης,  γκετοποίηση,  καθώς και 
συνύπαρξη πολιτισµών  που αντιλα-
µβάνονται διαφορετικά τις ισορ-
ροπίες µεταξύ θρησκε ίας και 
δηµόσ ιας ζωής , δύνατα ι να 
δηµιουργήσουν  τις προϋποθέσεις 
για τη µετατροπή της µετανά-
στευσης απο παίγνιο θετ ικού 
αθροίσµατος σε παίγνιο αρνητικού 
αθροίσµατος.  Κατά συνέπεια,  από 
την  οπτική της κυβερνητικής πολιτι-
κής, σκόπιµο είναι να πραγµατο-
ποιηθεί µια ευαίσθητη εκτίµηση του 
πραγµατικού βαθµού επικινδυ-
νότητας και να σχεδιαστούν  / 
αναπτυχθούν  ο ι κα τάλληλ ες 
δράσεις,  οι οποίες αφενός δεν  θα 
παραβιάζουν  τα δικαιώµατα και τις 
ελευθερίες των  µεταναστών, αφετέ-
ρου θα προάγουν  την  επιτυχή 
ενσωµάτωσή τους στις κοινωνίες 
υποδοχής, αντιστρέφοντας έτσι την 
κληρονοµιά αυτής της δεκαετίας.

Ενδεικτικές πηγές: 
• Guild, E. 2009.  Security  and 

migration in the 21st century. 
Cambridge; Polity.

• Huysmans, J. 2006.  The 
po l i t ic s  o f in secur i t y : fear , 
migration, and asylum in the EU. 
Milton Park, Abingdon, Oxon; 
Routledge.

• Tirman, John, ed.  2004. The 
Maze of Fear: Security and 
Migration after 9/11. New  York: 
New Press.
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Ι ο ύ λ ι ο ς 2 0 1 1 , Όσλο .  Η 
Ευρώπη γίνεται µάρτυρας ενός 
φρικτού µακελειού που λαµβάνει 
χώρα στη Νορβηγική πρωτεύουσα 
µε εκατοντάδες νεκρούς. Στο κέντρο 
του Όσλο,  στην  περιοχή όπου 
εδρεύουν κυβερνητικά γραφεία,  το 
γραφείο του Πρωθυπουργού της 
χώρας , Υπουργε ία και το 
µεγαλύτερο νορβηγικό ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο , 
πραγµατοποιε ίται ισχυρή 
βοµβιστική επίθεση.  Παράλ-
ληλα, ενώ  όλα τα µάτια ήταν 
στραµµένα σε αυτή την 
«τροµοκρατική» ενέργεια που 
τάραξε την  ανυποψίαστη 
Νορβηγική κοινωνία, στο νησί 
Ουτόγια, όπου εκείνη την 
περίοδο πραγµατοποιούνταν 
η ετήσια συγκέντρωση της 
νεολαίας του κυβερνώντος 
Εργατικού Κόµµατος, ένας 
άντρας µε την ενδυµασία αστυ-
νοµ ι κού δολοφονε ί εν  ψυχρώ 
ανήλικους νέους κατασκηνωτές που 
λάµβαναν  µέρος στις εκδηλώσεις. Η 
κατάσταση χαρακτηρίζεται δικαιο-
λογηµένα κρίσιµη από τον  Πρωθυ-
πουργό ο οποίος συντετριµµένος, 
όπως και η υπόλοιπη κοινή γνώµη, 
παρακολουθούσε τις εξελίξεις.

Δράστης της διπλής επίθεσης 
η οποία είχε ως συνέπεια εκατο-
ντάδες αθώα θύµατα ήταν  ο Άντερς 
Μπέρινγκ Μπρέιβικ.  Σύµφωνα µε 
τους ισχυρισµούς του κίνητρο τον 
πράξεων  του υπήρξε η προστασία 
της Ευρώπης από την  εξάπλωση 
του ισλαµικού στοιχείου. Ο 32χρονος 
είχε κατά καιρούς εκφράσει τις 
έντονες ακροδεξιές και αντι-ισλαµικές 
του απόψεις σε διάφορους διαδικτυ-
ακούς ιστοτόπους (blogs) καθώς 
επίσης και στο µανιφέστο που ίδιος 
τιτλοφορεί «2083 – Μια Ευρωπαϊκή 
Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας». Με 
αναφορά, λοιπόν, αυτό το πρό-
σφατο περιστατικό ο κάθε απλός 
ανυποψίαστος παρατηρητής µπορεί 
να εξάγει το συµπέρασµα ή έστω να 
διακρίνει την  έντονη επιρροή του 
Νορβηγού από την αντι-µουσου-
λµανική και ακροδεξιά ρητορική που 
έχει αρχίσει να αναπτύσσεται πολύ 
πιο δυναµικά από το παρελθόν  και 
στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Πριν  ένα χρόνο σχεδόν από 
πολύ γνωστό περιοδικό µε ευρεία 
κυκλοφορία είχε τεθεί το ερώτηµα αν 

η Αµερική είναι Ισλαµοφοβική·  
εύλογα το ερώτηµα µπορεί να τεθεί 
και για την  Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη 
Ισλαµοφοβική; 

Οι εξελίξεις στον  ευρωπαϊκό 
χώρο δείχνουν  πως η ανάδειξη της 
ισλαµοφοβίας είναι µια πραγµα-
τικότητα,  οι διαδικασίες αποξένωσης 

και ριζοσπαστικοποίησης των 
κοινωνιών έχουν  προκαλέσει την 
δηµιουργία µιας προβληµατικής που 
αφορά από την  µια την  επανεξέταση 
των συνθηκών  συνοχής και από την 
άλλη των πολιτικών ένταξης εντός 
της ένωσης. Μέσω µιας σειράς 
γεγονότων  που έχουν ξεσπάσει την 
τελευταία δεκαετία, ξεκινώντας από 
το τροµοκρατικό χτύπηµα της 11ης 
Σεπτεµβρίου έως την  δολοφονία του 
σκηνοθέτη Theo Van Gogh στο 
Άµστερνταµ και τ ις δανέζ ικες 
γελοιογραφίες µε τον  προφήτη 
Μωάµεθ είναι εµφανές πως οι 
µουσουλµανικές κοινότητες έχουν 
στιγµατιστεί. Τα ερωτήµατα που 
τίθενται είναι πολλά: πώς είναι 
δυνατό να µειωθεί ο φόβος που έχει 
αρχίσει να κυριαρχεί στους ευρω-
παίους πολίτες; Ποίο θα ήταν  το 
αποτελεσµατικότερο µέσο για την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής;  
Πώς πρέπει να αντιµετωπίζονται η 
περιθωριοποίηση και οι διακρίσεις µε 
βάση την φυλή,  την  εθνικότητα και 
την θρησκεία; 

Ο όρος «Ισλαµοφοβία» έχει 
δεχθεί την κριτική πολλών  σχολια-
στών  καθώς η χρήση του παραµένει 
αµφισβητούµενη. Σύµφωνα µε µία 
έρευνα ευρείας αποδοχής του 1997, 
µε τον όρο Ισλαµοφοβία “…νοείται η 
σύντοµη αναφορά του δέους ή 
φόβου προς το Ισλάµ - και ως εκ 
τούτου,  ο φόβος ή απέχθεια προς 
όλους τους Μουσουλµάνους…” 

που µπορεί να λάβει πολλές διαφο-
ρετικές µορφές (βλ. Πίνακα). Ο όρος 
ε ίνα ι πρόσφατος και δηµ ιου -
ργήθηκε στην  προσπάθεια να 
αποδοθεί µε µία λέξη η νέα δυναµική 
κατά των  µουσουλµανικών  στοι-
χείων  που άρχισε να αναπτύσσεται 
τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόκειται, 

λοιπόν, για την εµφάνιση µιας 
άτυπης σύγκρουσης µεταξύ 
διαφορετικών  πολιτισµικών 
ταυτοτήτων. Η αφορµή ώστε 
να µιλάµε για συγκρούσεις 
πολιτισµικού χαρακτήρα µας 
δόθηκε µέσα από το βιβλίο 
του Samuel Ηuntington. Κατά 
τα λεγόµενα του η συνύπαρξη 
των διαφόρων πολιτισµικών 
παραδόσεων  είναι ιδιαίτερα 
δυσχερής. Οι πολιτισµ ικές 
διαφορές είναι πολλές, ειδικά 
στην  περ ίπτωση µ ε ταξύ 
Δυτικών  και Μουσουλµάνων. 
Δεν  πρέπει όµως να παρα-

βλέπεται το γεγονός ότι οι ιστορικές 
εξελίξεις µάς έχουν  δείξει πως οι 
οποιεσδήποτε διαφορές είναι πολύ 
εύκολο να οδηγήσουν σε λανθά-
νουσες αντιλήψεις που θα έχουν 
σαν  αποτέλεσµα ανοιχτές συγκρού-
σεις πολλές φορές δε αιµατηρού 
χαρακτήρα. Ακόµα και όταν  οι 
πολιτισµικές διαφορές είναι ορατές 
παραµένει αδιαµφισβήτητο το γεγο-
νός ότι τα υποκείµενα ακόµα και αν 
ανήκουν σε περισσότερες από µία 
κουλτούρες µπορούν  να συνυ-
πάρχουν  ειρηνικά. Ποια µπορεί να 
είναι η αφετηρία για την  συνάντηση 
των  πολιτισµών (cultures)  στοχα-
ζόµενοι πλέον πέρα από κάθε 
µορφή σύγκρουσης;  

Η πολυπολιτισµικότητα των 
σηµερ ινών  κο ινωνιών  σε ένα 
πλήρως παγκοσµιοποιηµένο περι-
βάλλον  δεν µπορεί να είναι τόσο 
απλή όπως προσπαθεί να την 
εξηγήσει ο  S. Ηuntington. Σύµφωνα 
µε την  επικρατούσα άποψη αµφό-
τερα ο πολιτισµός και η ευηµερία της 
Δύσης βρίσκονται σε κατάσταση 
απειλής από έναν  εχθρό τον  οποίο 
συναποτελούν οι µη δυτικοί πολιτι-
σµοί. Ο χαρακτήρας όµως της 
υπάρχουσας σύγκρουσης µπορεί 
εύκολα να τεθεί υπό αµφισβήτηση. 
Επειδή οφείλουµε να αποφεύγουµε 
τις γενικεύσεις είναι λάθος όλες οι 
συγκρούσεις ανά τον  κόσµο να 
γίνονται αντιληπτές  ως πολιτισµικής 
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Ισλαµοφοβική Ευρώπη (;)

Οι µουσουλµάνοι µετανάστες στην 
Ευρώπη συχνά πέφτουν θύµατα των 

ισλαµοφοβικών αντιλήψεων των γηγενών, 
διαδικασία η οποία και δυσχεραίνει την 
ενσωµάτωσή τους στις χώρες υποδοχής. 
Υπερασπίζονται οι σύγχρονες κοινωνίες 
τη θέση περί πολυπολιτισµικότητας; Εν 
τέλει, πολλές φορές έχει γίνει λόγος για 
την σύγκρουση των πολιτισµών, µήπως 
ωστόσο θα πρέπει να δοθεί έµφαση στα 

