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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
 
 
 
• ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
Θεωρητικό µέρος της εργασίας: 
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο              ΤΟ ΦΑΙΝOΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑNAΣΤΕΥΣΗΣ 
 
 
• Μετανάστευση, µετανάστες και  το φαινόµενο της µετανάστευσης 

στην Ελλάδα.  

• Οι επιπτώσεις της µετανάστευσης.  
  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o               ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ            

 
 
 
• Πολιτικές ένταξης µεταναστών 

 
• Κοινωνική ένταξη µεταναστών 

 
• Αφοµοιωτική  Προσέγγιση 
 
• Προσέγγιση Ενσωµάτωσης ή προσαρµογή (insertion) 
 
• Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα 

 
• ∆ιαπολιτισµική Αγωγή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο               ΠΟΛYΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 
 
 

• Πολυπολιτισµική κοινωνία 

•         Ξενοφοβία  

• Ρατσισµός 

• Κοινωνικός αποκλεισµός  
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο          ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

 
                             ΕΝΤΑΞΗ 

 
          

• Παράγοντες που πιστοποιούν την ένταξη των µεταναστών 

• Κοινωνική ένταξη αγορά εργασίας (συνθήκες απασχόλησης) 

• Ένταξη στην ελληνική κοινωνία και γλώσσα 

• Το σχολείο ως παράγοντας πιστοποίησης της κοινωνικής    
ένταξης 

• Γενική περιγραφή της κατάστασης σήµερα 

• Η στάση της σχολικής κοινότητας 

• Παιδιά στο κοινωνικό περιθώριο 

• Τι θα φέρει το µέλλον 
 

                                  
                                                              
                    
                       

Ερευνητικό µέρος της εργασίας: 
 
Α) ΣΤΗΝ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
Β) ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
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Γ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 

• Αιτία µετανάστευσης 

• Κοινωνικό-µορφωτικό επίπεδο µεταναστών 

• Επαφή µε υπηρεσίες στον τόπο διαµονής 

• Γλώσσα 

• Στέγαση 

• Εργασία 

• Εκπαίδευση 

• Σχέσεις των µεταναστών µε το ντόπιο πληθυσµό 

• Πολιτισµική ταυτότητα µεταναστών 

• Προοπτική για το µέλλον  
 
 
∆) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 
     Η µελέτη αυτή αναφέρεται στον βαθµό ένταξης των αλλοδαπών 

µεταναστών στην πόλη του Ηρακλείου, καθώς και σε όλους εκείνους τους 

παράγοντες που πιστοποιούν τον βαθµό αυτόν. 

     Βασικό ερέθισµα επιλογής του συγκεκριµένου θέµατος αλλά και στην 

ανάληψη αυτής της πτυχιακής εργασίας, αποτελεί το συνεχές  κύµα εισροής 

µεταναστευτικού πληθυσµού στον ελλαδικό χώρο, ενώ αφορµή στάθηκε η 

εκπαιδευτική εµπειρία µε την συγκεκριµένη οµάδα στόχου(στο εργαστηριακό 

µάθηµα ‘’Σεµινάριο Τελειόφοιτων’’ του Ζ’ εξάµηνου, και στην εργαστηριακή 

άσκηση του  Ζ’ εξάµηνου). Κατά την διάρκεια του µαθήµατος και της 

εργαστηριακής άσκησης αναπτύχθηκαν θέµατα που αφορούν τη ζωή των 

µεταναστών στην Ελλάδα, όπως η επιλογή της Ελλάδας, οι συνθήκες 

διαβίωσης, η εργασιακή απασχόληση, η στάση του ντόπιου πληθυσµού 

απέναντι στους µετανάστες, η οικογένεια των µεταναστών κ.α. 

     Ο προβληµατισµός και η προσπάθεια απάντησης στα ερωτήµατα που 

τέθηκαν, διεύρυναν την αντίληψη µας για την µετανάστευση ως φαινόµενο 

αλλά και ως θέµα που απασχολεί και παραµένει επίκαιρο στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια.     

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 

Η µετανάστευση, παρά την εντύπωση που µπορεί να  προκαλεί η 

έξαρση της στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία, αποτελεί ένα συνεχές 

φαινόµενο και όχι κάποια απόκλιση από τη ‘’φυσιολογική ‘’ κοινωνική 

οργάνωση σε παγκόσµιο επίπεδο.   

Η µετανάστευση είναι συνδεδεµένη µε την οικονοµική ανάπτυξη. Το 

φαινόµενο της µετακίνησης πληθυσµών υπήρχε από αρχαιότατων χρόνων. 

 Επίσης οι Ηνωµένες Πολιτείες δηµιουργήθηκαν από τους µετανάστες. 

Η ίδια η Ευρώπη γνώρισε τη µετανάστευση είτε στέλνοντας τους κάτοικους 

της στις Ηνωµένες Πολιτείες είτε δεχόµενη µετανάστες από άλλες χώρες.  

Αναλύοντας την νεότερη  µετανάστευση στην Ευρώπη διακρίνουµε 

τέσσερις διαφορετικές φάσεις. «Η πρώτη είναι η περίοδος 1945-1960. Είναι 

η περίοδος της ανοικοδόµησης των χωρών µετά το β’ Παγκόσµιο πόλεµο 

του αποαποικισµού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η κύρια αιτία 

µετανάστευσης ήταν η µετακίνηση πληθυσµών εξαιτίας του τέλους του 

πόλεµου, η επιστροφή των αποίκων και του εργατικού δυναµικού από τις 

αποικίες. Η δεύτερη περίοδος είναι από το 1955 ως το 1973. Είναι η 

περίοδος σηµαντικής µετανάστευσης εργατικού δυναµικού από το λεγόµενο 

Νότο προς την Ηπειρωτική Ευρώπη και γενικότερα προς τις βόρειες χώρες. 

Η τρίτη περίοδος είναι η περίοδος 1974-1988. Κατά την περίοδο αυτή 

περιορίζεται η µετανάστευση , επειδή οι χώρες υποδοµής µεταναστών δε 

ζητούν πλέον νέο εργατικό δυναµικό. Η τελευταία περίοδος είναι η περίοδος 

µετά το 1988, η οποία χαρακτηρίζεται από τη µετακίνηση πληθυσµών από 

την Ανατολική προς τη ∆υτική Ευρώπη. Η οικονοµική κρίση που πλήττει τις 

∆υτικοευρωπαϊκές χώρες και σε συνδυασµό µε τις δυσµενείς πολιτικο-

οικονοµικο-κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στις Ανατολικές και 

Αφρικανικές χώρες δηµιουργούν  αυξηµένα µεταναστευτικά ρεύµατα προς 

την Ευρώπη. Μάλιστα, χώρες οι οποίες ήταν χώρες αποστολής µεταναστών 

έγιναν χώρες υποδοχής µεταναστών  συµπεριλαµβανοµένης και της 

Ελλάδας» 1. 

                                            
1 Χάρης Ναξακής, Μιχάλης Χλέτσος Μετανάστες και µετανάστευση, ‘’οικονοµικές, πολιτικές 
και κοινωνικές πτυχές’’ επιµέλεια:. Εκδόσεις Πατάκη, Αθηνά 2002, σελ 20 
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Αξιολογώντας τα διάφορα κοινωνικά και πολιτικοοικονοµικά στοιχεία σε 

διεθνή επίπεδο αναµένεται ότι το φαινόµενο αυτό θα οξυνθεί ακόµα 

περισσότερο στις επόµενες δεκαετίες.  

Η παρούσα µελέτη σκοπεύει, στον προσδιορισµό των παραγόντων 

αυτών (π.χ. σχολείο, γλώσσα, εργασία) που πιστοποιούν τον βαθµό 

ένταξης της οµάδας αυτής και στην διερεύνηση του βαθµού ένταξης του 

µεταναστευτικού πληθυσµού που ζει και εργάζεται  στην πόλη του 

Ηρακλείου.  

Καθώς επίσης να εντοπίσει τα προβλήµατα και τις δυσκολίες της 

κοινωνικής αυτής οµάδας, έτσι ώστε να δοθούν τα ερεθίσµατα για 

συγκεκριµένη και συστηµατική ανάλυση των παραµέτρων που καθορίζουν 

τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους.  

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, σ΄ αυτή την εργασία θα 

µελετήσουµε τους ακόλουθους τοµείς:  

Στο πρώτο κεφαλαίο του θεωρητικού µέρους, θα αναφερθούµε γενικά 

στο φαινόµενο της µετανάστευσης, καθώς  και στην µορφή που έχει 

σήµερα. 

Έπειτα θα γίνει παρουσίαση των αιτιών-παραγόντων που συντελούν 

στην εµφάνιση φαινοµένων µαζικής µετακίνησης πληθυσµών.  

Επίσης στην συνεχεία του κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί ιστορική 

ανάδροµη της µετανάστευσης στον ελλαδικό χώρο, και αναφορά στους 

παράγοντες που συντέλεσαν στην αλλαγή της Ελλάδας από χώρα 

αποστολής µεταναστών σε χώρα υποδοχής.  Τέλος γίνεται αναφορά στην 

νέα κοινωνική , δηµογραφική, οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική 

πραγµατικότητα που το τελευταίο κύµα µετανάστευσης επέφερε στον 

ελλαδικό χώρο. 

Στο δεύτερο κεφαλαίο γίνεται αναφορά, στις πολιτικές ένταξης 

(κοινωνική ένταξη, αφοµοίωση, ενσωµάτωση) που εφαρµόζονται για τους 

µετανάστες, µε εκτενέστερη αναφορά στο µοντέλο της  κοινωνική ένταξη. 

Επίσης εξετάζεται και η µεταναστευτική πολιτική της  Ελλάδα.    

Στο τρίτο κεφαλαίο, εξετάζεται ο όρος πολυπολιτισµική κοινωνία στην 

θεωρία και στην πράξη. Στην συνεχεία αναλύονται οι όροι ρατσισµός, 

ξενοφοβία, και κοινωνικός αποκλεισµός και γίνεται προσπάθεια να εξηγηθεί 
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πως αυτά τα φαινόµενα λειτουργούν στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και πως 

επηρεάζουν τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις εικόνες περί µετανάστευσης.  

Στο τέταρτο κεφαλαίο, εξετάζονται οι παράγοντες που πιστοποιούν την 

ένταξη των µεταναστών, µέσω µιας  προβληµατικής που διαπραγµατεύεται  

την εµπλοκή της εργασίας, της γλώσσας, της  εκπαίδευση και των  

συνθηκών διαβίωσης, στην διαδικασία κοινωνικής ένταξης µιας 

µεταναστευτική οµάδας µέσα σε µια κοινωνία.  

 

Το ερευνητικό µέρος της εργασίας, χωρίζεται σε τρία µέρη: 

α) Στην µεθοδολογία της έρευνας  

β)Στους  στόχους  της ερευνάς  

γ) Στην παρουσίαση των συµπερασµάτων της ερευνάς, όπου γίνεται 

ποιοτική ανάλυση και εξαγωγή των συµπερασµάτων που προέκυψαν. 

Τέλος, στα γενικά συµπεράσµατα, όπου γίνεται παρουσίαση των 

συµπερασµάτων σχετικά µε την κοινωνική ένταξη των µεταναστών στην 

πόλη του Ηρακλείου, από το θεωρητικό και το ερευνητικό µέρος. 

Ολοκληρώνοντας την µελέτη, πραγµατοποιείται  παρουσίαση προτάσεων 

από την οµάδα  των  σπουδαστών. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  
 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

 
Μετανάστευση, µετανάστες και  το φαινόµενο της µετανάστευσης στην 

Ελλάδα. 
 
 
 

       Το φαινόµενο της µετανάστευσης, δηλαδή της µαζικής µετακίνησης 

προσώπων από µια περιοχή σε µία άλλη, σφράγισε ιστορικά την Ελλάδα και 

την Ευρώπη και συνέβαλε αποφασιστικά στη διαµόρφωση της κοινωνικής, 

δηµογραφικής, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής πραγµατικότητας της 

εποχής µας. 

Με τον όρο µετανάστευση «δεν εννοούµε µόνο την αλλαγή του τόπου 

κατοικίας ή /και εργασίας αλλά µια πολυσύνθετη διαδικασία η οποία συνδέεται 

µε σηµαντικές κοινωνικές παραµέτρους που επηρεάζουν: 

Τα ίδια τα άτοµα, τους προσανατολισµούς τους, τον τρόπο 

συµπεριφοράς τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο, τους µετακινούµενους 

και τις οµάδες στις οποίες ανήκαν ή ανήκουν  ή αισθάνονται ότι ανήκουν, 

καθώς και  τις οµάδες τις οποίες συναντούν και µε τις οποίες θα συναλλαγούν 

στη χώρα υποδοχής.    

Την κοινωνία υποδοχής και τις κοινωνικές και οικονοµικές δοµές της 

κοινωνίας προέλευσης»2. 

       Κατανοώντας αυτές τις κοινωνικές παραµέτρους και συνυπολογίζοντας 

τις αλλαγές που έχουν σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια:  

       «Αυξανόµενη ετερογένεια και ποικιλία της εθνικότητας των µεταναστών, 

την ποικιλία των µεταναστευτικών διόδων και καναλιών που 

χρησιµοποιούνται,  αυξανόµενο ειδικό βάρος των εποχιακών καθώς και των 

ειδικών µεταναστών στο σύνολο των ατόµων που υποδέχονται µετανάστες 

                                            
 
2 Αγγελική Κοιλιάρη, Ξένος στην Ελλάδα, µετανάστες, γλώσσα και κοινωνική ένταξη, Εκδόσεις 
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1997, Σελ. 28 
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και την  αυξανόµενη αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε 

οικονοµίες που στέλνουν  και οικονοµίες που υποδέχονται µετανάστες»3.           

Γίνεται αντιληπτό ότι οι µεταναστευτικές ροές συντελούν σε ένα νέο 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. «Περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ,την 

ελεύθερη διακίνηση εργαζόµενων στα πλαίσια της διευρυµένης αγοράς 

εργασίας της Ενωµένης Ευρώπης, τις µεταβολές που παρατηρούνται στις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που µέσω πολιτικών και οικονοµικών 

διαδικασιών, συµβάλουν στην έξοδο από τις χώρες αυτές προς τις χώρες της 

∆υτικής Ευρώπης, το διαρκώς ογκούµενο πρόβληµα της 

λαθροµετανάστευσης προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»4. 

Είναι βέβαια σαφές ότι οι ξένοι που διαµένουν στην Ευρώπη προέρχονται 

από διαφορετικές χώρες, έχουν διαφορετικές κοινωνικά και οικονοµικά 

χαρακτηριστικά, και τυγχάνουν διαφορετικής µεταχείρισης από τις αρχές και 

τους κατοίκους των χωρών υποδοχής. Έτσι, «µπορούµε να διακρίνουµε 6 

κατηγόριες ξένων που ζουν σε χώρες της Ευρώπης:   

 Η πιο ευνοούµενη κατηγόρια είναι αυτή των παλιννοστούντων. 

 Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν σε άλλη χώρα της 

Ένωσης είναι επίσης  µια ευνοούµενη κατηγόρια. 

 Ένας µεγάλος αριθµός µεταναστών στην Ευρώπη προέρχονται 

από  πρώην αποικίες( π.χ Γαλλικές, Βρετανικές αποικίες)  , και για 

τον λόγο αυτό γνωρίζουν τον πολιτισµό και τη γλώσσα της χώρας 

υποδοχής.  

 Στρατολογηµένοι εργάτες, µε σκοπό ο κάθε µετανάστης να διαµένει 

για σύντοµο χρονικό διάστηµα, εκ περιτροπής, για να µην 

προλαβαίνει να δηµιουργεί οικογενειακές ρίζες. 

 Πρόσφυγες και ζητούντες άσυλο αποτελούν ολοένα αυξανόµενο 

µέρος των µεταναστών.  

 Τελευταία κατηγόρια αποτελούν οι παράνοµοι µετανάστες. Αυτούς 

µπορούµε να τους χωρίσουµε περαιτέρω σε αποδεκτούς και µη 

                                            
3 Λοης Λαµπριανιδης, Αντιγόνη Λυµπεράκη ‘’Αλβανοί µετανάστες στη Θεσσαλονίκη’’ 
∆ιαδροµές ευηµερίας και παραδροµές δηµόσιας εικόνας, εκδόσεις παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 26  
4 Α.Μ. Μουσούρου, «Μετανάστευση και µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη», Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1991, σελ. 125 
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αποδεκτούς παράνοµους. Οι πρώτοι, αν και παράνοµοι και γνωστοί 

στις αρχές, είναι αποδεκτοί ως οικονοµικά χρήσιµοι. Ενώ οι µη 

αποδεκτοί(ως οικονοµικά µη χρήσιµοι ή ως εγκληµατίες) έχουν τη 

χειρότερη θέση» 5. 

Η εισροή νοµίµων και παράνοµων µεταναστών στην Ευρώπη ήταν πολύ 

µεγάλη, µε αποτέλεσµα να οδηγηθούν οι χώρες υποδοχής  σε καταστάσεις, 

αδυναµίας άσκησης ατοµικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων, 

συνθήκες αποκλεισµού και εµφάνιση ρατσιστικών αντιδράσεων. Έτσι 

αναδείχτηκε η αναγκαιότητα υιοθέτηση µέτρων που θα οδηγούσαν στην 

ανάπτυξη µιας σύνθετης µεταναστευτικής πολιτικής και µιας πολυπολιτισµική 

κοινωνίας.      

      Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης του υφυπουργού Λ. 

Παπαδήµα µε θέµα το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για τους Μετανάστες στην 

Ελλάδα, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, το µέγεθος της αύξησης των µεταναστών 

τα τελευταία χρόνια είναι µεγάλο: Το 1991 ο αριθµός των µεταναστών στην 

Ελλάδα ήταν 167.276 και το 2001 ανήλθε σε 797.093. Ενδεικτικό επίσης είναι 

πως από τις 100.000 περίπου γεννήσεις ανά έτος , οι 15.000 αφορούν 

γεννήσεις σε οικογένειες αλλοδαπών, ενώ σε πολλά χωριά της χώρας η 

πλειονότητα των µαθητών είναι παιδιά µεταναστών. Σύµφωνα µε στοιχεία του 

ΟΗΕ που περιέχονται στην έκθεση, προβλέπεται πως το 2015 θα κατοικούν 

στην Ελλάδα 14,2 εκατοµµύρια άτοµα από τα οποία 3 έως 3,5 εκατοµµύρια 

θα είναι αλλοδαποί µη προερχόµενοι από την ΕΕ, δηλαδή περίπου ο ένας 

στους 4 Έλληνες θα είναι αλλοδαπός. 

Η Ελλάδα αποτέλεσε κατ’ εξοχήν χώρα αποστολής οικονοµικών 

µεταναστών, Όµως από τις αρχές της δεκαετίας του ‘70(µεταπολεµική 

περίοδο), από χώρα αποστολής εργατικού δυναµικού στις περισσότερο 

ανεπτυγµένες χώρες, µετατράπηκε σε χώρα υποδοχής µετακινούµενων 

πληθυσµών, καθώς η γεωγραφική της θέση προσέλκυσε µετανάστες που 

προέρχονταν από µεσογειακές και βαλκανικές  χώρες(π.χ Αλβανία), από την 

Αφρική, την Ασία, την ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. 

«Εκτός από την γεωγραφική θέση, άλλοι παράγοντες που  συντέλεσαν 

στην αθρόα είσοδο µεταναστών στην ελληνική επικράτεια, αποτέλεσε πρώτον 

                                            
5 Χάρης Ναξακής, Μιχάλης Χλέτσος Μετανάστες και µετανάστευση, ‘’οικονοµικές, πολιτικές 
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η ύπαρξη της παραοικονοµίας, καθώς και η ζήτηση εργατικού δυναµικού από 

τον τριτογενή τοµέα, δηµιούργησαν µια πληθώρα ευκαιριών για τους 

µετανάστες, οι οποίοι  αποτέλεσαν φτηνό εργατικό δυναµικό. ∆εύτερον, η 

αδυναµία της δηµόσιας διοίκησης να εφαρµόσει ένα αυστηρό καθεστώς 

αποµάκρυνσης των εισερχόµενων που παραµένουν και µετά τη λήξη της 

άδειας εισόδου.  Τελευταίος παράγοντας που συντέλεσε στην αύξηση  του 

µεταναστευτικού φαινοµένου είναι  η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών 

(Τηλεπικοινωνίες, ΜΜΕ)  που επιτρέπει τη διάδοση των πληροφοριών για τα 

πλεονεκτήµατα απασχόλησης στην Ελλάδα»6.  

  Επειδή όµως η Ελλάδα ήταν παραδοσιακά χώρα αποστολής µεταναστών 

παρά υποδοχής , ήταν ανέτοιµη, από άποψη πολιτικής, να αντιµετωπίσει τα 

νέα ρεύµατα µετανάστευσης. Οι υποδοµές που διέθετε η Ελλάδα δεν  

υπόσχονταν ότι θα υπάρχει οµαλή ένταξη των µεταναστών στην ελληνική 

κοινωνία. Με φυσικό επακόλουθο τη διαµόρφωση, µιας νέας κοινωνικής, 

δηµογραφικής, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής πραγµατικότητας. 

 

 

 

Οι επιπτώσεις της µετανάστευσης. 
 

 

Η νέα πραγµατικότητα που διαµορφώθηκε από την εισροή των 

µεταναστών  επέφερε, πλήθος  θετικών και αρνητικών συνεπειών. Παρακάτω 

γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των κυριοτέρων συνεπειών, τόσο θετικών όσο 

και των αρνητικών. Οι θετικές  κυρίως επικεντρώνονται:  

1. Στην  αύξηση του πληθυσµού της χώρας. Γεγονός που µπορεί να 

αποτελέσει  πιθανή λύση του δηµογραφικού προβλήµατος. Τα 

ερειπωµένα από την αστυφιλία χωριά χωρίς νέους που θα 

καλλιεργήσουν τα χωράφια και θα δώσουν πνοή στην ύπαιθρο, µε την 

παρουσία των µεταναστών θα ενισχυθούν σηµαντικά. 

                                                                                                                             
και κοινωνικές πτυχές’’ επιµέλεια:. Εκδόσεις Πατάκη,  σελ. 76 
6 Γαβριήλ Αµιτσης, Γαβριελα Λαζαριδη ‘’Νοµικές και κοινωνικοπολιτιστικες διαστάσεις της 
µετανάστευσης στην Ελλάδα’’ Εκδόσεις Παπαζηση, Αθηνά 2001 ,σελ 29  
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2. Άλλη θετική επίπτωση, είναι ότι η ύπαρξη φτηνού εργατικού δυναµικού 

έδωσε µια σηµαντική ώθηση στην οικονοµία της χώρας, µειώθηκε ο 

πληθωρισµός και η διαδικασία ένταξης µας στην ΟΝΕ ενισχύθηκε.  

3. Επίσης θετική συνέπεια της µετανάστευσης στην Ελλαδα αποτελεί η 

ενδεχόµενη βελτίωση του συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων από τις 

εισφορές των µεταναστών.  

4. «H µαζική είσοδος ανειδίκευτων (ή χαµηλής ειδίκευσης) µεταναστών σε 

µια χώρα ίσως να έχει θετικές επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση του 

συνολικού ΑΕΠ, όµως τείνει να αυξάνει τις οικονοµικές ανισότητες στο 

εσωτερικό της χώρας.  

Συγκεκριµένα, αυτού του είδους η µετανάστευση ωφελεί άµεσα τα 

εύπορα κοινωνικά στρώµατα της αποδέκτριας κοινωνίας ενώ ζηµιώνει σχετικά 

το οικονοµικά καθυστερηµένο τµήµα του πληθυσµού. Αυτά είναι τα 

συµπεράσµατα της λεγόµενης Νέας Θεωρίας της Μετανάστευσης, που 

θεµελιώνεται στις έρευνες του κορυφαίου αναλυτή του φαινοµένου στις ΗΠΑ 

καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ Τζορτζ Μπόρχας.  

Σε αντίθεση µε παλαιότερες θεωρίες, που ανέλυαν το φαινόµενο της 

µετανάστευσης µόνο από την πλευρά των επιπτώσεων στο σύνολο της 

οικονοµίας, οι νέες προσεγγίσεις εξετάζουν ένα εξίσου σηµαντικό θέµα: Τις 

αναδιανεµητικές επιπτώσεις στο εσωτερικό της χώρας.  

«Η µετανάστευση», γράφει ο καθηγητής Μπόρχας, «οδηγεί σε αύξηση 

του κατά κεφαλήν εισοδήµατος του ντόπιου πληθυσµού, όµως αυτό δεν 

σηµαίνει ότι όλοι οι ντόπιοι ωφελούνται το ίδιο. Στην ουσία πολλοί ντόπιοι 

ίσως να δούνε τα εισοδήµατά τους να µειώνονται σηµαντικά. Γι' αυτό λοιπόν 

θα πρέπει να εξετάσουµε τη µεταναστευτική πολιτική σε σχέση µε τις 

επιπτώσεις της σε δύο διαφορετικούς τοµείς. Στο µέγεθος της οικονοµικής 

πίτας και στον τρόπο µε τον οποίο διανέµεται η πίτα».  

Οι µετανάστες οδηγούν σε αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων στην 

οικονοµία. Επειδή αυτό οδηγεί σε αυξανόµενο ανταγωνισµό στην αγορά 

εργασίας, οι µισθοί των ντόπιων εργαζοµένων µειώνονται. Παράλληλα, όµως, 

οι ντόπιες επιχειρήσεις ωφελούνται επειδή τώρα µπορούν να προσλάβουν 

εργαζόµενους µε χαµηλότερο µισθό. Επίσης πολλοί ντόπιοι καταναλωτές 

ωφελούνται διότι πολλά αγαθά και υπηρεσίες γίνονται φτηνότερα. Τα οφέλη 

τα οποία αποκοµίζουν αυτοί που καταναλώνουν τις υπηρεσίες των 
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µεταναστών υπερβαίνουν τις ζηµιές που υφίστανται οι ντόπιοι εργαζόµενοι και 

έτσι η κοινωνία στο σύνολό της ωφελείται από τη µετανάστευση.  

Η µετανάστευση, λοιπόν, έχει δύο σηµαντικές επιπτώσεις. Αφ' ενός 

αυξάνει, όπως έχει επανειληµµένα επισηµανθεί, το συνολικό µέγεθος της 

οικονοµικής πίτας.  

Όµως έχει και µια άλλη σηµαντική επίπτωση. Η επίπτωση αυτή είναι 

αναδιανεµητική. Αντιπροσωπεύει τη µεταφορά εισοδηµάτων από τους 

ντόπιους ανειδίκευτους εργαζόµενους, που βλέπουν τους µισθούς τους να 

µειώνονται λόγω του ανταγωνισµού των µεταναστών προς εκείνους που 

χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες των µεταναστών:  

«Οι εισοδηµατικές απώλειες των ανειδίκευτων ντόπιων εργαζοµένων», 

γράφει ο καθηγητής Μπόρχας, «δεν εξαφανίζονται στον αέρα. 

Αντιπροσωπεύουν µία µεταφορά εισοδήµατος από τους ντόπιους 

εργαζόµενους στους χρήστες των υπηρεσιών των µεταναστών - τους 

εργοδότες των µεταναστών και τους καταναλωτές που αγοράζουν τα αγαθά 

και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι µετανάστες».  

Οι µετανάστευση έχει επίσης επιπτώσεις στην παραγωγικότητα της 

ντόπιας εργατικής δύναµης και των ντόπιων επιχειρήσεων. Οι ειδικευµένοι 

ντόπιοι εργαζόµενοι έχουν πολλά να ωφεληθούν από την είσοδο ανειδίκευτων 

εργαζοµένων. Κυρίως ότι µπορούν να αφιερώσουν όλες τις προσπάθειές τους 

σε εργασίες στις οποίες χρησιµοποιούν τις γνώσεις τους, ενώ από την πλευρά 

τους οι ανειδίκευτοι µετανάστες προσφέρουν φτηνή εργασία στον τοµέα των 

υπηρεσιών. Όµως αυτά τα οφέλη φυσικά έχουν ένα κόστος. Λόγω της 

αύξησης της προσφοράς, οι θέσεις εργασίας των ντόπιων ανειδίκευτων 

εργαζοµένων τίθενται σε κίνδυνο και τα εισοδήµατά τους µειώνονται.  

Το πιο σηµαντικό ίσως συµπέρασµα των ερευνών του καθηγητή 

Μπόρχας είναι η εκτίµηση ότι η µετανάστευση δηµιουργεί και κερδισµένους 

και χαµένους µεταξύ του ντόπιου πληθυσµού και ότι οι χαµένοι και οι 

κερδισµένοι ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Οι έρευνες δείχνουν 

ότι οι επιπτώσεις της µεταναστευτικής πολιτικής είναι κυρίως αναδιανεµητικές. 

Η σηµερινή µαζική µετανάστευση ανειδίκευτων  οδηγεί στην αναδιανοµή 

πόρων από τους ανειδίκευτους ντόπιους εργαζοµένους, των οποίων οι µισθοί 

µειώνονται δραστικά, προς τους ειδικευµένους καθώς και τους εργοδότες που 

αγοράζουν τις υπηρεσίες των µεταναστών. Σύµφωνα µε τον καθηγητή 
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Μπόρχας ένα από τους κυριότερους λόγους της αύξησης των οικονοµικών 

ανισοτήτων που παρατηρούµε στις ΗΠΑ από το 1980 οφείλεται στη µαζική 

αύξηση του ανειδίκευτου εργατικού προσωπικού, που αντιπροσωπεύουν στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία οι µετανάστες.  