σηµεία συνάντησης αυτών;



φύσης γιατί µε αυτό τον  τρόπο 
φαίνεται να ενέχουν  µέσα τους το 
θρησκευτικό στοιχείο, στοιχείο που 
αποτελεί µια κύρια πηγή αντιπα-
λότητας χωρίς όµως πάντα να είναι 
η θρησκευτική υπακοή το βασικό 
κίνητρο. Στην περίπτωση όµως της 
αντιπαλότητας µεταξύ Δυτικών  και 
Μουσουλµάνων , οι τελευταίο ι 
γίνονται αντιληπτοί ως ο εχθρός που 
προσπαθεί να εξολοθρεύσει την 
Δύση. Στην  προσπάθεια αυτής της 
εξολόθρευσης µέσο επίτευξης του 
τελικού σκοπού είναι η χρήση βίας, 
πολλές φορές µε δολοφονίες και 
άλλες µε τροµοκρατικά χτυπήµατα. 
Παρατηρείται έτσι η ύπαρξη πολιτι-
κών  παθών συγκαλυµµένων  κάτω 
από θρησκευτικούς λόγους για την 
δηµιουργία ενός αγώνα για χειρα-
φέτηση ενάντια σε ό,τι θεωρείται 
υπαίτ ιο για τα δε ινά έκαστης 
πλευράς, µιλώντας είτε για τους 
µουσουλµάνους τροµοκράτες είτε 
για τους δεινούς εχθρούς του Ισλάµ. 
Η παραδοσιακή θρησκεία µεταµο-
ρφώνεται σε πολιτική ιδεολογία και η 
υπεράσπιση του Ισλάµ πολλές 
φορές, όχι πάντα, χρησιµοποιείται 
ως ο µανδύας εκείνος πίσω από τον 
οποίο εσκεµµένα προσπαθούν 
πολλοί να συγκαλύψουν διάφορες 
ιδιοτελείς επιδιώξεις. 

Η Δύση λαµβάνει πάντα ένα 
συγκεκριµένο ρόλο, εµφανίζεται ως 
η πεφωτισµένη οµάδα που επιδιώκει 
να σώσει τους Μουσουλµάνους, 
προς όφελος των  µαζών  που είναι 
ανίκανοι να απελευθερωθούν  από 
µόνοι τους. Οι δυτικοί όµως δεν είναι 
πάντα τόσο αλτρουιστές και οι 
προθέσεις τους δεν έχουν  πάντα 
τόσο ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Η 
πρακτική έχει δείξει πως η Δύση δεν 
επιθυµεί απλά να «σώσει» τους 
µουσουλµάνους από τον  φανα-
τισµό αλλά αυτό που βαθύτερα 
επιδιώκει είναι οι µουσουλµάνοι να 
απαρνηθούν  εντελώς την  ταυτότητά 
τους, θρησκευτική και πολιτισµική. Το 
Ισλάµ κατηγορείται ως ολοκλη-
ρωτικό που αντιτίθεται στον  ορθό 
λόγο και στα ανθρώπινα δικαιώ-
µατα. Η Δύση λοιπόν  πέφτει στην 
παγίδα να αντιλαµβάνεται το Ισλάµ 
ως µ ια κουλτούρα στατική και 
µονολιθική,  αδιάλλακτη σε κάθε 
µορφή πλουραλισµού και απελευ-
θέρωσης.  Στην προσπάθεια µας να 
αντιλαµβανόµαστε τους διάφορους 
πολιτισµούς ως στατικές οντότητες 
που παραµένουν  αµετάβλητες στο 
πέρασµα των  αιώνων  και των 
κοινωνικών  εξελίξεων καταλήγουµε 
να αγνοούµε εντελώς την  ίδια την 
ανθρώπινη ιστορία, οι ανθρώπινοι 
πολιτισµοί συνεχώς διαπλέκονται, 

αλληλεπιδρούν  και διασταυρώ-
νονται. 

Η αλήθε ια ε ίνα ι πως τα 
υποκείµενα πολλές φορές δείχνουν 
να βρίσκονται ανάµεσα σε δύο 
σκόπελους: από την µια πλευρά 
δείχνουν  υπερβολική ανεκτικότητα 
στις διάφορες πολιτισµικές διαφορές 
(είτε αυτές προκαλούν  συναισθή-
µατα ενόχλησης είτε όχι) και από την 
άλλη πολεµούν  µε τέτοιο φανατισµό 
και αδιαλλαξία αυτές τις ιδιαιτερό-
τητες µε αποτέλεσµα να ενισχύουν 
ακόµη περισσότερο τις διαφορές. Η 
επιβολή της µ ιας πολιτισµ ικής 
ταυτότητας πάνω στην άλλη οδηγεί 
µόνο στην  βία, η εµφάνισή της ποτέ 
δεν  γίνεται χωρίς συγκεκριµένους 
λόγους και οι φονικές πράξεις, από 
οπουδήποτε κι αν  προέρχονται, 
παραµένουν  φονικές. Ο πόλεµος 
εναντίον  των  «βαρβάρων» και φό-
βος που τρέφεται για αυτούς απειλεί 
να κάνει και τους δυτικούς βάρβα-
ρους. Η καταδίκη της βίας δεν είναι 
αρκετή και η εµφάνιση της πρέπει να 
µας κάνει να αναρωτιόµαστε αν 
τελικά η ίδια είναι αποτέλεσµα της 
σύγκρουσης ανάµεσα σε δύο κου-
λτούρες ή στην  έλλειψη διαµόρφω-
σης µιας αρχικής.

H ευρωπαϊκή κοινωνία αδια-
µφισβήτητα περνάει µια περίοδο 
κατά την  οποία δοκιµάζεται τόσο 

πολιτικά και οικονο-
µικά όσο και κοινω-
νικά. Μέσα σε ένα 
κλίµα έντονης δυ-
σαρέσκειας, αγα-
νάκτησης ,  από -
γνωσης και θυµού 
έχουν δηµιουργηθεί 
οι κατάλληλες βά-
σεις ώστε να ανα-
γεννηθεί,  ίσως και 
αθόρυβα , στον 
χώρο της Γηραιάς 
Ηπείρου η ακρο-
δεξ ιά . Η έντονη 
ε µ φ ά ν ι σ η τ ο υ 
µουσουλµανικού 
στοιχείου στις χώ-
ρες της Ευρώπης  
λόγω της αύξησης 
των κυµάτων  µετα-
νάστευσης από 
τ ο ν  α ν α π τ υ σ -
σό µ ε ν ο κ ό σ µ ο 
(Μέση Ανατολή και 
Βόρεια Αφρική) έχει 
ως απόρροια συ-
ναισθήµατα ρατσι-
σµού και ξενοφο-
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Μορφές Ισλαµοφοβίας

Πηγή: “Islamophobia, a challenge for us all”, Report of the Runnymede Trust Commission 
on British Muslims and Islamophobia, 1997.



βίας που συγκεκριµενοποιούνται 
στην  λανθασµένη και στερεοτυπική 
εικόνα που χρόνια τρέφει η Δύση για 
την  Ανατολή. Το δόγµα της πολυ-
πολιτισµικότητας δεν αντιµετωπίζεται 
πάντα µε θετική στάση, µεγάλο 
µέρος του πληθυσµού έχει γίνει 
αδιάλλακτο και αντιτίθεται στην 
µετανάστευση. Αυτό που µπορεί να 
φανεί ανησυχητικό είναι η αύξηση 
νεοφασιστικών  και «εθνικοσοσια-
λιστικών» οργανώσεων όχι µόνο 
στις σκανδιναβικές αλλά και στις 
υπόλο ι π ε ς χώρ ε ς όπως γ ι α 
παράδειγµα το Βέλγιο,  η Ολλανδία 
και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Σε γενικές γραµµές κάθε φορά 
που γίνεται µια προσπάθεια να 
προσεγγιστεί το ζήτηµα της Ισλαµο-
φοβίας γίνεται από την πλευρά του 
µεταναστευτικού ζητήµατος και αυτό 
έχει τις ρίζες του ήδη από την 
Ψυχροπολεµική Ευρώπη,  όταν  άρχιζε 
να δέχεται µουσουλµανικό πληθυ-
σµό στο εσωτερικό της. Τα συναι-
σθήµατα όµως που άρχισαν  να 
επικρατούν  για την  µειονότητα των 
µουσουλµάνων  ήταν  κάθε άλλο 
παρά φιλικά.  Η εχθρότητα όµως 
αυτή για τους µουσουλµάνους,  το 
Ισλάµ εν  γένει, άρχισε να παίρνει νέα 
δυναµική µετά το τροµοκρατικό 
χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου. Ο 
Λόγος για την  Ανατολή εντάθηκε 
αντιµετωπίζοντας στην  πλειοψηφία 
των περιπτώσεων  το Ισλάµ ως τον 
θρησκευτ ικά φανατισµένο και 
τυφλωµένο εχθρό της Δύσης. Η 
ταυτότητα µουσουλµάνος, µε όλες 
τις κοινωνικοπολιτικές και πολιτι-
σµικές καταβολές της, ήταν  συνώ-
νυµο του κακού , και δη ενός 
χαρακτηρισµού που µπορεί να φέρει 
µαζί του µόνο αρνητικά στοιχεία. Ο 
µουσουλµάνος µετανάστης θα 
µπορούσε να νιώσει µέρος της 
κοινωνίας υποδοχής του, έστω 
ελάχιστα ενσωµατωµένος στον 
Δυτικό κόσµο, µόνο µε την προϋπό-
θεση ότι θα έπρεπε να απαρνηθεί 
πλήρως την µουσουλµανική του 
ταυτότητα. Ως αποτέλεσµα όλων 
αυτών  παρατηρείται ο «εγκλεισµός» 
των  µουσουλµάνων  µεταναστών 
στην  κουλτούρα της χώρας καταγω-
γής και την  διαµόρφωση µ ιας 
κοινωνίας µε στεγανά που δεν 
επικοινωνούν  τελικά µεταξύ τους.  Η 
πρακτική αυτή δεν έχει κάνει βήµατα 
προς τα π ίσω ,  αν τ ι θ έ τως η 
σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις 
δε ί χ νουν  πως τα α ισθήµατα 
ισλαµοφοβίας/ξενοφοβίας απο-
κτούν  µεγαλύτερη ένταση σε µια 

Ευρώπη που νιώθει µέρα µε την 
µέρα να µολύνεται πολιτισµ ικά 
χάνοντας την  κοινωνική της συνοχή. 
Στόχος πρέπει να είναι η διευκόλυνση 
της αµοιβαία συµφιλίωσης και 
αφοµοίωσης των  διάφορων  οµά-
δων  στο εσωτερικό της κοινωνίας µε 
την  ε ξάλε ιψη των  συνθηκών 
όξυνσης των σχέσεων τους.  

Στην  Ελλάδα, τα πράγµατα δε 
διαφοροποιούνται ιδιαίτερα σε 
σύγκριση µε την  υπόλοιπη Ευρώπη. 
Η χώρα µας διακρίνεται ως µια 
έντονα συντηρητική κοινωνία η 
οποία δύσκολα θα µπορούσε να δει 
µε φιλικό µάτι τους µετανάστες πόσο 
µάλλον  δε και στην  τρέχουσα 
δύσκολη οικονοµικά περίοδο που 
διανύει, η κοινή γνώµη αναζητά 
πολλές φορές µέσα στις λύσεις την 
εκδίωξη από την  χώρα των  χιλιάδων 
µεταναστών. Όταν  λοιπόν  στην 
ελληνική κοινωνία είναι δύσκολο να 
φέρει κανείς τον  χαρακτηρισµό του 
µετανάστη, είναι ακόµα δυσκολό-
τερο για αυτόν  αν  είναι µουσου-
λµάνος ,  ε ιδ ικά όταν  αυτός ο 
χαρακτηρισµός έχει για τους έλληνες 
ιδιαίτερες ιστορικές συνδέσεις µε 
πολλές αρνητ ικές καταβολές . 
Πρόσφατα στην  προσπάθεια της 
ελληνικής ηγεσίας για ενσωµάτωση 
των  µουσουλµάνων  µεταναστών 
ψηφίστηκε νόµος για την  ανέγερση 
τζαµιού, µια τέτοια ενέργεια όµως 
όπως ήταν  αναµενόµενο προκάλεσε 
αντίδραση από µέρος της κοινωνίας 
αλλά επιπροσθέτως και µέρος των 
ΜΜΕ που δεν δίστασαν  να αντιµετω-
πίσουν  µια τέτοια ενέργεια µε τέτοια 
εχθρότητα και αποδοκιµασία σαν  να 
επρόκειτο για ενέργεια εθνικής 
προδοσίας.  

Συµπερασµατικά,  οι µουσου-
λµάνοι µετανάστες τόσο εντός της 
χώρας όσο όµως και στον ευρύτερο 
ευρωπαϊκό χώρο γίνονται στόχοι 
γενικευµένων  προκαταλήψεων  και 
αρνητικών στερεοτύπων  από τον 
Λόγο που η Δύση έχει αναπτύξει 
στην  προσπάθεια της να καθησυ-
χάσει τους φόβους της και να 
περιορίσει την  «εξουσία» του Ισλάµ. 
Ο γενικός χαρακτηρισµός του «εµείς» 
από την  µεριά των  Δυτικών  κοινω-
νιών (ο οποίος πολλές φορές 
υπονοεί τον  χαρακτηρισµό «εµείς οι 
καλοί») και η εξαντλητική προσπά-
θεια να διαφυλαχθεί οδηγεί σε συναι-
σθήµατα ρατσισµού, ξενοφοβίας, 
αδιαλλαξίας, εχθρότητας,  βίας, 
εκµετάλλευσης και απαξίωσης µιας 
ολόκληρης κοινωνικής οµάδας· οι 
συνέπειες είναι ανεξέλεγκτες και 

ενίοτε µε θύµατα. Ποιά πολυπολι-
τισµική Ευρώπη οραµατιζόµαστε; 
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«Ηθική και Θρησκεία για µ ια 
παγκόσµ ια πολυπολ ι τ ισµ ι κή 
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ηθικής», από το Επιστήµη και 
Κοινωνία, Επιθεώρηση Πολιτικής 
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Εκδ Αντ. Ν. Σάκκουλα, Άνοιξη-
Φθινόπωρο 1999.
• A n d r e w  S h r y o c k , 
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Ο Φράχτης και το ελληνικό δίληµµα: 
φύλαξη των συνόρων ή προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων;

Ευαγγελία Χιονάτου

Σκοπός του παρόντος κειµένου είναι να εξετάσει την  προοπτική επιτυχίας της προωθούµενης από την  ελληνική 
κυβέρνηση ενεργητικότερης µεταναστευτικής πολιτικής, εκπεφρασµένης µε την  ανέγερση φράχτη στον  Έβρο. 
Περαιτέρω, επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτηµα κατά πόσον ο φράχτης δύναται,  πέραν  της φύλαξης των  συνόρων, 
να προασπίσει και τα ανθρώπινα δικαιώµατα των  αφικνούµενων µεταναστών  και αιτούντων  άσυλο, ενώ τέλος 
παρατίθενται και κάποιες εναλλακτικές πολιτικές αντιµετώπισης του φαινοµένου της παράνοµης µετανάστευσης στην 
Ελλάδα.

I. Παράνοµη µετανάστευση στην Ελλάδα 

Από τη δεκαετία του ‘50 έως περίπου το 1974, η Ελλάδα αποτελούσε χώρα αµιγώς αποδηµίας. Τα επόµενα 
χρόνια καταγράφηκε ισοσκελισµός του ισοζυγίου αποδηµίας - παλιννόστησης,  λόγω της επιστροφής Ελλήνων 
µεταναστών  από το εξωτερικό (π.χ. «φιλοξενούµενοι - εργάτες» στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες). Ωστόσο, το τέλος της 
δεκαετίας του ‘80 σηµατοδότησε και την  δοµική µετεξέλιξη της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής αλλογενών  αλλοδαπών, 
ήτοι οικονοµικών  µεταναστών  ή αιτούντων  άσυλο, προερχόµενων  είτε από τις πολιτικά ασταθείς και οικονοµικά 
εξαθλιωµένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, είτε από τις εµφυλιοπολεµικές και δηµογραφικά 
εκρηγνυόµενες αναπτυσσόµενες χώρες της Αφρικής και Μέσης Ανατολής. 

Είναι κοινός τόπος ότι η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας ευνοούσε και ευνοεί ακόµη -παρά τη σηµερινή δεινή 
οικονοµική της κατάσταση- τέτοιου είδους µεταναστευτικές κινήσεις  ˑ εξ ου και η τρέχουσα ιδιότητά της ως χώρα 
διέλευσης (transit  country) λαθροµεταναστών µε προορισµό τους συνήθως κάποια άλλη χώρα της ΕΕ. Προς 
επίρρωση των  άνω λεχθέντων  και σύµφωνα µε εκτιµήσεις του FRONTEX για το 2010, το 90% των παράνοµων 
µεταναστευτικών  ροών  προς την  Ε.Ε. εντοπίζεται στα ελληνικά σύνορα, εν  αντιθέσει µε τα δύο προηγούµενα έτη (75% 
το 2009 και 50% το 2008).  Λαµβάνοντας, ειδικότερα,  υπόψη τα διαθέσιµα στοιχεία συλλήψεων λαθροµεταναστών 

Κείµενο Γνώµης
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Περιοχές 
συλλήψεων 2006 2008    2010*

Σύνολο 
συλλήψεων των 

3 ετών

% παράνοµης 
εισροής ανά 

περιοχή σύλληψης

Ελληνο-
Αλβανικά 
σύνορα

Σύνορα Ελλάδας 
– ΠΓΔΜ

Ελληνο-
Βουλγαρικά 
σύνορα

Ελληνο-Τουρκικά 
θαλάσσια 
σύνορα

Ελληνο-Τουρκικά 
χερσαία σύνορα

Κρήτη

Ενδοχώρα

ΣΥΝΟΛΟ

33.618 39.267 33.979 106.864 28,7

3.541 3.459 1.589 8.589 2,3

1.132 1.795 983 3.910 1,0

6.886 30.149 6.204 43.239 11,5

15.265 14.461 47.088 76.814 20,5

2.163 2.961 2.444 7.568 2,0

32.634 54.245 40.237 127.116 34,0

95.239 1e+05 132.524 374.100 100,0

Πίνακας: Συλλήψεις λαθροµεταναστών για παράνοµη είσοδο και 
παραµονή ανά περιοχή τα έτη 2006, 2008, 2010.

Σύνθεση της γράφουσας βάσει στοιχείων αντληθέντων από: Υπουργείο Εσωτερικών 
(Δεκέµβριος 2008) και *Ελληνική Αστυνοµία, <http://www.astynomia.gr/index.php?
option=ozo_content&perform=view&id=3665&Itemid=429&lang> (ηµεροµηνία επίσκεψης 
17.6.2011, ώρα 07:17).

στην ελληνική µεθόριο για τα 
έτη 2006, 2008 και 2010 (βλ. 
Πίνακα), αίσθηση προκαλεί η 
σχεδόν  τριπλάσια από το 2008 
αύξηση των συλλήψεων στα 
χερσαία ελληνοτουρκικά 
σύνορα το 2010, µε εντυπω-
σιακή, εντούτοις,  µείωσή τους 
στα θαλάσσια.  Η ίδια τάση 
φαίνετα ι ότ ι συνεχ ί ζ ε τα ι 
σταθερά και κατά το πρώτο 
εννεάµηνο του 2011 εν  συγκρί-
σει µε το αντίστοιχο του 2010 
(βλ. Γράφηµα). 

Η εξέλιξη αυτή συνδέ-
εται µε ποικίλους παράγοντες, 
όπως κυρίως: α) το χαµηλό 
κόστος της παράνοµης διά 
ξηράς µετανάστευσης, β) την 
άφιξη λαθροµεταναστών 
µέσω αεροπορικών  εταιριών 
χαµηλού κόστους σε κοµβικά 
σηµεία χερσαίας µετάβασης 
στην  Ελλάδα , όπως την 
Κωνσταντινούπολη και την 
Αδριανούπολη, και γ)  την 
εντατικοποίηση των  περιπο-
λιών  του Λιµενικού Σώµατος 
και του FRONTEX στη θαλάσ-
σια µεθόριο της χώρας. 

Είναι πρόδηλο ότι,  η 
παράνοµη διέλευση των 
χερσαίων  ελληνοτουρκικών 
συνόρων  έχει αναχθεί στον 
επικρατέστερο τρόπο λαθρο-
µετανάστευσης που καθιστά 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3665&Itemid=429&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3665&Itemid=429&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3665&Itemid=429&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3665&Itemid=429&lang


αναπόδραστη την  ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων  για την άµβλυνση του 
φαινοµένου.