Οι αναδιανεµητικές αυτές επιπτώσεις εξηγούν µέχρι ενός βαθµού και 

τις παράξενες πολιτικές αντιδράσεις γύρω από το θέµα της µετανάστευσης. 

∆ηλαδή, το µέτωπο που υπάρχει µεταξύ των εργοδοτών και των οργανώσεων 

που προασπίζονται τα δικαιώµατα των µεταναστών από τη µια πλευρά και τις 

αντιδράσεις εναντίον της µετανάστευσης που προέρχονται πολλές φορές από 

τα σχετικά φτωχότερα τµήµατα του ντόπιου πληθυσµού.  

Τα αίτια αυτών των φαινοµένων δεν οφείλονται ούτε στο ότι οι πρώτοι 

είναι «πεφωτισµένοι» ούτε ασφαλώς στο ότι οι δεύτεροι είναι «ρατσιστές». 

Απλούστατα και στις δύο περιπτώσεις ισχύει αυτό που πίστευε ο γερο-

Κάρολος και δεν κουράζονται να επαναλαµβάνουν οι νεοφιλελεύθεροι 

σήµερα: Ότι δηλαδή η εξήγηση της συµπεριφοράς των διαφόρων κοινωνικών 

οµάδων θα πρέπει να αναζητηθεί σε τελική ανάλυση στα οικονοµικά τους 

συµφέροντα7».  

Από την άλλη, άλλες εξίσου αρνητικές συνέπειες της µετανάστευσης 

επικεντρώνονται στις εξής  σύµφωνα µε έκθεση της επιτροπής της Ε.Ε. «οι 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες αποτελούν πυκνοκατοικηµένους χώρους διαβίωσης, 

όπου οι ξένοι δεν αντιµετωπίζονται ως νεοφερµένοι που θα βρουν εδώ κατά 

κάποιο τρόπο την δική τους γωνιά., αλλά ως ανεπιθύµητοι που 

επισωρεύονται στον ήδη υπάρχοντα πληθυσµό µε τον οποίο θα υπάρξει 

ανταγωνισµός για τις θέσεις εργασίας και την στέγη που ήδη σπανίζουν»8. 

Ανταγωνισµός που σε συνδυασµό µε την µειωµένη εξειδίκευση που συχνά 

διαθέτουν, το αυξηµένο κόστος διαβίωσης στην πόλη και την ανωνυµία και το 

χάος που επικρατεί στις πόλεις είναι πιθανό να δηµιουργήσει παραβατικότητα 

ή και εγκληµατικότητα. Η παραβατικότητα ή εγκληµατικότητα που υπάρχει 

στους µετανάστες πολύ συχνά διογκώνεται από τα Μ.Μ.Ε. που συχνά τους 

                                            
7 Τζορτζ Μπόρχας «The Economics of Immigration» (Journal of Economic Literature 1994), 

«The Economic Benefits from Immigration» (Journal of Economic Perspectives, 1995), «The 

New Economics of Immigration» (The Atlantic Monthly, 1996).  
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χρησιµοποιούν ως αποδιοποµπαίους τράγους. Ανεξιχνίαστα εγκλήµατα και 

παραβάσεις βρίσκουν τον ένοχο τους στο  πρόσωπο του µετανάστη 

(Αλβανοί) γεγονός που έκανε την κοινή γνώµη να κρατεί µια στάση 

απόρριψης απέναντι στους µετανάστες και να τους θεωρεί ηθικούς 

αυτουργούς, αν όχι για όλα αλλά για τα περισσότερα δεινά της κοινωνίας 

(εγκλήµατα, ανεργία κ.λ.π.), έτσι αναπαράγεται και ελλοχεύει ο κίνδυνος της  

δηµιουργίας γκέτο σε κάποια αστικά κέντρα.   

Μια άλλη βασική συνέπεια παρουσιάζεται στον τοµέα της οικονοµίας 

και της απασχόλησης. Αυτό συµβαίνει διότι οι περισσότεροι µετανάστες στις 

µέρες µας είναι οικονοµικοί µετανάστες. Έτσι µπορεί να παρατηρηθούν τάσεις 

αύξησης της ανεργίας που συχνά όµως δεν είναι µεγάλες διότι οι µετανάστες 

ασχολούνται µε εργασίες χειρονακτικές, αγροτικές και µη ειδικευµένες όπου οι 

ντόπιοι δεν δέχονται να κάνουν. Επίσης  άλλη οικονοµική συνέπεια, είναι ότι 

οι µετανάστες συχνά θεωρούνται από τους εργοδότες ως µέσο για εύκολο 

κέρδος γιατί απασχολούνται πολλές ώρες και µε ελάχιστες αποδοχές είτε είναι 

νόµιµοι είτε όχι. Πολλές φορές οι νόµιµοι δεν παίρνουν ένσηµα µε 

επιπρόσθετη συνέπεια την φοροδιαφυγή και αδυναµία ανανέωσης της κάρτας 

εργασίας αφού βασικοί προϋπόθεση του νέου νοµοσχεδίου είναι η 

συµπλήρωση ενός µεγάλου αριθµού ενσήµων (ΙΚΑ     150). 

Αρνητική συνέπεια αποτελεί η διαρροή συναλλάγµατος αφού οι 

περισσότεροι µετανάστες κάνουν σηµαντικές προσπάθειες για αποταµίευση 

που επενδύεται κυρίως στις χώρες αποστολής.  

Τέλος, οι πολιτισµικές επιρροές των µεταναστών από «αµιγώς» ντόπιο 

πληθυσµό, επιφέρει αλλαγές στην κοινωνική δοµή λόγω της δηµιουργίας ενός 

υποστρώµατος κάτω από το κατώτερο κοινωνικό στρώµα της χώρας 

υποδοχής επιπλέον σε µια ενδεχόµενη οικονοµική κρίση υπάρχει κίνδυνος 

διαταραχής της κοινωνικής ειρήνη, που πιθανότατα να πάρει την µορφή 

ακραίων κοινωνικών συµπεριφορών (ρατσιστικές τάσεις, εχθρότητα και 

αποκλεισµό κ.ά.)9.   

    Από το µέγεθος και την πολυδιάστατη σύνθεση των συνεπειών της 

µετανάστευσης γίνεται αντιληπτό ότι, η εξισορρόπηση των αρνητικών και των 

                                                                                                                             
8 Http.// eumc.eu.int ‘’EUROPEAN MONITORING CENTRE ON RACISM AND 
XENOPHOBIA’’. 
9 Σεµινάριο Τελειόφοιτων, ‘’ Η ζωή των µεταναστών στην πόλη του Ηρακλείου, Ηράκλειο 2002 
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θετικών επιπτώσεων της µετανάστευσης, θα έρθει µέσα από µεταναστευτικές 

πολιτικές και πολιτικές ένταξης, που θα στηρίζονται, σε µέτρα θεσµικού 

χαρακτήρα για τον περιορισµό της µετανάστευσης, και σε πολιτικές ρυθµίσεις 

για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µεταναστών.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

 
 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

Πολιτικές  ένταξης µεταναστών 
 

       Η καταπολέµηση κάθε φύσεως βίαιων  ενεργειών, κατά αλλοδαπών 

µεταναστών που διαµένουν σε µια χώρα υποδοχής και η εξάλειψη   

φαινοµένων ρατσισµού, κοινωνικού αποκλεισµού και ξενοφοβίας περνά µέσα 

από την ένταξη και την ενσωµάτωση των µεταναστών και εν γενεί των µελών 

των κάθε είδους µειονοτήτων µε µακροχρόνιο, ισόρροπο και φυσιολογικό 

τρόπο στη δηµόσια και οικονοµική ζωή της κοινωνίας µας. «Η ένταξη είναι 

αναπόφευκτη ως πολιτική αν θέλουµε να αµβλύνουµε τις εντάσεις που 

συνεπάγεται η µετανάστευση γενικά φτωχών, ανεπαρκώς εφοδιασµένων και 

εθνικά διαφορετικών ανθρώπων»10. 

     Η ένταξη των µεταναστευτικών οµάδων  σε κάθε κοινωνία, 

αναφέρεται στην ανάγκη περισσότερης ασφάλειας διαµονής τους και µέριµνας  

στους τοµείς της απασχόλησης, παιδείας και στέγης. Βέβαια, «το πιο δύσκολο 

ζήτηµα είναι το περιεχόµενο και οι προϋποθέσεις της ένταξης ,πολιτιστικά, 

θρησκευτικά ή εθνικά µειονοτικών οµάδων, καθώς  και σε πιο επίπεδο πρέπει 

να οδηγηθούν οι µειονότητες ώστε να αλλάξουν πρακτικές που είναι ‘’ξένες’’ 

προς τις πολιτιστικές παραδόσεις και νοµικές διατάξεις της ντόπιας  

πλειοψηφίας»11.  

     Οι απαντήσεις στα παραπάνω ζητήµατα ποικίλουν από χώρα σε χώρα 

αλλά και µέσα στην κάθε χώρα, ανάλογα µε την επικρατούσα προσέγγιση ως 

προς την σηµασία και τον προσδιορισµό της εθνικής ταυτότητας.  

     Σε επίπεδο εθνικών πολιτικών ως προς  την πολυπολιτισµικότητα 

διακρίνουµε τις εξής γενικές κατευθύνσεις(κοινωνική ένταξη, ενσωµάτωση, 

αφοµοίωση) για την πολιτιστική ένταξη των µεταναστών από τις χώρες 

υποδοχής. 

 

                                            
10 European Commission 1990 
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Κοινωνική ένταξη  µεταναστών (integration) 
 
 

     Με τον όρο ‘’κοινωνική ένταξη’’  εννοείται «η διαδικασία η οποία,  µέσα 

από τον σεβασµό και την ενθάρρυνση  στη διαφορετικότητα του  ‘’Αλλού’’,  τη 

δηµιουργική ενσωµάτωση του και τη σταδιακή διαδικασία ‘’προσαρµογής’’, 

‘’εξοµάλυνσης’’, ‘’συµφιλίωσης’’, αναγνωρίζεται η πολιτιστική ισοτιµία των 

µειονοτήτων, και  επιτυγχάνεται η οµαλή και εποικοδοµητική ένταξη του στην 

ελληνική κοινωνία»12. 

       Κατά την «‘’κοινωνικό-δοµική προσέγγιση’', ένταξη(integration), είναι η 

συµµετοχή των µεταναστών στις κοινωνικό-οικονοµικές δοµές(επάγγελµα, 

εκπαίδευση, κατοικία, εισόδηµα, αγορά εργασίας, µεταναστευτικό καθεστώς, 

οικογενειακή δοµή) της χώρας υποδοµής. Ενώ κατά την ‘’ατοµικιστική 

προσέγγιση’’, που εκκινεί από τη σχέση ατόµου και περιβάλλοντος, ένταξη 

ορίζεται η ισόρροπη σχέση µεταξύ µεταναστών(µειονότητας) και 

ηµεδαπών(πλειονότητας)»13. 
     Η κοινωνική ένταξη, ως πολιτική ένταξης υποδηλώνει την αναγνώριση 

ότι κάθε µεταναστευτική οµάδα είναι φορέας ενός πολιτισµού που δέχεται 

βέβαια τις επιδράσεις από το χώρο υποδοχής, ταυτόχρονα  όµως ασκεί 

επίδραση σ’ αυτήν και συµµετέχει στην αναδιαµόρφωση της.  

        Πρόκειται για µια πολιτική που σαν στόχο έχει, οι µετανάστες να 

διατηρήσουν τα πολιτιστικά στοιχεία της χώρας τους και όχι να αφοµοιωθούν 

στον γηγενή πληθυσµό της χώρας υποδοχής. Επιτυχής κοινωνική ένταξη 

µεταναστών σηµαίνει, συνεπώς, ισότιµη συµµετοχή τους στην κοινωνική , 

οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας υποδοχής µε ταυτόχρονο 

αλληλοσεβασµό των διαφορετικών πολιτιστικών πρότυπων.  Ορίζεται λοιπόν, 

η κοινωνική  ένταξη, ως διαδικασία που χαρακτηρίζει τη δυναµική πορεία 

                                                                                                                             
11 Μετανάστες και µετανάστευση, ‘’οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές’’ 
επιµέλεια:Χάρης Ναξακής, Μιχάλης Χλετσος. Εκδόσεις Πατάκη,  σελ. 87 
12 Λοης Λαµπριανιδης, Αντιγόνη Λυµπεράκη ‘’Αλβανοί µετανάστες στη Θεσσαλονίκη’’ 
∆ιαδροµές ευηµερίας και παραδροµές δηµόσιας εικόνας, εκδόσεις παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη 2001, σελ 266 
13 Γαβριήλ Αµιτσης, Γαβριελα Λαζαριδη ‘’Νοµικές και κοινωνικοπολιτιστικες διαστάσεις της 
µετανάστευσης στην Ελλάδα’’ Εκδόσεις Παπαζηση, Αθηνά 2001, σελ186 
 

 20



προς µια επιθυµητή κατάσταση που χαρακτηρίζει την απουσία διακρίσεων 

µεταξύ συγκρίσιµων οµάδων(προς την ηλικία, φύλο, εκπαίδευση) ηµεδαπών 

και αλλοδαπών στη χώρα υποδοχής. 

        Χώρες µε πολιτική ένταξης προσπαθούν να ενισχύσουν τα πολιτιστικά 

στοιχεία των διάφορων εθνικοτήτων, καθώς και να εντάξουν όλους τους 

τοµείς που αφορούν, άµεσα ή έµµεσα, την ένταξη των µειονοτήτων. Τέτοιοι 

τοµείς είναι κυρίως η απασχόληση και η κοινωνική προστασία. Εξίσου 

σηµαντικό τοµέα παρέµβασης συνιστά  η εκπαίδευση και γενικότερα η παιδεία 

καθώς διαδραµατίζει θεµελιώδη ρόλο όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των 

µειονοτήτων και κυρίως των νέων γενιών. 

       Η δυνατότητα χρήσης της γλώσσας και η δυνατότητα επικοινωνίας είναι 

καθοριστικές παράµετροι για την ένταξη των µεταναστών στην κοινωνία και 

µπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο ‘’ στο τραύµα της µετακίνησης’’. Η 

καλή γνώση της γλώσσας υποδοχής είναι αποφασιστικής σηµασίας για την 

δηµιουργική ενσωµάτωση των µεταναστών καθώς αυξάνει τη δυνατότητα 

επικοινωνίας. Μέσα στο σπίτι των µεταναστών χρησιµοποιείται η µητρική 

γλώσσα , όµως τα παιδιά που στο σχολείο µαθαίνουν την γλώσσα της χώρας 

υποδοχής , στην πράξη γίνονται κατά κάποιο τρόπο  φορείς  µέσα στο 

νοικοκυριό των µεταναστών.   