II. Φράχτης και ανθρώπινα δικαιώµατα 

Ενώπιον  της κρίσιµης αυτής κατάστασης στα σύνορα,  η 
ελληνική κυβέρνηση εγκλωβισµένη σε έναν  παρακολουθητισµό,  ο 
οποίος, ειρήσθω εν  παρόδω, χαρακτηρίζει τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ως 
προς την  άσκηση της εσωτερικής µεταναστευτικής τους πολιτικής για τη 
διαχείριση του µεταναστευτικού αποθέµατός τους, επέλεξε την 
σκλήρυνση της εξωτερικής της µεταναστευτικής πολιτικής. Στις αρχές του 
περασµένου Ιανουαρίου εξήγγειλε την  κατασκευή Τεχνητού Εµποδίου 
(Φράχτη) στην περιοχή του Έβρου,  µε σκοπό την  ανάσχεση της 
ρηθείσας ακατάσχετης εισροής παράνοµων  µεταναστών στην 
επικράτειά της.  Χρειάστηκε να παρέλθουν  οκτώ άκαρποι µήνες, όταν 
στις 6 Σεπτεµβρίου παρουσιάσθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο το 
«Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Διαχείρισης των Συνόρων για την 
Αντιµετώπιση της Παράνοµης Μετανάστευσης» εκ  µέρους του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Συνοπτικά, βάσει του Προγράµµατος αυτού, νέα µέτρα,  µέσα και 
θεσµοί επιστρατεύονται για τον  καθοριστικό περιορισµό του φαινοµένου 
της λαθροµετανάστευσης που, ως ελέχθη, µαστίζει την Ελλάδα ήδη από 
τις αρχές του ’90, µε κορωνίδα την  τελευταία πενταετία. Μεταξύ άλλων 
σηµαντικών και καινοφανών  για τα ελληνικά δεδοµένα πρωτοβουλιών, 
κινούνται οι διαδικασίες για την  κατασκευή  φράχτη µήκους 10,3 χιλιοµέτρων, στο βορειοανατολικό τµήµα του Έβρου, 
πλαισιωµένου από µια σειρά νέων  εξοπλισµών, τεχνολογικών  καινοτοµιών και αυτοµατισµών  (θερµικές κάµερες, 
ανιχνευτές καρδιακών  παλµών, αυτοκινούµενες µονάδες Xray για την  απεικόνιση του εσωτερικού ύποπτων  για την 
διακίνηση παράνοµων  µεταναστών  οχηµάτων  κ.ά.),  πολυάριθµο ανθρώπινο δυναµικό και στρατιά οχηµάτων  και 
σκαφών για την  φύλαξη των ελληνοτουρκικών συνόρων, χερσαίων και θαλασσίων. Με το συνολικό κόστος του να 
ανέρχεται στα 275 εκατοµµύρια ευρώ,  το άνω εγχείρηµα πρόκειται να υλοποιηθεί µε την οικονοµική αρωγή του 
Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων της Ε.Ε. και την επιχειρησιακή συνδροµή του FRONTEX. 

Στα προαναφερθέντα σχέδια της κυβέρνησης εµφιλοχωρούν, εντούτοις,  δύο φύσει αντικρουόµενες έννοιες: 
αφενός µεν  το αναφαίρετο δικαίωµα κάθε χώρας να διαφυλάττει κατά το δοκούν  την  επικράτειά της, αφετέρου δε η 
αναγκαιότητα προστασίας των  θεµελιωδών ανθρωπίνων  δικαιωµάτων των  µεταναστών  κατά την  άσκηση του άνω 
δικαιώµατος εκ  µέρους της χώρας υποδοχής τους. Απόρροια ενός τέτοιου πολιτικού και ανθρωπιστικού 
«συµπλέγµατος» δεν  µπορεί παρά να είναι η ανάδυση εξίσου διισταµένων  αντιλήψεων  επί του θέµατος στο εσωτερικό 
–και όχι µόνο- της χώρας.

Ειδικότερα,  σύµφωνα µε τους θιασώτες της ιδέας για την  ανέγερση του φράχτη, δεδοµένου ότι από το 
συγκεκριµένο σηµείο εισέρχονται πάνω από 350 λαθροµετανάστες ηµερησίως περιπλανώµενοι εν  συνεχεία στην 
ενδοχώρα για ανεύρεση µιας καλύτερης τύχης, το κράτος οφείλει να προστατεύσει την επικράτειά του και τους 
πολίτες του από αυτές τις µαζικές εισροές, οι οποίες τελικώς οδηγούν  ηµεδαπούς και αλλοδαπούς σε κοινωνικό 
αδιέξοδο, οικονοµική ανέχεια, εγκληµατικότητα και ξενοφοβία. Ένα λυσιτελές πρώτο µέτρο, λοιπόν, προς την 
κατεύθυνση αυτή, υποστηρίζουν  ότι αποτελεί ο φράχτης, καθώς κρίνουν  ότι θα εξυπηρετήσει έναν  πολύ σηµαντικό, 
διττό σκοπό: την  ανακοπή της αθρόας εισροής λαθροµεταναστών  αλλά και την  a priori αποτροπή των  εν  δυνάµει 
παρανόµως εισερχοµένων.  Προτάσσουν,  µάλιστα,  ως βασικό επιχείρηµα της θέσης τους την  επιτυχία που γνώρισε η 
ανέγερση τείχους στους ισπανικούς θύλακες της Βορείου Αφρικής -Ceuta (1993)  και Melilla (1996)- ως προς τη 
µείωση των  λαθροµεταναστευτικών ροών  προς την  Ισπανία, ευαγγελιζόµενοι αντίστοιχα αποτελέσµατα και στην 
περίπτωση της Ελλάδας.

Οι επικριτές, ωστόσο, των κυβερνητικών σχεδίων  κρίνουν  ότι ο φράχτης απλώς θα αναχαράξει τις διαδροµές 
των  λαθροµεταναστών  είτε προς τα θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα, είτε κυρίως προς την  υπόλοιπη οριογραµµή 
του Έβρου µήκους εκατοντάδων  χιλιοµέτρων, η οποία όµως ήδη «φρουρείται» δρακόντεια από τον  οµώνυµο ποταµό, 
καθιστώντας το όλο εγχείρηµα έτι πιο ριψοκίνδυνο και θανατηφόρο.  Ως εκ  τούτου, το κόστος του παράνοµου 
ταξιδιού τους προς την Ελλάδα θα διογκωθεί, αυξάνοντας αναλόγως τον  παράνοµο πλουτισµό των  διακινητών  τους 
και συντηρώντας τη λαθραία δράση τους. Το κυριότερο επιχείρηµά τους συνοψίζεται, όµως,  στο γεγονός ότι θα 
καταστρατηγηθεί de facto το θεµελιώδες δικαίωµα των  µεταναστών  και προσφύγων  να αιτηθούν  άσυλο, καθώς εκ 
προοιµίου θα αποστερηθούν την  -προϋποτιθέµενη αυτού του δικαιώµατος- είσοδό τους στη χώρα. Περαιτέρω, 
επικαλούµενοι την  αποτυχία του τείχους που έχει κατασκευασθεί για τον ίδιο σκοπό στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, 
διατείνονται ότι, µεσούσης της οικονοµικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα, η ανέγερση του φράχτη –ύψους 5,5 
εκατοµµυρίων ευρώ- αποτελεί περιττή δαπάνη και ατελέσφορη πολιτική επιλογή. 

Εξίσου διχασµένη δείχνει να είναι και η ελληνική κοινή γνώµη,  σύµφωνα µε δηµοσκοπήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν  αµέσως µετά την  εξαγγελία για τον  φράχτη. Παρόλο που η πλειοψηφία των  Ελλήνων  πολιτών 
εκτιµάται ότι διάκειται θετικά στην κατασκευή του, οι άµεσα ενδιαφερόµενες τοπικές κοινωνίες στην  περιφέρεια της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανθίστανται σθεναρά. Στην  πλειονότητά τους οι τοπικοί πολιτικοί φορείς και οι 
κάτοικοι που έρχονται αντιµέτωποι καθηµερινά µε τους νεοφερµένους λαθροµετανάστες σε δρόµους και πλατείες στα 
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Χάρτης Έβρου: 
περιοχή κατασκευής του φράχτη



χωριά τους, επικρίνουν το εν  λόγω µέτρο. Ενδεικτική και επεξηγηµατική της γενικότερης αυτής τάσης που επικρατεί 
στην περιοχή είναι η δήλωση της Περιφερειακής Συµβούλου κ. Μ. Γκουγκουσκίδου, σύµφωνα µε την  οποία: «ο 
φράχτης του “µίσους” θα είναι αναποτελεσµατικός, επικίνδυνος από ανθρωπιστικής πλευράς, αλλά και µη συµβατός 
µε τις προσπάθειες ανάδειξης της διασυνοριακότητας και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του Βορείου Έβρου, της 
νέας γεωγραφίας,  της νέας οικονοµίας». Η αποδοκιµαστική των  κυβερνητικών  σχεδίων απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, κατά τη συνεδρίασή του της 14ης Φεβρουαρίου 2011, επιβεβαιώνει τα 
άνω λεχθέντα. 

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει και το εκτός Ελλάδος διαµορφωθέν  κλίµα. Μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες η Ε.Ε. 
διεµήνυσε - διά στόµατος του κ. Michele Cercone - ότι ο φράχτης συνιστά µόνο βραχυπρόθεσµο µέτρο που δεν  συ-

µβάλλε ι ουσ ιωδώς 
στην αντιµετώπιση τού 
προβλήµατος κα ι , 
εφόσον τελικώς ανεγε-
ρθεί, θα πρέπει να 
τηρηθούν  τα διεθνώς 
συµπεφωνηµένα σχετι-
κά µε την  προάσπιση 
των  ανθρωπίνων  δικαι-
ωµάτων . Συνολ ικά 
πάντως διατηρεί ουδέ-
τερη στάση,  σεβόµενη 
τ ο δ ι κ α ί ω µ α τ η ς 
Ελλάδας να υπεραµύ-
νεται των  συνόρων 
της, όπως εκείνη επι-
θυµεί.  Σε κάθε περί-
πτωση, το γεγονός και 
µόνο ότι η Ισπανία έχει 
ήδη κατασκευάσε ι 
τείχος στα σύνορά της 
µε το Μαρόκο,  έχει 
δηµιουργήσει «ισπα-
ν ι κό δεδ ι κασµ ένο » 

εντός της ΕΕ. 
Την  ίδια στιγµή,  η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κρούει τον  κώδωνα του κινδύνου,  καθώς 

εκτιµά ότι ο φράχτης θα οδηγήσει διακινητές και λαθροµετανάστες σε πιο επικίνδυνες οδούς µε ανυπολόγιστο 
ανθρώπινο κόστος. 

Η Τουρκία,  τέλος,  διάκειται θετικά καθώς, σύµφωνα µε δηλώσεις του κ.  R. T. Erdogan, ο υπό ανέγερση 
συρµάτινος «φράχτης» απλώς εµποδίζει (τους λαθροµετανάστες) και δεν  χωρίζει (τα κράτη), όπως ένα «τείχος», µε το 
οποίο και εσφαλµένα ταυτίζεται. Είναι φανερό ότι µε την στάση της αυτή η γείτων  διαµηνύει µεν  την θέλησή της να 
περιοριστεί το κοινό πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης, αποφεύγει όµως συστηµατικά την  έµπρακτη συνεργασία 
της προς την  κατεύθυνση αυτή, ήτοι την  συµµόρφωσή της µε τους όρους της υπογραφείσας διµερούς Συµφωνίας 
Επανεισδοχής και του σχετικού Πρωτοκόλλου. Τέλος,  υπάρχουν και κάποιες τουρκικές φωνές που τάσσονται 
εναντίον  της κατασκευής του φράχτη,  ερµηνεύοντας τις κυβερνητικές προθέσεις ως προσχεδιασµένο αποκλεισµό 
της Τουρκίας και των πολιτών της από την Ευρώπη. 