     Το ζήτηµα της γλώσσας όµως δεν εξαντλείται στα παιδιά των 

µεταναστών. «Η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων για τους ενήλικες αποτελεί 

βασικό εφόδιο και όπλο κατά της γκεττοποίησης και της δηµιουργίας πυρήνα 

κοινωνικά αποκλεισµένων. H απόκτηση της  γλώσσας της χώρας υποδοχής  

από τους ενήλικες µετανάστες προϋποθέτει την ένταξη των µεταναστευτικών 

οµάδων σε δια βίου προγράµµατα µάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης της 

συγκεκριµένης γλώσσας, µε προσδοκώµενα οφέλη την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων τους(µε προφανή οφέλη για την οικονοµία) αλλά και τον 

καλύτερο µηχανισµό πρόληψης φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού(µε 

µεγάλο όφελος για την κοινωνία)»14.         

         Σύµφωνα µε την πολιτική αυτή ο µετανάστης προσαρµόζεται πιο 

εύκολα στη χώρα υποδοχής αφού δεν είναι αναγκασµένος να αποβάλλει τα 

                                            
14 Λοης Λαµπριανιδης, Αντιγόνη Λυµπεράκη ‘’Αλβανοί µετανάστες στη Θεσσαλονίκη’’ 
∆ιαδροµές ευηµερίας και παραδροµές δηµόσιας εικόνας, εκδόσεις παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη 2001, σελ 267 
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εθνικά χαρακτηριστικά του και να υιοθετήσει τα πολιτιστικά στοιχεία της 

χώρας υποδοχής. 

      Η πολιτική της κοινωνικής ένταξης των µεταναστευτικών οµάδων, 

αναγνωρίζει τους µετανάστες εργαζόµενους ως ένα προσθετό εργατικό 

δυναµικό µε ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις(ένταξη στα συνδικάτα, µε ότι 

αυτό συνεπάγεται:συλλογικές συµβάσεις, ασφάλιση, µισθολογική εξίσωση, 

δικαίωµα στην απεργία κλπ). Οδηγεί δηλαδή, σταδιακά σε αντιµετώπιση των 

µεταναστών όχι πλέον ως φθηνού εργατικού δυναµικού αλλά ως πολιτών µε 

ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Η εφαρµογή της κοινωνικής ένταξης των 

µεταναστών στις οικονοµικές δραστηριότητες  της κοινωνίας, συµβάλει στη 

αξιοποίηση της ‘’διαφορετικότητας’’ αυτών των οµάδων µε ένα τρόπο 

παραγωγικό και δηµιουργικό , αναγνωρίζοντας την αναπτυξιακή τους 

συµβολή στις επιδόσεις της οικονοµίας.   

      Κατά την πολιτική της κοινωνικής ένταξης, «απορρίπτονται φαινόµενα 

όπως η αναγκαστική πολιτισµική ενσωµάτωση όσο και ο πολιτισµικός 

διαχωρισµός και υιοθετείται, η πλουραλιστική πολιτισµική ενσωµάτωση 

(διαπολιτισµικότητα) ως διαδικασία αµοιβαίας αποδοχής διαφορετικών 

πολιτισµικών πρότυπων στο πλαίσιο ισχύος ενός δηµοκρατικού συντάγµατος 

της χώρας υποδοχής κατά την προσέγγιση της επικοινωνιακής 

συνεννόησης»15. 

    Πολιτική κοινωνική ένταξης µεταναστών σε κοινοτικό επίπεδο 

σηµαίνει πολιτική καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού, µετά την 

υιοθέτηση του χάρτη  θεµελιωδών δικαιωµάτων και των κανονισµών περί ίσης 

µεταχείρισης προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, σε 

όλα τα επίπεδα της κοινωνικοοικονοµικής ζωής.  Ιδίως δε, όταν αυτός ορίζεται 

ως κατάσταση ελλείµµατος σε πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά 

δικαιώµατα. 

    Η πολιτική της ένταξης υιοθετείται από χώρες οι οποίες θεωρούν 

ιδιαίτερα σηµαντική την ύπαρξη µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, η οποία θα 

προσφέρει εργασία, στέγη, κοινωνική προστασία και εκπαίδευση στους 

                                            
15 Γαβριήλ Αµιτσης, Γαβριελα Λαζαριδη ‘’Νοµικές και κοινωνικοπολιτιστικες διαστάσεις της 
µετανάστευσης στην Ελλάδα’’ Εκδόσεις Παπαζηση, Αθηνά 2001, σελ191 
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µετανάστες και τις µειονότητες µε σεβασµό στην ταυτότητας τους, τη  οµαλή 

ένταξη τους και στο δικαίωµα τους στον αυτοπροσδιορισµό.  

Στο εσωτερικό της κάθε χώρας η ανάπτυξη «επιθετικής πολιτικής» που 

περνά µέσα από την κοινωνική ένταξη των µεταναστών και των κάθε είδους 

µειονοτήτων στη δηµόσια και οικονοµική ζωή είναι η αποφασιστική απάντηση, 

αν θέλουµε να διασφαλίσουµε λύσεις στην απειλούµενη περιθωριοποίηση, 

αλλά και την κοινωνική συνεκτικότητα στη νέα πολυπολιτισµική 

πραγµατικότητα της εποχής µας. 

 

 

        Αφοµοίωση(assimilation) 
 
 

Η αφοµοίωση ορίζεται « συνήθως ως µια διαδικασία µέσα από την 

οποία άτοµα διαφορετικής εθνικής ή φυλετικής προέλευσης αλληλεπιδρούν 

και συµµετέχουν στην καθηµερινή ζωή µιας ευρύτερης κοινωνίας χωρίς να 

παίζει ρόλο η διαφορετική τους προέλευση. Μια ολοκληρωµένη µορφή 

αφοµοίωσης είναι ταυτόσηµη µε την ανυπαρξία εθνικών ή φυλετικών 

χαρακτηριστικών που διαχωρίζουν τη δοµή µιας πολυεθνικής / πολυφυλετικής 

κοινωνίας»16. 

       Η πολιτική της αφοµοίωσης των µεταναστών, εκφράζει «µια αρνητική 

στάση στην προοπτική της πολυπολιτισµικότητας και αποβλέπει στη σταδιακή 

εξάλειψη των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των µεταναστών. Αφοµοίωση 

σηµαίνει ότι οι ξένοι ‘’εξαφανίζονται’’, ‘’ενσωµατώνονται’’ στο συνολικό 

πληθυσµό, µε αλλά λόγια επικρατεί η ιδέα της ταύτισης µε το άλλο, η 

κατάργηση των διάφορων ανάµεσα στον ξένο και τον ‘’ντοπιο’’»17.  

     Ο αµερικανός κοινωνιολόγος Μ. GORDON «θεωρεί ότι η διαδικασία 

αφοµοίωσης ολοκληρώνεται, όταν υπάρχει πλήρης αποδοχή των 

πολιτιστικών προτύπων της χώρας υποδοχής, ευρεία συµµετοχή σε 

πρωτογενείς οµάδες της κοινωνίας υποδοχής, σηµαντικός βαθµός µικτών 

                                            
16 Γ.Π. Μάρκου, ‘’προσεγγίσεις της πολυπολιτισµικότητας  και η διαπολιτισµική εκπαίδευση- 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών’’, ΥΠ. ΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Γ.Γ. 
ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, Αθηνά 1996, σελ. 7 
17 Μετανάστες και µετανάστευση, ‘’οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές’’ 
επιµέλεια:Χάρης Ναξάκης, Μιχάλης Χλέτσος. Εκδόσεις Πατάκη,  σελ. 162 
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γάµων, το συναίσθηµα του ‘’ανήκειν’’ στην κοινωνία υποδοχής, απουσία 

στερεοτύπων και διακρίσεων, απουσία συγκρούσεων που προέρχονται από 

διαφορετικά συστήµατα αξιών και από την άσκηση της εξουσίας»18.                           

Κατά την «’’κοινωνικό-δοµική προσέγγιση’’, αφοµοίωση (assimilation) συνιστά 

την προσαρµογή των µεταναστών στο πολιτισµικό σύστηµα της χώρας 

υποδοχής(γλώσσα, διεθνοτικές επαφές, άξιες, συµµετοχή σε οργανώσεις). 

Ενώ κατά την ‘’ ατοµιστική προσέγγιση’’, αφοµοίωση ορίζεται, η κατάσταση ή 

η διαδικασία εξοµοιώσεις του µετανάστη και του ηµεδαπού από µονοµερή 

προσαρµογή του µετανάστη στο πολιτισµικό σύστηµα της χώρας 

υποδοχής»19.   
O Ray Honeygord αναφερόµενος στο πολυδιάστατο µοντέλο της 

διαδικασίας αφοµοίωσης, υποστηρίζει ότι «ο όρος ‘’αφοµοίωση’’ υποφέρει 

από απρόσεκτη χρήση και συχνά χρησιµοποιείται σαν συνώνυµο για την 

‘’ολοκλήρωση’’. Εάν αυτό γίνει ξεκάθαρο τότε δεν έχουµε κανένα βλαβερό 

αποτέλεσµα, αλλά το µπέρδεµα των δυο λέξεων µπορεί να οδηγήσει σε 

παρεξήγηση. Γι’ αυτό λέγοντας ‘’αφοµοίωση’’ θεωρείται τη διαδικασία που 

λαµβάνει χώρα όταν εθνικές µειονότητες είναι αναγκασµένες, λιγότερο ή 

περισσότερο, και να εγκαταλείψουν τους αρχικούς τους πολιτισµούς και να 

προσλάβουν τον πολιτισµό της χώρας στην οποία έχουν µεταναστεύσει οι 

ίδιοι ή οι προγονοί τους.  Σύµφωνα µε αυτό το σενάριο, αρχικές γλώσσες, 

θρησκείες, κοινωνικά έθιµα κι εκδοχές της ιστορίας λαµβάνονται ως 

αλλοδαπές. Η πρόθεση της πλειοψηφίας είναι να τις εξαλείψει, ώστε να 

αναγκάσει τις µειονότητες να συνδεθούν µε τον κυρίαρχο πολιτισµό. Όπου 

δεν θεωρείται πιθανή αυτή η διαδικασίας σύνδεσης, έχει επιχειρηθεί 

πραγµατική απέλαση ή εξάλειψη των µειονοτήτων.  

Η λογική πίσω από αυτήν την πολιτική είναι ότι οι εθνικές ‘’διαφορές’’ 

αντιπροσωπεύουν µια απειλή για την εθνική ενότητα και την κοινωνική και 

πολιτική σταθερότητα- και το εντελώς λανθασµένο και κακόβουλο δόγµα της 

φυλετικής καθαρότητας, έχει συχνά λειτουργήσει σαν δικαιολογία»20.       

                                            
18 Gordon, M., ‘‘Assimilation in American Life. The Role of Religion, and National Origins’’, 
New York, 1964., σελ.71 
 
19 Γαβριήλ Αµιτσης, Γαβριελα Λαζαριδη ‘’Νοµικές και κοινωνικοπολιτιστικες διαστάσεις της 
µετανάστευσης στην Ελλάδα’’ Εκδόσεις Παπαζηση, Αθηνά 2001,  σελ 186 
 
20 Ray Honeygord, ‘’Integration of Disintegration’’, The Claridge Press, (1988), σελ. 27-29.   
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Οι υποστηρικτές του αφοµοιωτικού µοντέλου βλέπουν το σύγχρονο 

εθνικό κράτος περισσότερο στο πλαίσιο της καθολικότητας και λιγότερο ότι 

αποτελείται από εθνικές οµάδες µε εθνικά, πολιτισµικά χαρακτηριστικά. Οι 

διαφορές εθνικές µεταναστευτικέ οµάδες πρέπει να απορροφηθούν από τον 

ντόπιο οµοιογενή πολιτισµό για να µπορέσουν να συµµετέχουν ισοδύναµα 

στη διαµόρφωση και την διατήρηση της κοινωνίας. Επίσης υποστηρίζουν, ότι 

εθνικοί δεσµοί και πολιτισµοί εξακολουθούν να υπάρχουν, επειδή οι διάφορες 

εθνικές µεταναστευτικές οµάδες δεν έχουν ακόµα ενσωµατωθεί στην κοινωνία 

και δεν µπορούν να ωφεληθούν από την οικονοµική και κοινωνική 

κινητικότητα που προσφέρει η σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία.            Η 

πολιτική της αφοµοίωσης σκοπό έχει τη δηµιουργία πολιτών και όχι απλώς 

εργατών. Χώρες οι οποίες βρίσκονται υπό ανάπτυξη (αναπτυσσόµενες) και 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα χαµηλής πυκνότητας πληθυσµού υιοθετούν την 

πολιτική της αφοµοίωσης των µεταναστών.  

« Αναπτύσσεται από χώρες οι οποίες µέσα από τους µετανάστες 

προσπαθούν να καλύψουν δικά τους κενά, όχι µόνο στον τοµέα της εργασίας 

αλλά και σε άλλους τοµείς, κυρίως το δηµογραφικό. 

        Βάσει  της  πολιτικής  αυτής, οι µετανάστες δεν θεωρούνται απλά και 

µόνο ξένα φτηνά εργατικά χέρια ή ο «εφεδρικός στρατός» σε περίπτωση 

αύξησης της ανεργίας που θα καλύψει κενές θέσεις εργασίας. Είναι αυτοί που 

θα λύσουν ή θα βοηθήσουν στη µερική ή ολική επίλυση του δηµογραφικού 

προβλήµατος. Για να συµβεί όµως αυτό χρειάζεται να τους παραχωρηθούν 

από το κράτος δικαιώµατα και υποχρεώσεις όπως αυτά που έχουν οι ντόπιοι 

και γενικά να τους παραχωρηθούν όλα αυτά που κάνουν ένα άτοµο να 

θεωρείται πολίτης µιας χώρας»21. 

      Απ’ την άλλη όµως µεριά, ο µετανάστης µέσα από την πολιτική αυτή 

και κατά τη διάρκεια της αφοµοιωτικής διαδικασίας, ασπάζεται τα πολιτιστικά 

στοιχεία της χώρας υποδοχής και παραµερίζει τα στοιχεία αυτά της χώρας 

του.   

     Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί δηµοσίευµα µε τον τίτλο « 

‘’Εξελληνίζονται  κάτοικοι του Φίερι µε απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου’’, 

                                            
21 Α.Μ. Μουσούρου, «Μετανάστευση και µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη», Εκδ. Cutenberg,  Αθήνα 1991, σελ. 127 
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η εφηµερίδα των Τιράνων ‘’Κορριέρι’’ γράφει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 

πόλης Φίερι, στη συνεδρίαση του για το µήνα Απρίλιο, αποφάσισε να εγκρίνει 

τα αιτήµατα 65 πολιτών που είναι µετανάστες στην Ελλάδα, οι οποίοι ζητούν 

αλλαγή του ονόµατος τους για λόγους που έχουν σχέση µε την µετανάστευση. 

Μερικά άτοµα, γράφει η εφηµερίδα, άλλαξαν τα ονόµατα τους από 

‘’Μπα’ι’ράµ’’ σε ‘’Θανάση’’ και από ‘’Ζεκινε’’ σε ‘’∆ήµητρα’’» 22.      

      O µετανάστης ζει σε µια µεταβατική κατάσταση, όπου πρέπει να 

αναπροσαρµόσει ή να αναπροσδιορίσει την ταυτότητα του. Αυτή η διαδικασία 

είναι ενσωµατωµένη στη συµπεριφορά του µετανάστη και προϋποθέτει µια 

αλλαγή στην κοινωνική θέση καθώς και µετατροπή των πολιτιστικών άξιων 

και των τρόπων συµπεριφοράς. Αντιµέτωποι µε αυτήν τη µεταβατική 

κατάσταση, οι µετανάστες βρίσκουν τρόπους να την ξεπεράσουν µε την 

εκµάθηση και προσαρµογή στη νέα κουλτούρα. Αυτό µπορεί να γίνει 

οικειοθελώς, αθέλητα ή και καταναγκαστικά και να συµπεριλάβει αλλαγές στα 

βασικά στοιχεία της προσωπικής ταυτότητας, όπως το όνοµα ή η θρησκεία.  

Αυτή η ‘’µετατροπή’’ του µετανάστη ξεκινάει από την εκπαίδευση, η οποία 

θεωρεί ότι η προώθηση των εθνικών γλωσσών και πολιτισµών και η ενίσχυση 

των εθνικών δεσµών διαιωνίζουν τη χαµηλή κοινωνική θέση των εθνικών 

οµάδων, δηµιουργούν εθνικές πολώσεις και θέτουν σε κίνδυνο τη συνοχή του 

εθνικού κράτους.  Γι΄ αυτό το κράτος θα πρεπει να προωθεί την επίσηµη 

γλώσσα και το επίσηµο σύστηµα πολιτισµικών αξιών. Για το σχολείο και τα 

εκπαιδευτικούς  αυτό σηµαίνει ότι θα εξακολουθήσουν να µεταδίδουν σ’ όλους 

τους µαθητές συγκεκριµένες γνώσεις, συγκεκριµένες αξίες, συγκεκριµένους 

κώδικες συµπεριφοράς και συγκεκριµένες εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές 

φιλοδοξίες, που καθορίζονται από το πολιτισµικά ‘’ανώτερο’’ σύστηµα αξιών 

της χώρας υποδοχής» 23..     

      Η συµµετοχή του µετανάστη στηρίζεται στην µετατροπή του τρόπου 

που συµπεριφέρεται και γενικότερα της παρουσίας του µέσα στην ελληνική 

κοινωνία . Η διαπραγµάτευση ξεκινά µε το όνοµα και στη συνεχεία 

                                            
22 WWW. Enimerosinews.gr  «Ελληνικά ονόµατα παίρνουν Αλβανοί Μετανάστες»     
23 Γ.Π. Μάρκου, ‘’προσεγγίσεις της πολυπολιτισµικότητας  και η διαπολιτισµικη εκπαίδευση- 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών’’, ΥΠ. ΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Γ.Γ. 
ΛΑΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, Αθήνα 1996, σελ. 9 
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αναλαµβάνουν ένα καινούργιο ρόλο και αυτός είναι να πείσουν για τις ρίζες 

τους. 

     Ο µετανάστης «µαθαίνει να ανήκει στη χώρα εγκατάστασης 

απορρίπτοντας µέρος της ιστορίας του. Μαθαίνει να δίνει τη συνολική 

εντύπωση µιας παρουσίας και συµπεριφοράς ‘’αόρατης’’ στα µάτια του 

ντόπιου γνωστή και κριτή. Αντιλαµβάνεται πολύ καλά ότι όλα τα στοιχεία 

γύρω από τον κοινωνικό αποκλεισµό του έχουν να κάνουν µε το αρνητικό 

καθορισµό του µετανάστη: δεν είναι έλληνας, δεν είναι χριστιανός, δεν είναι 

πολίτης του κράτους και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση αυτής της 

κατηγόριας των µεταναστών, είναι φανερό ότι τα δικαιώµατα τους δεν 

εξαρτώνται µόνο από το είδος της εργασίας τους, της προσφοράς τους και της 

συµµετοχής τους στην κοινωνική ζωή, αλλά κυρίως µε την ταυτότητα τους. Η 

ταυτότητα του ‘’Ξένου’’  είναι το κοινωνικό του µειονέκτηµα από τη στιγµή της 

άφιξης του µετανάστη στην χώρα υποδοχής. Έτσι, αυτός αρνείται ένα µέρος 

της προσωπικής ιστορίας του και επιχειρεί να θυµηθεί ή να ανασκευάσει τι 

σηµαίνει να έχεις ελληνική ταυτότητα. 

          Ο µετανάστης λοιπόν, απαιτείται να κατέχει τη δυνατότητα να 

παραιτηθεί από την ‘‘κατοχή’’ της οποιασδήποτε προηγούµενης κοινωνικής, 

πολιτιστικής, θρησκευτικής ακόµα και εθνικής ταυτότητας και να αναβαπτιστεί 

µέσα από τη συµµετοχή του στην καινούρια κοινωνία, που τον δέχεται. 

Μαθαίνει το νέο του πρόσωπο και προσπαθεί να προβάλλει µια αποδεχτή 

ταυτότητα για να οικοδοµήσει τη ζωή του. Αυτό γίνεται µέσα στο πλαίσιο των 

απαιτήσεων που έχει η νέα κοινωνία από αυτόν, σε ένα αγώνα για 

συνύπαρξη µε τις κατεστηµένες ντόπιες οµάδες» 24. 

.    

   

 

 

 

 

 

                                            
24 Ίδρυµα Σάκη Καραγιωργα ‘’Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµός’’, Αθηνά 
1998, σελ.484.  
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Ενσωµάτωσης ή προσαρµογή (insertion) 
 
        Η πολιτική της  ενσωµάτωσης ή προσαρµογή, «αναφέρεται στην ανοχή 

των πολιτιστικών παραδόσεων των µεταναστών σε τοπικό επίπεδο, δίχως 

όµως τη διαµόρφωση συνεπούς και σαφούς πολιτικής για την στήριξη ή 

ενθάρρυνση πολιτιστικών διάφορων σε εθνικό επίπεδο»25. 

       Η συγκεκριµένη πολιτική ένταξης των µεταναστών σε µια κοινωνία, 

υπογραµµίζει την ανεκτικότητα, την καλή θέληση, την υποµονή και το 

πλεονέκτηµα για τους ντόπιους να δέχονται διαφορετικά στοιχεία πολιτισµού, 

από τα δικά τους, έτσι ώστε να δίνεται στους ξένους η δυνατότητα 

συνεισφέρουν στον τόπο. Όµως στην ουσία, παρ’ ότι  µετανάστες  

συνεισφέρουν στην χώρα, παραµένουν και αντιµετωπίζονται ως  ξένοι.  

       Η πολιτική αυτή «εµφανίζεται να χρησιµοποιήθηκε κατά την δεκαετία 

του ‘80 κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες σε διάφορες παραλλαγές, αλλά πάντα 

µε την ίδια κοινή ‘’φιλοσοφία’’ που λέει, ‘’ότι οι µετανάστες είναι διαφορετικοί 

από τους ντόπιους κάτοικους, για αυτό δεν µπορούν να ενταχθούν στην 

κοινωνία, και ότι δεν έχουµε τίποτα εναντίον τους, αλλά πρέπει να µείνουν στη 

χώρα υποδοχής προσωρινά και να επιστρέφουν στην πατρίδα τους’’. 

Σύµφωνα µε την πολιτική αυτή ο µετανάστης αντιµετωπίζεται ως φτηνό, 

υπάκουο, κακοπληρωµένο, µη ασφαλισµένο και χωρίς δικαιώµατα εργατικό 

δυναµικό   και όχι ως  πολίτης»26.  

       Τα δυο απ’ τα βασικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης πολιτικής 

ένταξης των µεταναστών, είναι η προσωρινή διαµονή του µετανάστη στη 

χώρα υποδοχής και η εναλλαγή / αντικατάσταση. Απ’ τη στιγµή που λέµε ότι ο 

µετανάστης αντιµετωπίζεται ως εργατική δύναµη, γίνεται κατανοητό ότι θα 

παραµείνει στη χώρα υποδοχής για να καλύψει τις κενές θέσεις εργασίας. Μ’ 

αυτό τον τρόπο ελέγχεται η είσοδος και η διάρκεια παραµονής των 

µεταναστών στην χώρα, αφού θα µπουν τόσοι µόνο όσοι χρειάζονται για την 

κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. Απ’ την άλλη µεριά όµως όταν θα 

πάψουν αν υφίστανται οι θέσεις εργασίας, που καλύπτονται από µετανάστες, 

οι κάτοχοι τους θα πείθονται ή θα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την χώρα.  

                                            
25 Μετανάστες και µετανάστευση, ‘’οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές’’ 
επιµέλεια:Χάρης Ναξακης, Μιχάλης Χλετσος. Εκδόσεις Πατάκη,  σελ. 87 
26 Ο.Π σελ 164 
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      Σ’ αυτό το σηµείο µπαίνει το δεύτερο χαρακτηριστικό της πολιτικής 

αυτής, η εναλλαγή / αντικατάσταση. Οι µετανάστες που ηθεληµένα ή αθέλητα 

εγκαταλείπουν τη χώρα υποδοχής θα αντικαθίστανται από άλλους µετανάστες 

οι οποίοι θα καλύπτουν κι αυτοί τις νέες κενές θέσεις εργασίας και θα 

αντιµετωπίζονται ως εργατική δύναµη µε όλα τα σχετικά επακόλουθα.  

      Η συγκεκριµένη πολιτική ένταξης, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί από 

έλλειψη µεταναστευτικής πολιτικής, αφού προτεραιότητα της πολιτείας είναι η 

«εκµετάλλευση» του µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού, συνήθως 

εποχιακά,  και σε δουλείες που το ντόπιο εργατικό δυναµικό δεν αναλαµβάνει, 

και όχι η υιοθέτηση µιας πολιτικής ένταξης που διέπεται από τις βασικές 

διατάζεις της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των δικαιωµάτων για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα.   Ενώ οι όποιες νοµικές  διατάξεις, αναφέρονται στους 

µετανάστες, έχουν κατασταλτικό χαρακτήρα και αποβλέπουν στην  χρονική 

οριοθέτηση της παραµονής τους στη χώρα υποδοχής.  

      Χώρες  οι οποίες ‘’αξιοποιούν’’ την παρουσία των µεταναστών, δεν 

δείχνουν διατεθειµένες να πληρώσουν και κάποιο «κόστος» γι’ αυτούς τους 

ανθρώπους που ζουν, προσφέρουν και  συµβάλλουν σηµαντικά στην 

ανάπτυξη και την  ευηµερία της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί 

η έλλειψη διασφάλισης των πιο απλών και βασικών κοινωνικών και εργατικών 

δικαιωµάτων.   

         Οι πολιτικές των χωρών αυτών, «θεωρούν τους µετανάστες 

‘’αναλώσιµους’’, στους οποίους  δεν πρέπει να τους παρέχονται δικαιώµατα, 

παρά πάνω από αυτά που τους παρέχει ο χαρακτηρισµός «φιλοξενούµενο 

εργατικό δυναµικό». Έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ‘’προσωρινότητα’’ που θα 

πρέπει να χαρακτηρίζει την συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα στις χώρες 

αυτές»27   

        Με  οδηγό την ‘’φιλοσοφία’’ της ‘’προσωρινότητας’’ των µεταναστών 

στην χώρα υποδοχής, υιοθετούνται πολιτικές ‘’ανοχής’’, αντιπροσωπευτική 

αυτών είναι αυτή που δεν επιτρέπει την εκµάθηση από τα παιδία των 

µεταναστών και της µητρικής τους γλώσσας στο σχολείο. Ενώ «έµφαση 

δίνεται  στην ενσωµάτωση των παιδιών µε διαφορετική γλωσσική και 

                                            
27 Α.Μ. Μουσούρου, «Μετανάστευση και µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη», Εκδ. Cutenberg,  Αθήνα 1991, σελ. 127 
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πολιτισµική οµοιογένεια των κοινωνιών αυτών. Με αποτέλεσµα να οδηγεί 

καταρχήν στην δηµιουργία ενός µη φιλικού περιβάλλοντος για τους 

µετανάστες, µε απώτερο στόχο να επιστρέψουν κάποτε στη χώρα τους» 28..   

     Γενικά οι πολιτικές ένταξης των µεταναστών , εξαρτώνται απ’ τη 

γενικότερη αντιµετώπιση αυτής απέναντι στο µεταναστευτικό ζήτηµα, αν 

δηλαδή θεωρούµε τους µετανάστες προσωρινά ‘’φιλοξενούµενους’’ ή 

προσπαθούµε τους εντάξουµε στην κοινωνία µας.  αλλά και στη στάση της ως 

προς τη µελλοντική επιστροφή των µεταναστών στις χώρες τους άρχισαν και 

να ασφαλίζονται.  

                         
 

Mεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα 
 

       Η ξαφνική εισροή µεταναστών βρήκε την διοικητική µηχανή της 

Ελλάδας απροετοίµαστη.   Μέχρι τότε, η εθνική µεταναστευτική πολιτική ήταν 

αποκλειστικά προσανατολισµένη σε µια πολιτική αποστολής µεταναστών.                                   

  Οι αρχικές παρεµβάσεις στον τοµέα της µεταναστευτικής πολιτικής 

στην παρελθούσα δεκαετία είχαν το χαρακτήρα δειλών µάλλον βηµάτων στην 

κατεύθυνση του περιορισµού της παράνοµης κατά βάση µετανάστευσης. 

         Η συγκεκριµένη µεταναστευτική πολιτική αρκετές φορές παρουσιάζει 

ανακολουθίες, κενά και παραλείψεις, από τον ένα νόµο στο άλλον. Γεγονός, 

που πιθανόν να υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη βούληση για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος. Ωστόσο,  τα νέα δεδοµένα οδηγούσαν στην 

υιοθέτηση και θέσπιση γενικών και ειδικών πολιτικών που αφορούν τόσο 

θέµατα εισόδου στην ελληνική επικράτεια όσο και µε ζητήµατα µεταχείρισης 

των µεταναστών κατά την διάρκεια παραµονής τους.  

     Ουσιαστική προσπάθεια για την δηµιουργία µιας µεταναστευτικής 

πολιτικής, που θα ανταποκρίνεται, µε επιτυχία στην υποδοχή µεταναστών,  

γίνεται ορατή µε την θέσπιση του νόµου 2910/2001.  