III. Εναλλακτικές πολιτικές:

Κατόπιν των άνω διαµειφθέντων  σχετικά µε τον  φράχτη,  καθίσταται σαφές ότι µόνη ίσως διέξοδος στο 
ακανθώδες ζήτηµα της παράνοµης µετανάστευσης στην  Ελλάδα αποτελεί η υιοθέτηση µιας περισσότερο 
«διπλωµατικής» µεταναστευτικής πολιτικής, κατά το ισπανικό πρότυπο. Πιο συγκεκριµένα,  καθίσταται αδήριτη η 
ανάγκη:

α) Να δοθεί έµφαση στην εφαρµογή των ήδη υπογραφεισών Συµφωνιών Επανεισδοχής λαθροµεταναστών, 
πρωτίστως µε την Τουρκία και δευτερευόντως µε το Πακιστάν, την Τυνησία και το Μαρόκο. 

Η αγαστή και πολυεπίπεδη συνεργασία ιδίως µε την Τουρκία είναι,  πανθοµολογουµένως, καθοριστική για την 
άµβλυνση του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης σε αµφότερες τις χώρες.  Περαιτέρω, η υπογραφή αντίστοιχης 
συµφωνίας µεταξύ Τουρκίας και Ε.Ε.  -υπό όρους και ανυπέρβλητες δεσµεύσεις- θα ανήγαγε επισήµως το καίριο 
ζήτηµα της παράνοµης µετανάστευσης στην Ελλάδα σε κοινοτική υπόθεση.

β) Να συναφθούν Συµφωνίες Επανεισδοχής και µε άλλες κοµβικές χώρες προέλευσης παρανόµως 
εισελθόντων, όπως Αφγανιστάν, Αλγερία και Σοµαλία. 

Μεσούσης της «αραβικής άνοιξης», µε τις έως τώρα γνωστές αλλά και τις αβέβαιες µελλοντικές επιδράσεις της 
στην Ευρώπη και εν  προκειµένω στην  Ελλάδα, τέτοιου είδους συµφωνίες θα αποτελούσαν «δικλείδα ασφαλείας» σε 
περίπτωση συνέχισης της καταστρατήγησης του ελληνοτουρκικού Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής εκ  µέρους της 
γείτονος, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την αποτελεσµατικότερη φύλαξη των συνόρων.
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Γράφηµα: Συλλήψεις λαθροµεταναστών για παράνοµη είσοδο και 
παραµονή ανά µεθόριο - Σύγκριση 9µηνο 2010 µε 9µηνο 2011.

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία

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=


γ) Να αναπτυχθεί στενή διµερής συνεργασία µε τις χώρες προέλευσης ή διέλευσης λαθροµεταναστών, σε 
πολιτικό -πέραν  του επιχειρησιακού- επίπεδο προκειµένου να εξαρθρωθεί το διεθνούς πλέον εµβέλειας και δράσης 
δίκτυο διακινητών και λαθρεµπόρων, που δηµιουργεί και ταυτοχρόνως διαιωνίζει (αίτιο και αιτιατό) το φαινόµενο της 
παράνοµης µετανάστευσης. 

δ) Να ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες στον Έβρο. Δεδοµένου ότι βρίσκονται στην  πρώτη γραµµή του 
προβλήµατος, η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση οφείλει να τις στηρίζει, παρέχοντάς τους λόγου χάρη οικονοµικά, 
επιχειρηµατικά, αναπτυξιακά κίνητρα και µεγαλύτερη ασφάλεια.

ε)  Τέλος, µε την  ολοκλήρωση της κατασκευής του φράχτη, θα πρέπει να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν και η 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των µεταναστών  και αιτούντων  άσυλο κατά την είσοδό τους στη χώρα. Η 
διαρκής παρουσία στο σηµείο της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, του FRA ή όποιου άλλου 
ορισθέντος προς τούτο οργανισµού, µε σαφή όµως διαχωρισµό των πεδίων δράσης και ευθύνης µεταξύ αυτού και 
των  επί τόπου εθνικών  αρχών,  θα αποτελούσε ενδεχοµένως ένα πρώτο βήµα. Επιπροσθέτως, απαιτείται η υλοποίηση 
των  εξαγγελιών για εκσυγχρονισµό του συστήµατος ασύλου µέσω της επίσπευσης των  σχετικών διαδικασιών  και 
κυρίως η άµεση δηµιουργία χώρων  και συνθηκών  κράτησης των  αιτούντων  άσυλο µε σεβασµό στα ανθρώπινα 
δικαιώµατά τους.

IV. Συµπεράσµατα

Είναι βέβαιο ότι η κατασκευή του φράχτη θα εξυπηρετήσει µε επιτυχία κυρίως έναν  σκοπό: να εντυπωθεί στην 
ευρωπαϊκή -και παγκόσµια- συνείδηση ότι η χώρα είναι αποφασισµένη να «ανεγείρει» µαζί µε τον φράχτη και µια νέα, 
ενεργητική εξωτερική µεταναστευτική πολιτική, θεραπεύοντας παράλληλα την  χρόνια αδυναµία της να διαχειριστεί τον 
τεράστιο όγκο λαθροµεταναστών που καθηµερινά δέχεται. 

Πέραν,  όµως, της διεθνώς και ιστορικώς επιτυχηµένης πρακτικής του συµβολισµού αλλά και της ενδεχόµενης 
µείωσης των εισροών  διαµέσου του συγκεκριµένου σηµείου ανέγερσής του, ο φράχτης αυτός καθεαυτός είναι 
καταδικασµένος ως µέτρο να αποτύχει, όπως άλλωστε συνέβη στην περίπτωση των  ΗΠΑ-Μεξικό, διότι δεν αποτελεί 
τακτική στοχευµένης και ριζικής αντιµετώπισης του προβλήµατος. Ειδικότερα, ο φράχτης από µόνος του δεν µπορεί 
να συγκρατήσει τους εκατοντάδες των  απεγνωσµένων λαθροµεταναστών που καθηµερινά διακινδυνεύουν  τη ζωή 
τους επιχειρώντας να εισέλθουν  πανταχόθεν  στη χώρα,  ούτε κυρίως να εξαρθρώσει το καλά οργανωµένο, 
δαιδαλώδες διεθνές δίκτυο διακινητών  που προσαρµόζεται στα εκάστοτε νέα δεδοµένα. Ύστατη ελπίδα πολιτικής 
δικαίωσης του µέτρου είναι να ιδωθεί µόνον ως πτυχή µιας ευρύτερης µεταναστευτικής πολιτικής και να συνοδευθεί -
κατά το ισπανικό πρότυπο- από τις απαιτούµενες πολιτικές.  

Από ανθρωπιστικής, ωστόσο, σκοπιάς θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι φράχτης και προάσπιση των 
ανθρωπίνων  δικαιωµάτων  εξ ορισµού δεν  συνάδουν.  Η βίαιη και άκριτη ανακοπή των  λαθροµεταναστευτικών  ροών 
που θα επιτελέσει ο φράχτης στο βωµό της προστασίας των δικαιωµάτων  των  ηµεδαπών, µοιραία θα αυξήσει το 
κόστος σε ανθρώπινες ζωές µεταναστών και προσφύγων. Η ιστορία, άλλωστε, αυτό µας έχει διδάξει έως τώρα.
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Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και ο Οργανισµός Κατά των 
Ναρκωτικών προσεγγίζουν το φαινόµενο της εξάρτησης Ελλήνων και 

µεταναστών

Στο πνεύµα των  ανακοινώσεων  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέµατα µετανάστευσης, ένταξης και 
απασχόλησης θεωρήθηκε αναγκαίο να εφοδιαστεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, από το 2007, µε ένα ειδικό µέσο που θα 
βοηθά τα κράτη – µέλη σε εθνικό επίπεδο να αναπτύσσουν  και να εφαρµόζουν  πολιτικές ένταξης των υπηκόων 
τρίτων  χωρών, αλλά και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο προκειµένου να εντοπίζονται οι αποτελεσµατικότερες 
πρακτικές για την  οµαλή ένταξη των  µεταναστών σε κάθε χώρα µαθαίνοντας από τη διεθνή εµπειρία. Έτσι, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Ε.Τ.Ε.) 
(Απόφαση 2007/435/ΕΚ). 

Στο πλαίσιο των  δραστηριοτήτων του Ε.Τ.Ε. για το έτος 2009 προσδιορίστηκε η Προτεραιότητα 2 µε γενικό 
τίτλο «Ανάπτυξη δεικτών  και µεθοδολογιών  αξιολόγησης µε σκοπό την αποτίµηση της προόδου, την  προσαρµογή 
πολιτικών  και µέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισµού της συγκριτικής µάθησης». Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών  (Ε.Κ.Κ.Ε.)  σε συνεργασία µε τον  Οργανισµό Κατά των  Ναρκωτικών  (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)  υλοποίησαν  τη δράση 
2.4/09: «Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδηµιολογία της εξάρτησης µεταξύ µεταναστών 
και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών».

Μέλη της ερευνητικής οµάδας ήταν  οι κ.κ.: Κ.  Γαζγαλίδης (ΟΚΑΝΑ),  Ε.  Γεωργακάκου (ΕΚΚΕ), Κ. Δήµου (ΕΚΚΕ), 
Κ. Ηλιού (ΕΚΚΕ), Ρ. Κιντή (ΕΚΚΕ), Μ. Μαλλιώρη (ΟΚΑΝΑ), Κ. Μίχα (ΟΚΑΝΑ), Α.  Μουρίκη (ΕΚΚΕ), Δ. Παπαδοπούλου, 
Ν.  Σπυροπούλου (ΕΚΚΕ), Μ. Τζωρτζοπούλου (ΕΚΚΕ), Α. Τραµουντάνης (ΕΚΚΕ),  Κ. Τσαντίλα (ΕΚΚΕ).  Επιστηµονικός 
υπεύθυνος του έργου ήταν ο Δ. Μπαλούρδος,  Αν. Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ, και 
επιστηµονική συνυπεύθυνη η κ. Ιωάννα Τσίγκανου, Αν. Διευθύντρια του Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας. 

Βασικός στόχος της εν  λόγω έρευνας είναι η ανίχνευση των  διαφορών που παρουσιάζουν οι µετανάστες 
χρήστες τοξικών  ουσιών  που απευθύνονται για θεραπεία σε προγράµµατα απεξάρτησης στον  ελλαδικό χώρο, σε 
σχέση µε τους Έλληνες τοξικοεξαρτηµένους.  Τόσο ο στόχος,  όσο και ο προγραµµατισµός µίας τέτοιου είδους 
συγκριτικής επιδηµιολογικής µελέτης στο πλαίσιο του ΕΤΕ αποβλέπει στην  ανάδειξη και υποστήριξη των πολιτικών 
που έχουν  αναπτυχθεί στην  Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη πρακτικών  ενσωµάτωσης ευπαθών πληθυσµών, 
όπως οι µετανάστες, στις τοπικές κοινωνίες. Ο εµπλουτισµός της γνώσης για το ζήτηµα της εµπλοκής των 
µεταναστών  στη χρήση ναρκωτικών ουσιών  στη χώρα µας µπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµος στη χάραξη της 
εθνικής µας στρατηγικής για την  αντιµετώπιση των  ναρκωτικών. Ενώ, η αξιοποίηση αυτής της γνώσης µπορεί να 
συµβάλλει στη αποτελεσµατικότερη κάλυψη του δικαιώµατος των  µεταναστών  στη θεραπεία,  καθώς και στην 
προώθηση της ισότητας στον τοµέα της υγείας. 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό η παρούσα µελέτη σχεδιάστηκε σε τρείς κατευθύνσεις: 1) Επισκόπηση 
ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, 2)  Ποσοτική έρευνα µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από µετανάστες 
που έρχονται σε επαφή µε τους επίσηµους φορείς απεξάρτησης και 3) Ποιοτική µελέτη µε τη λήψη συνεντεύξεων 
από άτοµα που εµπλέκονται στη θεραπευτική διαδικασία εντός των θεραπευτικών  προγραµµάτων  σε πανελλαδικό 
επίπεδο. 

Η αναζήτηση βιβλιογραφικών  πηγών  πραγµατοποιήθηκε µε κριτήριο την  αναφορά στο αντικείµενο της 
έρευνας, δηλαδή τη σύνδεση του φαινοµένου της µετανάστευσης µε το φαινόµενο της κατάχρησης τοξικών 
ουσιών.   

Οι ετήσιες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών  και Τοξικοµανίας (European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction-EMCDD) και του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και 
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)  αποτελούν τις βασικές πηγές πληροφόρησης για το ζήτηµα των 
ναρκωτικών. Είναι σηµαντικό ότι οι δύο αυτές πηγές συλλέγουν  πληροφορίες για την επικράτηση της χρήσης των 
ναρκωτικών  στις ευρωπαϊκές χώρες και αποτυπώνουν  το φαινόµενο µέσα από ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, 
οι οποίοι καθώς περιλαµβάνουν  οµογενοποιηµένα στοιχεία επιτρέπουν  τη σύγκριση µεταξύ των  κρατών-µελών. 
Ειδικά στις µελέτες του EMCDDA η εξάρτηση από τα ναρκωτικά συνδέεται µε τον  κοινωνικό αποκλεισµό. Αυτή η 
παρατήρηση αναδεικνύει την  ειδική ανάγκη να αναπτυχθούν  στοχευµένες πολιτικές και θεραπευτικές πρακτικές για 
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ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, όπως οι µετανάστες. Τέτοιου είδους πολιτικές και πρακτικές, ωστόσο, χρειάζεται να 
έχουν διττή στόχευση, από τη µία µεριά στην αντιµετώπιση της εξάρτησης και από την  άλλη µεριά στην προώθηση 
της κοινωνικής ενσωµάτωσης των µεταναστών χρηστών. 

Ωστόσο, στις ετήσιες εκθέσεις του EMCDDA και του ΕΚΤΕΠΝ οι αναφορές στους µετανάστες είναι ελάχιστες. 
Έτσι, η αναζήτηση πληροφοριακών  πηγών  επεκτάθηκε σε εγχώριες και διεθνείς βάσεις βιβλιογραφικών  δεδοµένων. 
Καταγράφηκε ένα σύνολο αναφορών, οι οποίες συνθέτουν  ένα πολυσύνθετο κράµα µελετών, στις οποίες ο 
µελετώµενος πληθυσµός και η ερευνητική µεθοδολογία ποικίλουν. Σε γενικές γραµµές παρατηρείται ότι το ειδικό 
θέµα της εξάρτησης από τα ναρκωτικά και της θεραπείας από αυτά των  µεταναστών  δεν  έχει καταγραφεί σε εύρος, 
ούτε έχει µελετηθεί σε βάθος. Συνεπώς οι παρατηρήσεις των  εν  λόγω µελετών  δεν  επιδέχονται γενίκευσης, ενώ το 
συγκεκριµένο θέµα παραµένει ανοιχτό σε περαιτέρω έρευνα.    

Τόσο η ποιοτική, όσο και η ποσοτική έρευνα σχεδιάστηκαν  στη βάση διερεύνησης τεσσάρων  παραγόντων 
µε σκοπό τη δυνατότητα αντιπαραβολής των δεδοµένων. Προσδιορίστηκαν, λοιπόν, οι εξής θεµατικές: 

1. τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά των µεταναστών χρηστών
2.  η κατάχρηση ουσιών από µετανάστες 
3. η συµπεριφορά υψηλού κινδύνου και η κατάσταση υγείας των µεταναστών
4. το θεραπευτικό αίτηµα και το θεραπευτικό ιστορικό των  µεταναστών χρηστών  που προσεγγίζουν ή 

προσεγγίζονται από τους φορείς απεξάρτησης.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο τα δεδοµένα που προκύπτουν  από την  ποιοτική και ποσοτική έρευνα στη βάση των 

τεσσάρων  αυτών  παραγόντων  αντιπαραβάλλονται µε τα δεδοµένα που αφορούν  τον πληθυσµό των Ελλήνων 
χρηστών (όπως αυτά καταγράφονται στις βιβλιογραφικές πηγές).   

Η ποσοτική έρευνα διεξήχθη µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων  από εργαζόµενους στον  ΟΚΑΝΑ 
καταγράφοντας τις απόψεις 324 µεταναστών που προέρχονταν από χώρες εκτός Ε.Ε.  µε προβλήµατα 
ουσιοεξάρτησης και απευθύνθηκαν στα θεραπευτικά προγράµµατα ή προσεγγίστηκαν από αυτά. 

Η ποσοτική έρευνα ανέδειξε ότι µετανάστες και Έλληνες τοξικοεξαρτηµένοι δε διαφέρουν σηµαντικά ως προς 
το φύλο και την ηλικία, καθώς το 93% των  µεταναστών  και το 83% των Ελλήνων είναι άνδρες µε µέση ηλικία τα 31 
έτη.

Ωστόσο, ως προς το επίπεδο της εκπαίδευσης οι Έλληνες σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους µετανάστες 
χρήστες εµφανίζονται ως απόφοιτοι υψηλότερων  βαθµίδων  εκπαίδευσης (πχ. ως «απόφοιτοι λυκείου» 
καταγράφονται το 38% των  Ελλήνων και το 23% των  µεταναστών, ενώ το 2% των  Ελλήνων  και το 19% των 
µεταναστών «δεν έχουν τελειώσει το Δηµοτικό ή είναι αγράµµατοι»).  

Αξιοσηµείωτη διαφοροποίηση παρατηρείται σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης,  καθώς µόνο το 32% των 
µεταναστών  µένει µε την  οικογένειά του, ενώ το ποσοστό των  Ελλήνων  ανέρχεται στο 63%. Σηµαντικό ποσοστό 
(28%) των µεταναστών  συγκατοικεί µε άλλους χρήστες, ενώ στην  περίπτωση των Ελλήνων χρηστών το ποσοστό 
ποικίλλει από 13%-23%. Ακόµα,  το 55% των  µεταναστών  δηλώνει ότι ζει σε σταθερή στέγη, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για τους Έλληνες είναι 83%-93%.  

Ευνοϊκότερη, ωστόσο, καταγράφεται η θέση των µεταναστών  σε σχέση µε τους Έλληνες χρήστες στον  τοµέα 
της απασχόλησης. Μόνο το 44% των  µεταναστών δηλώνουν  «άνεργοι», όταν  το αντίστοιχο ποσοστό για τους 
Έλληνες είναι 61%-70%. 

Αναφορικά µε την κατάχρηση ουσιών  οι µετανάστες και οι Έλληνες χρήστες εµφανίζουν οµοιότητες ως προς 
την  κύρια ουσία χρήσης (ηρωίνη και οπιούχα),  αλλά και την  κατανάλωση άλλων  ουσιών (κάνναβη, κοκαΐνη, 
διεγερτικά).

Ωστόσο, οι µετανάστες ξεκινούν την  παράνοµη χρήση σε µεγαλύτερη ηλικία (19 έτη) σε σχέση µε τους 
Έλληνες (16 έτη). Συµπεριφορά υψηλού κινδύνου (ενέσιµη χρήση,  κατάχρηση ταυτόχρονα και άλλων ουσιών), 
όµως, εµφανίζουν  συχνότερα οι πρώτοι σε σχέση µε τους δεύτερους. Ως προς την  κατάσταση υγείας µεταναστών 
και Ελλήνων,  οι πρώτοι εµφανίζουν  χαµηλότερα ποσοστά µόλυνσης από τους ιούς ηπατίτιδας C και B, αλλά 
υψηλότερα ποσοστά µόλυνσης από τον ιό HIV.    

Σχετικά µε το θεραπευτικό ιστορικό και το θεραπευτικό αίτηµα µεταξύ των  δυο οµάδων παρατηρούνται 
σηµαντικές διαφοροποιήσεις.  Στα προγράµµατα άµεσης πρόσβασης εντοπίζεται σηµαντικό ποσοστό µεταναστών 
(43%) και 7% των  γηγενών  χρηστών. Αντίθετα, σε στεγνά προγράµµατα εντοπίζεται σηµαντικός αριθµός Ελλήνων 
χρηστών  (77% του συνόλου)  και µόλις 12% των  µεταναστών. Δεν υπάρχουν  σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα 
προγράµµατα υποκατάστασης (14% για τους µετανάστες και 16% για τους Έλληνες χρήστες).

Ως προς την πηγή πληροφόρησης για το θεραπευτικό πρόγραµµα οι µετανάστες ενηµερώνονται κυρίως 
από κάποιον  άλλο χρήστη (44%) και κάποιον  φίλο (26%). Αντίθετα, οι Έλληνες δηλώνουν ότι πληροφορούνται από 
µόνοι τους (33%), από φίλους (23%) και από την  οικογένεια (22%). Σε παρόµοιο βαθµό τόσο οι µετανάστες (45%), 
όσο και οι Έλληνες χρήστες (47%) έχουν στο ιστορικό τους κάποια προσπάθεια απεξάρτησης.
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Η ποιοτική έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη διεξαγωγή ατοµικών  συνεντεύξεων  (Ν=30) σε άτοµα που 
εµπλέκονται στη θεραπευτική διαδικασία στους επίσηµους φορείς απεξάρτησης. Πρόκειται για άτοµα διαφόρων 
ειδικοτήτων από θεραπευτικά προγράµµατα, προγράµµατα ψυχοκοινωνικής στήριξης και προγράµµατα άµεσης 
πρόσβασης.  