                                                                                                                             
 
28 28 Γ.Π. Μάρκου, ‘’Προσεγγίσεις της πολυπολιτισµικότητας  και η διαπολιτισµικη εκπαίδευση- 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών’’, ΥΠ. ΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Γ.Γ. 
ΛΑΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, Αθήνα 1996, σελ. 13 
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   « Ο Νόµος 2910/2001, «είχε ως κατευθυντήριες γραµµές’’ Είσοδος και 

παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια’’ και ‘’Κτήση της Ελληνικής 

ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις ‘’  

Με σπουδαιότερες καινοτοµίες: 

o Την σύσταση σε κεντρικό και περιφερικό επίπεδο Υπηρεσίας 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για την υλοποίηση της 

µεταναστευτικής πολιτικής.  

o Την δυνατότητα σύστασης γραφείων ευρέσεως εργασίας στις 

Ελληνικές         Προξενικές Αρχές για τον προγραµµατισµό και την 

ορθολογική κατανοµή των επιθυµούντων να εργαστούν στην Ελλάδα 

αλλοδαπών σε σχέση µε τις υπάρχουσες ανάγκες στη χώρα µας. Έτσι, 

αποτρέπεται η παράνοµη είσοδος αλλοδαπών για εργασία, αφού θα 

µπορούν νόµιµα να εκφράσουν την επιθυµία τους για εργασία στην 

Ελλάδα.  

o Την µετατόπιση της αρµοδιότητας χορήγησης άδειας παραµονής από 

το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και όχι από τις αστυνοµικές 

αρχές. 

o Την αυτεπάγγελτη δίωξη των σχετικών πράξεων στο πλαίσιο 

καταπολέµησης του ρατσισµού και της ξενοφοβίας.      

o Την ρύθµιση των υποχρεώσεων των µεταναστών, των υπηρεσιών, των 

υπάλληλων, των εργοδοτών και των ιδιωτών και η επιβολή ποινικών 

και διοικητικών κυρώσεων για τους παραβάτες. 

o Την ρύθµιση θεµάτων απέλασης, η δηµιουργία ειδικών χώρων 

προσωρινής κράτησης αλλοδαπών που βρίσκονται υπό απέλαση και η 

παροχή εγγυήσεων για την προσωρινή κράτηση. 

o Την εισαγωγή αλλαγών στη διαδικασία χορήγησης της Ελληνικής 

ιθαγένειας µε πολιτογράφηση, δηµιουργία ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για 

την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας από τους ανιθαγενείς και τους 

πρόσφυγες. 

o Την κατοχύρωση των δικαιωµάτων των µεταναστών και η 

δυνατότητα ένταξης τους στην Ελληνική κοινωνία(πρόσβαση των παιδιών 

των µεταναστών στην εκπαίδευση, πρόσβαση στο σύστηµα δικαιοσύνης, 

στην ασφάλιση κτλ). 
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o Τέλος, η ίδρυση µηχανισµών τεκµηρίωσης της µεταναστευτικής 

πολιτικής» 29.   

Παρακάτω παρατίθονται, χαρακτηριστικά αποσπάσµατα του συγκεκριµένου 

νόµου. 

 Το κεφάλαιο Γ΄ του παρόντος νόµου, ρυθµίζει τις γενικές προϋποθέσεις 

εισόδου και παραµονής αλλοδαπών. Στην παράγραφο 3 του συγκεκριµένου 

νόµου εισάγετε η νέα διάταξη η οποία αναφέρει η Ελληνική προξενική αρχή, 

του τόπου κατοικίας του αλλοδαπού, χορηγεί την θεώρηση εισόδου εφόσον 

ληφθούν υπόψη λόγοι που αφορούν τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας 

και στη δηµόσια υγεία και έχει διάρκεια 3 µηνών, αν δεν ορίζετε διαφορετικά 

από τις διατάξεις του παρόντος.    

 Με   την παράγραφο 4 έχουµε πάλι νέα διάταξη σύµφωνα µε την οποία 

αλλοδαπός που δεν υποχρεούται µε θεώρηση εισόδου µπορεί να εισέρχεται 

στο ελληνικό έδαφος ελεύθερα και να παραµένει σε αυτό συνολικά µέχρι και 3 

µήνες µέσα σε διάστηµα 6 µηνών από την ηµεροµηνία της πρώτης εισόδου. 

 Με την παράγραφο 5 εισάγεται νέα διάταξη η οποία λέει ότι οι 

ελληνικές αρχές ελέγχου µπορεί να υποχρεώσουν σε άµεση αναχώρηση 

αλλοδαπών, αν διαπιστώσουν ότι δεν έχει θεώρηση εισόδου, εφόσον 

απαιτείται και εισιτήριο για τη συνεχίσει του ταξιδιού του τόσο για τη χώρα 

προορισµού όσο και τις ενδιάµεσες χώρες από το έδαφος των οποίων κατά 

ανάγκη θα διέλθει.  

 Με το άρθρο 8 ρυθµίζεται η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας 

παραµονής. Αναφέρετε στην παράγραφο 1 ότι ο αλλοδαπός που έχει λάβει 

θεώρηση στην Ελλάδα, για ένα από τους λόγους που προβλέπονται στο 

παρόντα νόµο, µπορεί να ζητήσει άδεια παραµονής για τον ίδιο λόγο, εφόσον 

πληροί τις προβλεπόµενες από το νόµο αυτό προϋποθέσεις. 

 Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 αναφέρετε ότι ο αλλοδαπός που 

επιθυµεί τη χορήγηση άδειας παραµονής στην Ελλάδα, οφείλει 2 µήνες 

τουλάχιστον πριν την λήξη της θεώρησης εισόδου, να υποβάλλει  ∆ήµο ή 

στην κοινότητά του τόπου κατοικίας ή διαµονής του αίτηση για τη χορήγηση 

της άδειας παραµονής. 

                                            
29 Γαβριήλ Αµιτσης, Γαβριελα Λαζαριδη ‘’Νοµικές και κοινωνικοπολιτιστικες διαστάσεις της 
µετανάστευσης στην Ελλάδα’’ Εκδόσεις Παπαζήση, Αθηνά 2001 
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 Στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου αναφέρεται ότι µαζί µε την αίτηση 

πρέπει να καταθέτει αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου 

µε την θεώρηση εισόδου και τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από 

το νόµο αυτό. Στη συνέχεια µε την παρ. 5, έχουµε ότι ο δήµος ή η κοινότητα 

εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα διαβιβάζει µαζί µε την 

αίτηση του αλλοδαπού στην αρµόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία αλλοδαπών 

και µετανάστευσης. Η  αίτηση εντός µηνός εξετάζεται από την υπηρεσία και 

αφού ληφθούν υπόψη οι λόγοι για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, 

καλεί σε συνέντευξη τον αλλοδαπό σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, ενώπιον 

της Επιτροπής Μετανάστευσης. 

 Στην παρ. 6 αναφέρεται ότι η κλήσης του αλλοδαπού γίνεται µε 

απόδειξη και η µη εµφάνιση του αλλοδαπού δικαιολογείται µόνο για λόγους 

ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση τέτοια, καλείται εκ νέου σε συνέντευξη. Αν 

τώρα η µη εµφάνιση του είναι αδικαιολόγητη, η αίτηση απορρίπτεται. 

 Η παρ. 7 αναφέρει ότι η άδεια παραµονής χορηγείται µε απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής 

Μετανάστευσης. Ενώ η παρ. 8 αναφέρει ότι η ανανέωση της άδειας 

παραµονής, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται 

από τις παρ. 3-7 του παρόντος άρθρου, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από 

το νόµο αυτό 

 Στο άρθρο 21, γίνεται αναφορά στη χορήγηση άδειας παραµονής, η 

οποία χορηγείται τον αλλοδαπό ο οποίος έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την 

παροχή εξαρτηµένης εργασίας και εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

• Να έχει άδεια εργασίας, 

• Να έχει συνάψει σύµβαση εργασίας, 

• Να είναι υγιής και ασφαλισµένος ιατρικά, αλλά και σε περίπτωση 

εργατικού ατυχήµατος και 

• Να έχει εξασφαλίσει κατάλυµα. 

Η αίτηση συνοδεύεται από άδεια εργασίας, από σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας, από αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ασφαλισµένος τόσο για ιατρικά 

θέµατα, όσο και για θέµατα εργατικού ατυχήµατος από τη δήλωση στην οποία 

αναφέρει τη διεύθυνση του καταλύµατος του, αλλά και από πιστοποιητικό 

υγείας που εκδίδεται από ηµεδαπά νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κέντρα υγείας ή 
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θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α. ότι δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο 

µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Τα έξοδα επιβαρύνουν 

τον αλλοδαπό. 

Το άρθρο 22, αναφέρεται στη διάρκεια και ανανέωση της άδειας 

παραµονής, η οποία για την παροχή εξαρτηµένης εργασίας χορηγείται για ένα 

έτος και µπορεί να ανανεώνεται όσο χρόνο ισχύει η άδεια εργασίας. Ο 

αλλοδαπός για την ανανέωση οφείλει 2 µήνες πριν τη λήξη της άδειας 

παραµονής να υποβάλει αίτηση και δικαιολογητικά στο δήµο ή τη κοινότητα 

από τα οποία να προκύπτει ότι έχει άδεια εργασίας, έχει εκπληρώσει τις 

φορολογικές υποχρεώσεις αλλά και τις προϋποθέσεις του άρθρου 21. Μετά τη 

πάροδο 6 ετών, η ανανέωση της άδειας παραµονής γίνεται µε απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και έχει 

διετή διάρκεια, ενώ ύστερα από 10 χρόνια µπορεί µε απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης να χορηγηθεί άδεια 

παραµονής αορίστου διάρκειας. Τέλος ο αλλοδαπός µπορεί να συνάπτει 

σύµβαση εργασίας µε άλλο εργοδότη, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας 

εργασίας και της άδειας παραµονής. 

Το άρθρο 23 αναφέρει πως οι διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 22 

ισχύουν και για τους αλλοδαπούς που επιθυµούν να έρθουν στην Ελλάδα για 

τη παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου. Για την ανανέωση της άδειας 

εργασίας αυτών, µπορεί αντί της σύµβασης παροχής ανεξάρτητων 

υπηρεσιών ή έργου να προσκοµίζεται δήλωση του εργοδότη, ο οποίος θα 

απασχολήσει τον αλλοδαπό σε συγκεκριµένη εργασία, για συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα ή βιβλιάριο ασφαλιστικού οργανισµού από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο αλλοδαπός έχει πραγµατοποιήσει αριθµό ηµεροµισθίων ίσο 

µε ο µισό των εργάσιµων ηµερών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστηµα 

από την έκδοση της άδειας εργασίας, µέχρι την υποβολή της αίτησης του για 

ανανέωση. 

Τέλος, το άρθρο 24 αναφέρεται στην εποχιακή εργασία των 

αλλοδαπών, η οποία είναι η απασχόληση του στην Ελλάδα για χρονικό 

διάστηµα µέχρι 6 µηνών σε τοµέα δραστηριότητας που συναρτάται µε το 

ρυθµό των εποχών, µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου για συγκεκριµένο 

εργοδότη και είδος απασχόλησης υπό την προϋπόθεση ότι ο αλλοδαπός δεν 

διατηρεί νόµιµη κατοικία στην Ελλάδα. Ο εργοδότης που επιθυµεί να 
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απασχολήσει αλλοδαπό για εποχιακή εργασία, οφείλει να λάβει έγκριση του 

Ο.Α.Ε.∆. ύστερα από αίτηση προς την αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν την έναρξη των εργασιών του. Η 

αίτηση διαβιβάζεται στο Ο.Α.Ε.∆. 

Το άρθρο 37 περιλαµβάνει διατάξεις για άλλες περιπτώσεις χορήγησης 

άδειας παραµονής. Σύµφωνα µ ‘ αυτό στην παρ. 1, αναφέρεται ότι 

επιτρέπεται η χορήγηση άδειας παραµονής σε αλλοδαπό µέχρι ενός έτους, 

που µπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα, εφόσον: 

1. αποδεικνύει ότι διαθέτει πόρους για την κάλυψη των δαπανών 

διαβίωσης του, χωρίς να παρέχει εξαρτηµένη εργασία ή να ασκεί 

ανεξάρτητη δραστηριότητα και ότι η προέλευση των πόρων αυτών είναι 

νόµιµη. 

2. Έχει εξασφαλίσει κατάλυµα. 

3. Είναι υγιής και είναι ασφαλισµένος για κάλυψη εξόδων νοσηλείας 

ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης. 

 

Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αναφέρεται ότι η αίτηση του 

αλλοδαπού για τη χορήγηση άδεια παραµονής θα πρέπει να συνοδεύεται 

από: 

1. αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει τα απαραίτητα οικονοµικά µέσα για τη 

διαβίωσή του, 

2. δήλωση, στην οποία αναφέρεται η διεύθυνση του καταλύµατός του, 

3. αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ασφαλισµένος για την κάλυψη εξόδων 

νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή ότι έχει υποβληθεί 

σχετική αίτηση, 

4. πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από ηµεδαπά κρατικά νοσηλευτικά 

ιδρύµατα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α., ότι ο 

αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσηµα το οποίο µπορεί να αποτελέσει 

κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Τα έξοδα βαραίνουν τον ενδιαφερόµενο 

αλλοδαπό. 

 

Η παρ. 3, αναφέρει ότι ύστερα από δεκαετή συνολική παραµονή στην 

Ελλάδα και υπό αυτές τις προϋποθέσεις µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, να χορηγείται άδεια 
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παραµονής αόριστου διάρκειας. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 

των παρ. 3 έως 6 του άρθρου 8 ν. 2910/2001. 

Τέλος, στην παρ. 4 αναφέρεται ότι µε απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, δηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, επιτρέπεται η 

χορήγηση άδειας παραµονής µέχρις ενός έτους, η οποία µπορεί να 

ανανεώνεται κάθε φορά για ένα έτος: 

1. Σε πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νόµιµης παραµονής 

και για λόγους ανθρωπιστικούς ιδίως φύσεως, καθίσταται αδύνατη η 

αναχώρηση ή η αποµάκρυνση τους από την Ελλάδα. 

2. Σε αλλοδαπούς οι οποίοι εξαναγκάζονται για λόγους ανωτέρας βίας να 

µετακινηθούν από τη χώρα ιθαγένειας τους. Η άδεια είναι προσωρινή 

και παύει να ισχύει, όταν εξαλειφθούν οι λόγοι για τους οποίους 

χορηγήθηκε. 

3. Σε αλλοδαπούς επιστήµονες, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την 

προσφορά τους στην έρευνα και στην επιστήµη. 

4. Σε αλλοδαπούς επιστήµονες των νέων τεχνολογικών και κυρίως της 

πληροφορικής. 

 

Το άρθρο 43 ρυθµίζει την ανάκληση της άδειας παραµονής, όπου στην παρ. 