Το κυρίαρχο συµπέρασµα της εν  λόγω µελέτης, όπως αυτό διατυπώνεται από το λόγο προσώπων  που 
εξειδικεύονται στη θεραπεία της εξάρτησης, µπορεί να συνοψιστεί στη διαπίστωση ότι οι µετανάστες έχουν 
παρόµοια επιδηµιολογικά χαρακτηριστικά µε τους Έλληνες χρήστες,  αλλά διαφοροποιούνται ως προς ως προς 
ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία πηγάζουν από την ιδιότητα του «µετανάστη» και όχι του «χρήστη». 

Οι ειδικοί επισηµαίνουν  ότι τόσο ως προς τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά των  δύο πληθυσµών, 
όσο και ως προς τη χρήση ουσιών  και τη γενική κατάσταση υγείας οι µετανάστες και οι Έλληνες δεν  εµφανίζουν 
σοβαρές διαφοροποιήσεις.  Αντίθετα, διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στην  εκδήλωση συµπεριφοράς υψηλού 
κινδύνου και την  εµπλοκή σε παραβατικές πράξεις, όπου οι µετανάστες χρήστες εµφανίζονται σε δεινότερη θέση σε 
σχέση µε τους Έλληνες. Ακόµα, οι µετανάστες εντοπίζονται σε δυσκολότερη θέση συγκριτικά µε τους Έλληνες και 
ως προς τις ευκαιρίες που έχουν  να προσεγγίσουν  τους θεραπευτικούς φορείς ή/και να προσεγγιστούν από 
αυτούς προκειµένου να διατυπώσουν  το θεραπευτικό τους αίτηµα. Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό ότι η παρουσία 
ειδικών  θεραπευτικών  παρεµβάσεων  για µετανάστες στη χώρα µας είναι ελάχιστη και εντοπίζεται µόνο στην 
πρωτεύουσα.      

Στο σύνολο των  συνεντεύξεων αναδείχθηκαν ορισµένοι παράγοντες που πολώνονται γύρω από την  ιδιότητα 
του «µετανάστη» και οι οποίοι λειτουργούν  σωρευτικά στην επιδείνωση της θέσης του «χρήστη». Ο παράγοντας της 
γλώσσας προκαλεί προβλήµατα επικοινωνίας στον  καθηµερινό βίο των  µεταναστών, αλλά και στην  επαφή τους µε 
τους φορείς απεξάρτησης, ενώ δυσχεραίνει τη θεραπευτική διαδικασία. Οι µετανάστες δυσκολεύονται στην 
κατανόηση των  θεραπευτικών  διαδικασιών, αλλά και στο να εκφράσουν  τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους.  Ο 
παράγοντας της διαφορετικής κουλτούρας, επίσης, επηρεάζει την  προσέγγιση των  θεραπευτικών  φορέων και τη 
θεραπευτική διαδικασία από την  πλευρά των  µεταναστών. Στις συνεντεύξεις αναφέρεται συχνά ότι οι µετανάστες 
χρήστες δυσκολεύονται να εµπιστευθούν  τη θεραπευτική οµάδα και να αναφερθούν σε προσωπικά τους θέµατα 
κατά τη θεραπευτική διαδικασία.  Ο παράγοντας της οικογένειας, ακόµα, διαφοροποιεί σε σηµαντικό βαθµό τους 
µετανάστες από τους Έλληνες χρήστες. Οι πρώτοι φαίνεται να στερούνται την  παρουσία του οικογενειακού 
περιβάλλοντος στην  προτροπή για θεραπεία, αλλά και στη διαδικασία της θεραπευτικής τους προσπάθειας. Τέλος, 
ορισµένοι ακόµα παράγοντες που διαφοροποιούν  τους µετανάστες χρήστες από τους Έλληνες αναφέρθηκαν  σε 
ένα δεύτερο επίπεδο από τους ειδικούς. Πρόκειται για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν  οι µετανάστες στον 
εργασιακό τοµέα, το κατώτερο σε σχέση µε τους Έλληνες οικονοµικό και βιοτικό τους επίπεδο και τα εµπόδια που 
συναντούν  στην  προσέγγιση θεραπευτικών  δοµών  για ιατρικά ζητήµατα γενικότερα και όχι µόνο σε σχέση µε τη 
χρήση τοξικών ουσιών.     

Η µελέτη εναρµονιζόµενη µε την  Ευρωπαϊκή 
προσέγγιση για την  ανάδειξη καλών πρακτικών  σε 
τοπικό και διεθνές επίπεδο,  αλλά και αναλογιζόµενη την 
επιτακτική εγχώρια ανάγκη για σαφήνεια στον 
προσδιορισµό των  στόχων  και χρηστή αξιοποίηση των 
περιορισµένων  οικονοµικών  πόρων  στον τοµέα της 
υγειονοµικής περίθαλψης,   καταλήγει στη διατύπωση 
προτάσεων  πολιτικού προσανατολισµού για τη 
θεραπεία της εξάρτησης µεταναστών  χρηστών .  
Συνοπτικά επισηµαίνεται:

α) η στήριξη του θεσµού των πολιτιστικών διαµεσολαβητών
β) η έµφαση στη διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης των χρηστών 
γ) η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας φορέων για την  παράλληλη αντιµετώπιση των  κοινωνικο-οικονοµικών 

προβληµάτων των µεταναστών
δ) η διαρκής επιµόρφωση του θεραπευτικού προσωπικού, και τέλος 
ε)  η ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ φορέων  απεξάρτησης και φορέων που εµπλέκονται στη χάραξη της 

µεταναστευτικής πολιτικής.    

Η έρευνα συγχρηµατοδοτήθηκε κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και 
διεξήχθη την άνοιξη του 2011.

Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας
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Προκειµένου να συµπεριληφθούν 
αποτελέσµατα από έρευνες που έχετε 
διεξάγει στο τµήµα “Παρουσίαση 
Ερευνητικής Δραστηριότητας”, 
επικοινωνήστε ηλεκτρονικά µε το 

Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.
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Στο ΦΕΚ 1650/Β/25.07.2011 δηµοσιεύτηκε απόφαση του 
πρωθυπουργού για τη συγκρότηση 11µελούς οµάδας 
εργασίας για τη µετανάστευση. Η Οµάδα Εργασίας είναι 
αρµόδια για την  υποβοήθηση του έργου του 
Πρωθυπουργού αναφορικά µε το στρατηγικό 
σχεδιασµό της µεταναστευτικής πολιτικής της χώρας. Με 
το έργο της διευκολύνει και υποστηρίζει την  κατάρτιση 
επιµέρους πολιτικών που αφορούν ιδίως: α) τη σύνδεση 
της µετανάστευσης µε τις αναπτυξιακές ανάγκες της 
Χώρας και τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς εργασίας, 
β) την  προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των  υπηκόων 
τρίτων  χωρών,  γ) την  αντιµετώπιση της παράνοµης 
µετανάστευσης,  δ) την  υιοθέτηση εργαλείων  διαχείρισης 
των µεταναστευτικών  ροών,  ε) την  πρώτη υποδοχή των 
µεταναστών  και των δικαιούχων  διεθνούς προστασίας, 
στ) την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος 
ασύλου, ζ) την καταπολέµηση του ρατσισµού και της 
ξενοφοβίας.

Η Οµάδα Εργασίας µπορεί να διατυπώνει ολοκληρω-
µένες προτάσεις και να εισηγείται στα αρµόδια όργανα 
µέτρα τεχνικού χαρακτήρα για τα αναφερόµενα στην 
προηγούµενη παράγραφο θέµατα, καθώς και για άλλα 
ειδικά ζητήµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της.

Η Οµάδα Εργασίας καταρτίζει κάθε έξι µήνες έκθεση 
προς τον  Πρωθυπουργό, όπου συγκεντρώνει πληρο-
φορίες και υποβάλλει εισηγήσεις για τα θέµατα 
αρµοδιότητας της. 

Μέλη της Οµάδας Εργασίας ορίζονται οι εξής:                
Θωµάς Μαλουτας, Διευθυντής Ινστιτούτου Αστικής και 
Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικών  Ερευνών, Καθηγητής Ανθρώπινης Γεωγρα-
φίας και Θεµατικής Χαρτογραφίας στο Τµήµα 
Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, ως 
Πρόεδρος,  Άννα Τριανταφυλλίδου, Καθηγήτρια στο 
European University  Institute, Επίκουρη Καθηγήτρια στο 

Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, ως Αντιπρόεδρος, 
Ζωή Πασσιά-Παπασιώπη, Καθηγήτρια στο Τµήµα 
Νοµ ικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµ ίου Θεσ-
σαλονίκης,  Αντιγόνη Λυµπεράκη,  Καθηγήτρια στο 
Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών, Αχιλλέας Σκόρδας, Καθηγητής Νοµικής του 
Πανεπιστηµ ίου του Μπρίστολ, Αντώνης Κόντης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Πολιτικής 
Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μελέτης της 
Μετανάστευσης και Διασποράς,  Ιωάννης Συµεωνίδης, 
Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου θεσσαλονίκης, Απόστολος Παπαδό-
πουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Γεωγραφίας 
του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, Δηµήτρης Χριστό-
πουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Πολιτικής 
Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου 
Κοινωνικών  και Πολιτικών  Επιστηµών, Τζένη Καβουνίδου, 
Ερευνήτρια στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονο-
µικών  Ερευνών  και Eda Gemi, Ερευνήτρια στο European 
University  Institute, Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies, ως µέλη.

Η Οµάδα Εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της 
ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρµόδιους 
φορείς και υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν να τις 
παρέχουν εγκαίρως.

Κατά τις συνεδριάσεις της η Οµάδα Εργασίας µπορεί να 
προσκαλεί Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς Υπου-
ργείων, καθώς και άλλους επιστήµονες, ειδικούς, 
εκπροσώπους κοινωνικών  φορέων  και µη κυβερνητικών 
οργανώσεων  και, γενικώς, κάθε πρόσωπο ή εκπρό-
σωπο φορέα που µπορεί να συµβάλει µε τις γνώσεις και 
την εµπειρία του στα θέµατα αρµοδιότητας της.

Σύσταση Οµάδας Εργασίας για τη 
Μετανάστευση
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Εργογραφία
Επενδύοντας στη φυγή: Η διαρροή επιστηµόνων από 
την Ελλάδα την εποχή της παγκοσµιοποίησης

Λαµπριανίδης Λόης

ISBN 978-960-218-742-5
Κριτική, 2011, σελ 415.