1, συγκεντρώνονται όλα όσα έχουν αναφερθεί στις διατάξεις των 

προηγούµενων ετών και αναφέρουν ότι δύναται, µε απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Περιφερείας και ύστερα από εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών, 

να ανακαλείται η άδεια παραµονής πέραν των γενικών λόγων ανάκλησης, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και για τους εξής λόγους: 

1. Εθνική ασφάλεια και δηµόσιας τάξης 

2. Προστασίας της δηµόσιας υγείας, εφόσον ο αλλοδαπός πάσχει από 

νόσηµα που µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο και αρνείται να 

συµµορφωθεί προς τα µέτρα που καθορίζονται από τις ιατρικές αρχές 

για την προστασία του αν και του έχει δοθεί η απαραίτητη 

πληροφόρηση. 

3. Σε περίπτωση παραβίασης από τον αλλοδαπό των υποχρεώσεων που 

του προκύπτουν από τον παρόντα νόµο ή σε περίπτωση υποβολής 

πλαστών δικαιολογητικών. 
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Στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι αν ανακληθεί η άδεια παραµονής, 

ανακαλείται υποχρεωτικά και η άδεια εργασίας οποιουδήποτε είδους.30»  

       Ο Ν.2910 δεν θέλει να λύσει τα περισσότερα προβλήµατα των 

µεταναστών, θεωρεί πρόβληµα τους ίδιους και την ανάγκη που τους φέρνει 

εδώ. Τους αντιµετωπίζει ως πρόβληµα για την κοινωνία  από την αρχή ως το 

τέλος, κατατάσσοντας τους (όσους καταφέρουν να βρεθούν τυπικά εντάξει 

στην αγορά εργασίας) υποχρεωτικά στη ‘’δεύτερη ταχύτητα’’ του εργασιακού 

στίβου της κοινωνίας: ‘’Νόµιµους’’, αλλά χωρίς πολλά από τα αυτονόητα 

δικαιώµατα των γηγενών, και  πάντοτε  έτοιµους για απέλασης αν το επιβάλει 

το εθνικό συµφέρον (λόγοι δηµόσιας υγείας, τάξης, εθνικής ασφάλειας, αλλά 

και οικονοµικής συγκυρίας). 

        Για τους ‘’παράνοµους’’, που από τι φαίνεται θα συνεχίσουν να 

αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των µεταναστών, δεν τίθεται θέµα. Το 

ελληνικό σύνταγµα στην περίπτωση τους παύει να ισχύει. 

       Ενεργοποιούνται εναντίον τους όλα τα διαθέσιµα µέσα καταστολής µε 

την προσθήκη όπως προβλέπει το άρθρο 78, των ειδικών Αστυνοµικών 

Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και ∆ίωξης Λαθροµετανάστευσης, που στο 

εξής  ‘’µπορει να ιδρύονται κυρίως σε παραµεθόριους και όµορους αυτών 

νόµους ή σε γειτνιάζοντες µε τους τελευταίους νόµους ή σε νησιά που 

βρίσκονται εγγύς των θαλάσσιων συνόρων της χώρας, καθώς και σε 

οποιοδήποτε άλλο νόµο παρατηρείται αυξηµένη παράνοµη εγκατάσταση και 

απασχόληση αλλοδαπών’’(δηλαδή παντού).       

       Στο άρθρο 19 θεσπίζεται και περιγράφεται ένας ιδεατός µηχανισµός 

καταγραφής των αναγκών της οικονοµίας και ένας άλλος, παράλληλος, ο 

οποίος θα ‘’χορηγεί άδειες εργασίας’’ σε αλλοδαπούς – αποκλειστικά ‘’σε 

θέσης που δεν καλύπτονται από ηµεδαπούς’’, µε τρόπο που να ικανοποιεί 

τους Έλληνες όλου του πολιτικού φάσµατος. Στην προκείµενη περίπτωση οι 

Άλλοι, οι οικονοµικοί πρόσφυγες, είναι υποχρεωµένοι- σύµφωνα µε τους 

αυτονόητους εθνικούς µας µύθους – να συµµορφώνονται µε το καθεστώς 

διακρίσεων που θα αποφασίσουν οι ηµεδαποί. ∆ηλαδή, Εµείς ,ως συλλογική 

                                            
30 Πτυχιακή εργασία «Οικονοµικοί µετανάστες, η διαδικασία νοµιµοποίησης (1991 – 2001) 
στην Ελλάδα» Σπουδάστριες: Κωνιού Κλεάνθη, Μπουρµπάκη Αργυρώ, Φασουλάκη Σοφία, 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κουκουνάκη Νίκη, Ηράκλειο 2003.  
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ταυτότητα ‘’ εθνικού αφεντικού’’, καθορίζουµε µέχρι που φτάνουν τα 

δικαιώµατα των Άλλων, αυτών που ‘’έχουµε στην δούλεψη µας’’   

       Κλειδί στο νόµο αποτελεί το άρθρο 24 περί εποχιακής εργασίας 

αλλοδαπών. Μέσω αυτής της οδού θα κινηθεί το σύστηµα άγριας 

εκµετάλλευσης των αλλοδαπών.  Οι εργοδότες θα παραγγέλνουν στη 

νοµαρχία τον αριθµό των εργατών που τους χρειάζεται υπό την προϋπόθεση 

ότι οι εργάτες τους δεν έχουν µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα.  Φυσικά οι 

εργάτες δεν θα µπορούν σε καµία περίπτωση να αλλάξουν αφεντικό ή να 

κινηθούν ελευθέρα στον ελλαδικό χώρο.  

   Βάσει του ορθού 51, στο εξής οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά 

πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, η αυτοδιοίκηση, οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας 

και κοινωνικής ασφάλισης ‘’υποχρεούνται να µην παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους σε αλλοδαπούς οι οποίοι δεν έχουν θεώρηση εισόδου ή άδεια 

παραµονής ή γενικά δεν αποδεικνύουν ότι παραµένουν νόµιµα στην Ελλάδα’’.   

   Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα νοσοκοµεία, κλινικές ή 

θεραπευτήρια, εκτός αν ο ‘’παράνοµος αλλοδαπός’’ είναι ετοιµοθάνατος ή 

ανήλικος. Οι υπάλληλοι που θα τολµήσουν να βοηθήσουν τους µετανάστες 

χωρίς χαρτιά ΄’’διώκονται πειθαρχικά και τιµωρούνται σύµφωνα µε τον Ποινικό 

Κώδικα για παράβαση καθήκοντος’’ Επίσης κυρώσεις, 3µηνες φυλακίσεις και 

πρόστιµα από 1500 ΕΥΡΩ έως 3000 προβλέπονται(άρθρο 54) και σε όσους 

βοηθούν και δεν καταδίδουν µετανάστες. Απαγορεύεται να τους νοικιάζουµε 

σπίτια, να τους διευκολύνουµε να ζήσουν, να τους φιλοξενούµε.      

      Κατανοώντας το περιεχόµενο του συγκεκριµένου νόµου, οδηγούµαστε 

στο συµπέρασµα ότι και ο συγκεκριµένος νόµος, όπως και προγενέστεροι 

του, είναι ‘’κατασκευασµένος’’ από την πλευρά των συµφερόντων της ‘’εθνικής 

οικονοµίας’’ και του ‘’εθνικού συµφέροντος’’ και όχι  σε µια συστηµατική 

παρέµβαση, η οποία ανταποκρίνεται σε µια µεταναστευτική πολιτική 

υποδοχής αλλοδαπών µε βάση τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα και τις 

αντιλήψεις που διέπουν ένα σύγχρονο και δηµοκρατικό κράτος δικαίου»31. 

      Ενώ τελευταίο δείγµα των προθέσεων της πολιτείας για τους 

µετανάστες, είναι και η επιστολή του πρωθυπουργού της χώρας, προς τον 

ισπανό οµόλογο του, στην οποία καταθέτει τέσσερις προτάσεις, προκείµενου 

                                            
31  Ο νέος Νόµος ‘’Μετανάστες ολίγον νόµιµοι’’, Ελευθεροτυπία, 27/5/2001 
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στην Συνοδό Κορυφής στη Σεβίλλης να διαµορφωθεί το πλαίσιο για µια κοινή 

µεταναστευτική πολιτική αλλά να τεθούν και οι προτεραιότητες των σχετικών 

δράσεων:  

      «Μέτρα για την διαµόρφωση κλίµατος εµπιστοσύνης στους πολίτες 

της ένωσης, ότι προωθείται µια ‘’ολοκληρωµένη πολιτική’’. Που δίνει 

απάντηση στο θέµα της µετανάστευσης στην Ευρώπη ως ενιαία γεωγραφική 

ενότητα. 

 Να επιδιωχθεί µια ρεαλιστική προσέγγιση, ώστε η Ευρωπαϊκή 

Ένωση να διαχειριστεί το θέµα ‘’µε κοινωνική εύθηνη και ευαισθησία 

απέναντι σε φαινόµενα ρατσισµού και ξενοφοβίας ή στη διαφύλαξη 

των ανθρώπινων δικαιωµάτων.  

 Να υιοθετηθεί ότι ο αγώνας κατά της λαθροµετανάστευσης για 

ορισµένα κράτη- µέλη, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, είναι 

δύσκολος και άνισος. Με αφετηρία αυτό, επιδιώκεται η στήριξη των 

εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα µας «για την 

υλοποίηση µιας ουσιαστικής κοινής αντιµετώπισης του φαινοµένου 

σε πνεύµα αλληλεγγύης». 

  Να συνδεθεί η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες  χώρες, 

έτσι ώστε να κατευθύνεται στην ανάπτυξη πρακτικών, οι οποίες θα 

αποτρέπουν την παράνοµη µετανάστευση»32. 

      Από τα προαναφερόµενα αντιφατικά στοιχεία της σηµερινής 

µεταναστευτικής πολιτικής της χώρας µας, συµπεραίνουµε ότι  η ελληνική 

πολιτεία δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει µε τους µετανάστες. Θέλει 

εργατικό δυναµικό που θα παραµείνει µε στην χώρα για ένα µικρό διάστηµα ή 

εργατικό δυναµικό που θα παραµείνει στη χώρα για ένα µεγαλύτερο 

διάστηµα. Επίσης , το ελληνικό κράτος δεν έχει µια συγκεκριµένη πολιτική 

στήριξης των µεταναστών (κυρίως στην πράξη) και κοινωνικής ένταξης τους 

στην ελληνική κοινωνία. Με αποτέλεσµα µεγάλη µερίδα αυτών των 

ανθρώπων να νιώθουν αποµονωµένοι από την υπόλοιπη κοινωνία και να 

είναι περισσότερο ευάλωτοι στη φτώχια, στην ανεργία και στον κοινωνικό 

αποκλεισµό.  

                                            
32 www.kathimerini.gr  Η ελληνική πρόταση για τους µετανάστες, Πικιας Γαλάτη. 
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       Η χάραξη και η υλοποίηση µεταναστευτικής πολιτικής που να είναι 

αντάξια του ονόµατος της θα πρέπει να εµπεριέχει δυο στοιχεία’ πρώτον, 

συνολική και συνεκτική αντίληψη περί των διεργασιών που συντελούνται 

διεθνώς και τροφοδοτούν τα µεταναστευτικά κύµατα. ∆εύτερον, σαφήνεια 

στόχων περί του τι κοινωνία και τι τύπου οικονοµία επιδιώκουµε για τα χρόνια 

που έρχονται. 

 
 

∆ιαπολιτισµική προσέγγιση 
 

 «Αν και τα εννοιολογικά όρια των όρων ‘’πολυπολιτισµικός’’ 

(multicultural) και ‘’διαπολιτισµικός’’ (intercultural) δεν είναι πάντοτε 

ευδιάκριτα, ο πρώτος όρος χρησιµοποιείται συνήθως για να περιγράψει µια 

συγκεκριµένη κοινωνική πραγµατικότητα και τη διαδικασία εξέλιξής της και ο 

δεύτερος για να δηλώσει µια διαλεκτική σχέση, µια δυναµική διαδικασία 

αλληλεπίδρασης και αµοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάµεσα σε 

άτοµα διαφόρων εθνικών / µεταναστευτικών οµάδων. 

Τη διαφοροποίηση αυτή έχουν υιοθετήσει το Συµβούλιο της Ευρώπης 

και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχετικά µε την προβληµατική της πολιτισµικής 

ετερότητας κείµενά τους. 

Στην τελική Έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση 

και την πολιτισµική ανάπτυξη των µεταναστών (Project No 7) η διαπολιτισµική 

προσέγγιση ορίζεται µε βάση τα παρακάτω τέσσερα βασικά στοιχεία:  

• στην πλειονότητά τους οι κοινωνίες µας είναι πολυπολιτισµικές µε 

τάσεις διεύρυνσης της πολυπολιτισµικότητας, 

• κάθε πολιτισµός έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει 

να αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά, 

• η πολυπολιτισµικότητα αποτελεί εν δυνάµει προνόµιο, 

• για να αξιοποιηθεί το προνόµιο της πολυπολιτισµικότητας πρέπει να 

διασφαλιστεί η αλληλεπίδραση ανάµεσα στους διάφορους 

πολιτισµούς – χωρίς να εξαφανίζεται η ιδιαίτερη ταυτότητα κανενός – 

και η µετατροπή της πολυπολιτισµικής κατάστασης σε 

διαπολιτισµική. 
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Σύµφωνα µε την Έκθεση η διαπολιτισµικότητα δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό, αλλά βασικό µέσο για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών 

στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Η διαπολιτισµική προσέγγιση κατανοείται 

ως αρχή και ως στόχος που πρέπει και µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την 

επιστηµονική ανάλυση και τη δράση. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η επιστηµονική 

ανάλυση που θα συνδυάζει οικονοµικές, κοινωνιολογικές, γλωσσολογικές, 

ψυχολογικές, ιστορικές και πολιτικές παραµέτρους καθώς και η ανάγκη για 

ανάληψη δράσης µε σκοπό την παρέµβαση και την αλλαγή.»31  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31 Γ.Π. Μάρκου, ‘’Προσεγγίσεις της πολυπολιτισµικότητας  και η διαπολιτισµικη εκπαίδευση- 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών’’, ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Γ.Γ. ΛΑΪΚΗΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, Αθήνα 1996, σελ.24-26 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

 
 
 

Στον γεωγραφικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ζουν 

περισσότεροι από 10 εκατοµµύρια µετανάστες που εργάζονται ή έχουν 

εργαστεί για πολλά χρόνια και έχουν προέλευση από άλλη χώρα µέλος της 

Ε.Ε. ή κατάγονται από τρίτη χώρα. Ο τρόπος διαβίωσης των περισσότερων 

από αυτούς συνιστούν φαινόµενα µειονοτικής πραγµατικότητας, εθνικού , 

θρησκευτικού, πολιτισµικού, ή γλωσσικού χαρακτήρα. ∆εν απολαµβάνουν 

πάντα ίσα πολιτικά, κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθέριες σε 

σχέση µε τους υπηκόους των κρατών µελών. Αυτοί και οι ‘’ξένοι’’ που 

αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα της κοινωνικής, οικονοµικής και 

πολιτισµικής ζωής των κρατών µελών, ταυτόχρονα υφίστανται πολλαπλές 

διακρίσεις ως προς τη συµµετοχή στις λειτουργίες των κοινωνιών στις οποίες 

ζουν.      