Αντικείµενο του βιβλίου είναι το φαινόµενο της διαρροής επιστηµόνων στο εξωτερικό 
εξαιτίας της αδυναµίας της χώρας µας να αξιοποιήσει το επιστηµονικό δυναµικό που 
διαθέτει, περιορίζοντας, έτσι, τις προοπτικές ανάπτυξής της. 
Σύµφωνα µε το συγγραφέα, η περίοδος κρίσης που διανύουµε αποτελεί ίσως ευκαιρία 
να ξανασκεφτούµε τις κύριες συντεταγµένες για την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. 
Είναι απολύτως αναγκαία η στροφή της οικονοµίας της χώρας στην παραγωγή πιο 
σύνθετων προϊόντων και υπηρεσιών, προκειµένου να βελτιώσει τη θέση της στον 
διεθνή ανταγωνισµό και να αξιοποιήσει παραγωγικά το ανθρώπινο δυναµικό της.



From exile of citizens to deportation 
of non-citizens: ancient Greece as 
a mirror to illuminate a modern 
transition

Graya, Benjamin 

Citizenship Studies
2011 Volume 15, Issue 5
pp. 565-582
doi: 10.1080/13621025.2011.583788

Abstract:
This article is an ancient 
Greek historian's 
response to an invitation 
to reflect upon modern 
liberal democratic 
deportation. The article 
identifies a revealing 
contrast between 
ancient Greek city-states 
and their modern 
republican successors. In 
ancient Greece, 

institutionalised lawful expulsion of non-citizens was not  
a major concern. Rather, it was lawful expulsion of 
citizens which was a prominent political issue, 
comparable to modern liberal democratic 
deportation. Indeed, modern liberal democratic 
deportation and associated rhetoric were significantly  
foreshadowed in the ancient Greek politics of 
expulsion: Greeks used and justified lawful expulsion of 
citizens as a means of constructing and reinforcing 
both state power and abstract, rationalistic norms of 
citizenship. The article suggests the hypothesis that the 
contrast between the ancient and the modern 
situations can be explained by the modern 
prevalence of universalist human rights norms, not 
politically influential in ancient Greece. First, human 
rights norms exert pressures on modern liberal 
democratic states, unparalleled in ancient Greece, to 
integrate and assist outsiders. Deportation is partly a 
reaction against those pressures, of a type 
unnecessary in the ancient Greek world. Second, 
although the modern liberal democratic analogues of 
Classical republican ideas, partly derived from their 
Classical antecedents, encourage lawful citizen 
expulsion, the modern citizen's inalienable human right  
to residence in his home state militates against it. 

Modern liberal democratic deportation of non-
citizens, and associated rhetoric, can thus be 
interpreted partly as alternative outlets for the use of 
expulsion and exclusionary rhetoric to construct and 
reinforce complex norms of citizenship.

Irregular Migration and Informal 
Economy in Southern and Central- 
Eastern Europe: Breaking the 
Vicious Cycle?

Thanos Maroukis, Krystyna Iglicka, Katarzyna Gmaj

International Migration
2011, Volume 49, Issue 5
pp. 129–156
doi: 10.1111/j.1468-2435.2011.00709.x

Abstract:
The flexible and cheap 
labour that European 
“post-industrial” 
economies are in need of 
is often facilitated by 
undeclared labour. The 
undocumented migrant, 
from his/her part, 
relatively easily finds work 
that suits his -- at least 
initial -- plans. What lies 

behind this nexus between irregular migration and 
informal economy? To what extent can this nexus be 
attributed to the structural features of the so-called 
“secondary”, as opposed to “primary”, labour 
market? And how does migration policy correlate with 
this economic context and lead to the entrapment of 
migrants in irregularity? Finally, can this vicious cycle of 
interests and life-strategies be broken and what does 
the experience of the migrants indicate in this 
respect? This paper addresses these questions via an 
exploration of the grounds upon which irregular 
migration and the shadow economy complement 
each other in southern Europe (SE) and central and 
Eastern Europe (CEE) (two regions at different points in 
the migration cycle). In doing so, the dynamic 
character of the nexus between informal economy 
and irregular migration will come to the fore, and the 
abstract identity of the “average” undocumented 
migrant will be deconstructed.
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Albanian migration 
and its effects in 
comparative 
perspective

Russell King, Esmeralda Uruci & Julie 
Vullnetari

Journal of Balkan and Near Eastern 
Studies
2011, Volume 13, Issue 3
Special Issue: Twenty Years of 
Albanian Migration
pp.: 269-286
doi:10.1080/19448953.2011.593335

Abstract: 
Albanian migration can be said to 
represent a unique profile not 
matched by any other country in 
the world. By assessing its scale, 
effects and wider implications, this 
paper takes stock of twenty years 
of mass migration which have 
profoundly changed the country 
and its citizens. Statistics are set in 
a regional and global 
comparative perspective, and the 
chronology and evolution of this 
phenomenon is outlined in detail. 
This is done by focusing on the way 
that the migration process has consolidated, changed 
and ‘matured’ over the past two decades. Particular 
attention is paid to remittances as the driving-force of 
migration's developmental impact on the country's 
economy. Policy implications are hereby outlined. The 
paper finally introduces the four articles of this special 

issue on the theme of Twenty Years of Albanian 
Migration, by summarizing their key findings and 
conclusions.

Qualitative Methods in Migration Studies: 
A Critical Realist Perspective

Theodoros Iosifides

ISBN: 1409402223
Pages: 278
Published: June 2011
Publisher: Ashgate

Recent years have witnessed growing 
interest  in a series of issues related to 
migration, including identity formation 
and change, the role of social capital 
and social networks, ethnic discrimination, 
racism and xenophobia, socio-political 
participation and mobilisation and the 
c o m p l e x  n a t u r e o f t h e c a u s a l 
mechanisms linked to migration – issues 
t h a t a r e b e t t e r h i g h l i g h t e d a n d 
investigated using qualitative methods. 
Moving away  from the quantitative and 
empiricist-positivist approaches that have 
often characterised migration research, 
Qualitative Methods in Migration Studies explores in a concise but 
comprehensive way the key issues involved in researching migratory 
phenomena in a qualitative manner. It  addresses  themes including the 
basic characteristics of contemporary migration, qualitative research 
into social processes related to migration, and the relationship 
between theory, research design and practice. Drawing upon 
empirical case studies and a series of real and hypothetical examples, 
the book develops a critical realist alternative both to empiricism and 
interpretivist, social constructionist and post-structuralist  relativism in 
qualitative migration research. With special emphasis on the meta-
theoretical dimensions of qualitative research practice, this volume 
connects qualitative findings to policy  formation and ‘politics making’, 
exploring the multiple dimensions involved in researching migratory 
phenomena, such as ontology, epistemology, methodology,  ethics 
and research practice.  As such, it will be of interest to students and 
researchers in migration across the social sciences. 

Μ
ετ
α
νά
σ
τε
υσ
ης

 Ε
πί
κα
ιρ
α
 Τ
εύ
χο
ς 

3 
Ο
κτ
ώ
βρ
ιο
ς 

20
11

Εργαστήριο Μελέτης 
της Μετανάστευσης 
και Διασποράς

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μετανάστευσης Επίκαιρα
Τεύχος 3 - Οκτώβριος 2011

Σελίδα  21

Εργογραφία

http://www.tandfonline.com/toc/cjsb20/current
http://www.tandfonline.com/toc/cjsb20/current
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19448953.2011.593335
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19448953.2011.593335
http://ashgate.com/default.aspx?page=637&calctitle=1&pageSubject=2908&sort=pubdate&forthcoming=1&title_id=9749&edition_id=12929
http://ashgate.com/default.aspx?page=637&calctitle=1&pageSubject=2908&sort=pubdate&forthcoming=1&title_id=9749&edition_id=12929


Migration Law in Greece

Konstant Magliveras 

ISBN: 9041134417
Pages: 184
Published: April 2011
Publisher: Kluwer Law International

Derived from the 
renowned multi-volume 
International 
Encyclopaedia of Laws, 
this monograph on the 
rules on immigration and 
right of residence of non-
nationals in Greece 
examines the legal and 
administrative conditions 
for persons not having the 
citizenship of a State to 
enter the country and to 
stay and reside there. It 
provides a survey of the 

subject that is both usefully brief and sufficiently 
detailed to answer most questions likely to arise in any 
pertinent legal setting. It follows the common structure 
of all monographs appearing in the International 
Encyclopaedia for Migration Law, thus allowing easy 
comparison between the country studies. As migration 
and economic activities are often interlinked, the 
analysis pays particular attention to labour market 
access and regulation of self-employed activities for 
non-nationals. The book describes the status of such 
specific categories of persons as students, researchers, 
temporary workers, and asylum seekers, as well as the 
position of family members, detailing applicable 
legislation and providing practical information on 
administrative procedures, sanctions, and legal 
remedies and guarantees. The impact of international 
human rights law and various bilateral and multilateral 
agreements is considered, along with the broader 
application of national and local law to non-citizens in 
such areas as family relations, labour, social security, 
and education. Lawyers, scholars, practitioners, 
policymakers, government administrations, and non-
governmental organizations involved in the 
development, practice and study of migration law will 

find this book indispensable. It will be welcomed by 
lawyers representing parties with interests in Greece 
and immigration specialists in both public and private 
organizations. Academics and researchers also will 
appreciate its value in the study of comparative trends 
and harmonization initiatives affecting migrants.

Μετανάστευση και κοινωνικά 
σύνορα - Διαδικασίες αφοµοίωσης, 
ενσωµάτωσης ή αποκλεισµού

Επιµέλεια: Λίνα Βεντούρα, 
Κείµενα: Λίνα Βεντούρα, Richard Alba, Victor Nee, 
Rogers Brubaker, Alejandro Portes, Min Zhou, Claire 
Alexander, Christine Delphy, Robert Castel, Étienne 
Balibar

ISBN: 9789609535090
Σελίδες: 378
Έτος έκδοσης: 2011
Εκδόσεις: Νήσος

Σύνοψη:
Η µετανάστευση 
µεταβάλλει, τόσο 
σε διεθνές 
επίπεδο όσο και 
στις χώρες 
αποστολής και 
υποδοχής, τα 
δηµογραφικά, 
οικονοµικά, 
κοινωνικά και 
πολιτισµικά 
δεδοµένα. Οδηγεί 
σε ανακατατάξεις 

ισορροπιών, πριµοδοτώντας µια κοινωνική διαδικασία 
επαναπροσδιορισµού θέσεων, ρόλων και κύρους. Στις 
χώρες υποδοχής η παρουσία µεταναστών διευρύνει 
τους παράγοντες που συµµετέχουν στη διαµόρφωση 
και αναδιαµόρφωση της οικονοµικής, κοινωνικής και 
πολιτικής ζωής και διαφοροποιεί τα κοινωνικά 
υποκείµενα που έρχονται σε αντιπαράθεση για τον 
έλεγχο των διαδικασιών ανακατανοµής του πλούτου και 
του κύρους, αλλά και για τον έλεγχο των συστατικών 
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Προκειµένου να συµπεριληφθούν 
πρόσφατες εργασίες - κείµενά σας 

στο τµήµα “Εργογραφία”, 
επικοινωνήστε ηλεκτρονικά µε το 

Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.
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Πηγή: Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2010, UNHCR
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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 
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