Η ιδιαίτερη όξυνση των φαινοµένων του ρατσισµού και της 

ξενοφοβίας συνδυάστηκε µε το νέο κύµα οικονοµικής µετανάστευσης στην 

Ευρώπη.  

     «Στην Ελλάδα υπήρξε για εκατονταετίες, σε αντίθεση µε πολλές άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, µια οµοιογένεια πληθυσµού που έφτανε ως το 98%. Αυτό 

καλλιέργησε για χρόνια τον µύθο της έλλειψης ρατσιστικών διαθέσεων και 

ξενοφοβικών τάσεων από τον πληθυσµό. Επίσης η µεγάλη οµοιογένεια του 

πληθυσµού δεν επέτρεψε την καλλιέργεια πολυπολιτισµικής παιδείας και 

ανάπτυξης αντιλήψεων για την αποδοχή και το σεβασµό του διαφορετικού σε 

όλη την κοινωνική κλίµακα» 33. 

Στη χώρα µας δεν παρατηρούνται βέβαια γενικευµένα φαινόµενα 

ρατσιστικής βίας, όπως συµβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και 

                                            
33 Κυριακάτικη Αυγή, 7/7/02. Από την οµιλία της βουλευτού του Μαρίας ∆αµανάκης στην 
εκδήλωση της οργάνωσης Χαλανδρίου του  ΣΥΝ. Με θέµα: ΄΄Ρατσισµός και Ξενοφοβία΄΄, 
1/7/2002    
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οπωσδήποτε ο ρατσισµός και η ξενοφοβία δεν βρίσκουν έκφραση σε 

οργανώσεις και κόµµατα µε απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Θα ήταν 

ωστόσο υποκριτικό να υποστηρίζουµε ότι στη Ελλάδα δεν εκδηλώνονται 

ορισµένες τάσεις, στάσεις και συµπεριφορές οι οποίες απηχούν ρατσιστικές 

αντιλήψεις και προσβάλουν το δηµοκρατικό ανθρωπιστικό πολιτισµό της 

χώρας. Τέτοιες συµπεριφορές εµφανίζονται, ιδιαίτερα απέναντι στους 

τσιγγάνους, στους Αλβανούς και σε άλλους µετανάστες, χωρίς βέβαια να 

αποκλείονται τα µέλη της Μουσουλµανικής µειονότητας. Προβλήµατα που 

είναι αλληλένδετα µε το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία διστάζει να 

αναγνωρίσει την πολυπολιτισµική της πραγµατικότητα. Με αποτέλεσµα οι 

ξενοφοβικές αντιλήψεις να εξαπλώνονται και να δηλητηριάζουν τον κοινωνικό 

ιστό. 

     Η θεωρητική δεν εξαντλείται πλέον στο πλαίσιο της ‘’ βιολογικής 

ρατσιστικής ιδεολογίας’’. Η ιδέα της ‘’ φυλετικής καθαρότητας’’ αντικαθίστανται 

από εκείνη της  ‘’αυθεντικής πολιτιστικής ταυτότητας’’. Ο ‘’βάρβαρος ξένος’’ 

θεωρείται απειλή για την ‘’ ταυτότητα της κοινωνίας’’. Όταν µάλιστα η κοινωνία 

αυτή βρίσκεται σε ένα µεταβατικό στάδιο, που οι άξιες της, οι αρχές της, οι 

παραδοχές δοκιµάζονται και αλλάζουν, είναι εύκολη λύση να δαιµονοποιείται 

ο  Άλλος, ο ξένος, ο παράξενος, ο διαφορετικός.  Οι οπαδοί των απόψεων 

αυτών δεν αναζητούν την καινούργια ταυτότητα στο µέλλον, σε µια κοινωνία 

όπου η παράδοση επιβεβαιώνεται και εµπλουτίζεται αλλά επιχειρούν να 

γυρίσουν την ιστορία προς τα πίσω. Η συγκάλυψη των προβληµάτων δεν 

βοήθα στην επίλυση τους. 
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                                        Πολυπολιτισµική κοινωνία  
 

 

          Σύµφωνα µε τον ορισµό του Taylor (1993,56), «µια κοινωνία είναι 

πολυπολιτισµική, ’’εφόσον περιλαµβάνει στους κόλπους της περισσότερες 

από µια πολιτισµικές κοινότητες, που θέλουν να επιβιώσουν’’.  

         Ορισµός που αποδέχεται κριτικής,  γιατί  αφενός δε λαµβάνει υπόψη του 

τους όρους της αρµονικής συµβίωσης(µε ποιο τρόπο επιτυγχάνεται αυτή η 

συµβίωση), και, αφετέρου γιατί προσδίδει µια ‘’εξωτερικότητα’’ στην 

πολυπολιτισµικότητα, συρρικνώνοντας την εξωτερική σχέση διαφορετικών 

πολιτισµών µε κυρίαρχο στοιχείο αυτό της µεγαλύτερης τους ανοχής και όχι 

σε διαπολιτισµική, εσωτερική σχέση, η οποία µέσω της αποδοχής , επιτρέπει 

την αλληλοεπιρροή και την σύνθεση διαφορετικών πολιτισµών» 34.  

          Αντιλαµβάνοντας τις ελλείψεις στην απόδοση της  ‘’πολυπολιτισµική 

κοινωνία’’ ως ένας χώρος που περιλαµβάνει στους κόλπους της περισσότερες 

από µια πολιτισµικές κοινότητες, που θέλουν να επιβιώσουν, γίνεται 

κατανοητό, ότι χώρες µε πολιτική διαµόρφωσης µιας πολυπολιτισµικής  

κοινωνίας, είναι αυτές οι οποίες έχουν υιοθετήσει ή τουλάχιστον προωθούν, 

µια φιλοσοφία που δέχεται πως οι µετανάστες που συµβάλουν στην 

διαµόρφωση της οικονοµικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής της 

χώρας, δεν µπορεί παρά να συµβάλουν και στην πολιτιστική της ταυτότητα. 

         Όπως αναφέρει ο Σταθόπουλος Μ. «θα πρέπει να 

‘’απολυτοποιήσουµε’’ την έννοια πολυπολιτισµική κοινωνία, για τον λόγο ότι 

όπως πολλές άλλες, έχει µια σχετικότητα. Και έτσι η πολυπολιτισµική 

κοινωνία µπορεί να εννοηθεί ευρύτερα ή στενότερα. 

        Η στενή έννοια της πολυπολιτισµική κοινωνία, ως καθαρή 

πολυπολιτισµική κοινωνία µας παραθέτει σε µια πολυχρωµία-διαφορετικότητα 

φυλών, θρησκειών κ.α. (Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής). Ενώ υπό την 

ευρεία έννοια, σε µια κοινωνία που διεκδικεί τον τίτλο της πολυπολιτισµική, 

δικαιολογούνται και κοινά χαρακτηριστικά. Μιλάµε σήµερα για τον Αµερικανικό 

                                            
34 Η εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα .σελ 244 
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πολιτισµό, και εννοούµε κάτι κοινό, που έχουν όλοι. Άλλωστε πάντα σε µια 

κοινωνία µπορούµε να βρούµε και κοινά αλλά και διάφορες» 35.  

       Βάση των παραπάνω,  δίνεται µια εξήγηση γιατί πολλοί συνηθίζουν 

εύκολα να προσφεύγουν σε αυτόν τον, ίσως όχι και πολύ επιτυχή, όρο’’ 

πολυπολιτισµική κοινωνία’’ . Επιθυµούν απλώς να εξάρουν και τη 

διαφορετικότητα και κάποια ποικιλία που µπορεί να υπάρχει και που πρέπει 

να υπάρχει σε µια  κοινωνία ανάµεσα και σε εκείνους, οι οποίοι κατά τα 

λοιπά έχουν κοινά χαρακτηριστικά. 

         Η κοινωνία µας, λοιπόν αντικειµενικά κρινόµενη είναι 

πολυπολιτισµική (περιλαµβάνει στους κόλπους της περισσότερες από µια 

πολιτισµικές κοινότητες και παρατηρείται διαφορετικότητα και ποικιλία). 

Τώρα κατά πόσο υπάρχει µια κρινόµενη συνείδηση και µια πολιτική 

παραδοχή αυτού του γεγονότος, θα προσπαθήσουµε να το απαντήσουµε 

στο ερευνητικό µέρος της εργασίας.  

     «Υποθέτουµε ότι τα πλατιά κοινωνικά στρωµατά, τους µεν οµογενείς 

παλιννοστούντες - παρά τις σε βάρος τους διακρίσεις- δεν τους θεωρούν 

πολιτισµικά ξένους και σε αρκετές περιπτώσεις τους αποδέχονται και τους 

υποστηρίζουν στην ένταξη τους, τη δε παρουσία των αλλοδαπών την 

αντιµετωπίζουν ως παροδικό φαινόµενο ή τουλάχιστον, δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει ότι η παρουσία τους είναι µόνιµη και ότι µέσω αυτής 

αλλάζει ο δηµογραφικός και πολιτισµικός χάρτης της Ελλάδας.  

       Υποθέτουµε επίσης( βάση της υπάρχουσας µεταναστευτικής 

πολιτικής που ασκείται) ότι, τόσο στην κοινωνία όσο και στους κύκλους των 

πολιτικών δεν υπάρχει η απαιτούµενη διάθεση για αποδοχή των 

µεταναστών ως ισότιµων πολιτών αυτής της χώρας. Αντίθετα, θα 

µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι υπάρχει αρνητικό κλίµα, τεκµήριο δε γι’ 

αυτό αποτελούν οι ‘’εκκαθαρίσεις’’ τις οποίες επιχειρούν κατά καιρούς το 

Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και τα όργανα του» 36. 

Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να καταλήξουµε στη γενικευµένη υπόθεση 

ότι υπάρχει µια αντίφαση µεταξύ της πολυπολιτισµικότητας της κοινωνίας, ως 

                                            
35 Γιάννης Κτιστακης   ‘’Μετανάστες, Ρατσισµός, Ξενοφοβία, Εκδόσεις Αντ. Σακκουλα, Αθηνά- 
Κοµοτηνή 2001, σελ19 
36 Μετανάστες και µετανάστευση, ‘’οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές’’ 
επιµέλεια:Χάρης Ναξακης, Μιχάλης Χλετσος. Εκδόσεις Πατάκη, σελ 387  
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αντικειµενικής πραγµατικότητας, και της κοινωνικής συνείδησης σε σχέση µε 

την  πολυπολιτισµικότητας.   

 

 

 

Ξενοφοβία 
 
       Η ξενοφοβία, «το αίσθηµα του φόβου( ή και αντιπάθειας και αποστροφής 

προς τους ξένους), συνιστά το πεδίο ανάπτυξης και κοινωνικής διάδοσης του 

ρατσισµού και των εχθρικών αντιλήψεων προς τους µετανάστες, τους 

πρόσφυγες ή τις εθνικές µειονότητες µε τις οποίες καλούµαστε να 

συµβιώσουµε αρµονικά και ισότιµα»37.     Επίσης  αναφέρεται στη συλλογική 

αρνητική διάθεση να γίνουν δεκτά νέα µέλη που δεν παρουσιάζουν στοιχεία 

‘‘κοινότητας’’ µε την κοινωνία-δέκτη.   

       Το ζητούµενο για την αµιγώς ξενοφοβική κοινωνία είναι ο αποκλεισµός 

των ‘‘άλλων’’ έξω από τα όρια της κοινωνίας-δέκτη, αντικείµενο δηλαδή που 

προϋποθέτει δραστικές και άµεσες λύσεις. 

       Σύµφωνα µε ερευνά της UNICEF,«η ξενοφοβική συµπεριφορά 

παρουσιάζει ισχυρή σχέση εξάρτησης µε τις εξής µεταβλητές:  

Το βαθµό γνωριµίας / συναναστροφής.  Όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός 

προσέγγισης Ελλήνων και αλλοδαπών τόσο µειώνονται  οι ξενοφοβικές 
αντιλήψεις. 

Το µορφωτικό επίπεδο. Μόρφωση και ξενοφοβία είναι µεγέθη ανάλογα, οι 

γονείς µε ανώτερη / ανωτάτη µόρφωση εµφανίζουν χαρακτηριστικά 

περιορισµένη ξενοφοβική συµπεριφορά από τους γονείς µε στοιχειώδη 

µόρφωση.  

Το φύλο. Σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την αποδοχή των 

αλλοδαπών µαθητών εµφανίζονται µε βάση το φύλο των ερωτηθέντων στην 

ερευνά. Μητέρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν αντιλήψεις 

διακρίσεων σε µεγαλύτερο βαθµό από τους άντρες εκπαιδευτικούς. 

                                            
37 Κυριακάτικη Αυγή, 7/7/02. Από την οµιλία της βουλευτού του Μαρίας ∆αµανάκης στην 
εκδήλωση της οργάνωσης Χαλανδρίου του ΣΥΝ. Με θέµα: ΄΄Ρατσισµός και Ξενοφοβία΄΄, 
1/7/2002    
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      Ενώ ένα άλλο συµπέρασµα που προκύπτει από την συγκεκριµένη 

ερευνά είναι ότι το 51,7% δηλώνει ότι η παρουσία µεταναστών στην ελληνική 

κοινωνία τους προκαλεί ανησυχία και το 16,2% των γονιών δηλώνει ότι η 

παρουσία των ξένων τους ενοχλεί. Αδιάφορο εµφανίζεται το 17,1% ενώ µόνο 

ο ένας περίπου στους 10 ερωτηθέντες(11,6%) δηλώνει ότι η νέα αυτή 

πολυπολιτισµική πραγµατικότητα του φαίνεται ενδιαφέρουσα» 38. 

        Αν και το φαινόµενο των ξενοφοβικών διαθέσεων, παραµένει άτυπο µε 

την έννοια ότι δεν έχει ακόµα προσλάβει σαφή πολιτικό χαρακτήρα. Κανένα 

πολιτικό κόµµα δεν έχει προσπαθήσει να κεφαλαιοποιήσει το ζήτηµα της 

παρουσίας αλλοδαπών στην χώρα αρθρώνοντας ρατσιστικό ή ξενοφοβικό 

λόγο. Η ελληνική κοινωνία αισθάνεται ‘’ανασφάλεια’’. 

       Είναι γεγονός ότι σε περιόδους κρίσης, όπου δεν υπάρχουν 

αξιόπιστες πολιτικές προτάσεις διεξόδου, οι ασθενέστερες τάξεις έχουν την 

τάση να προσκολλώνται στον ισχυρό εν προκειµένω στο κράτος και να 

απαιτούν από αυτό όχι τη διατήρηση ή τη διερεύνηση των κοινωνικών 

δικαιωµάτων τους που, ούτως ή άλλως, τους αφαιρεί, αλλά την παροχή 

προνοµιών που θα προέρχονται από την αφαίρεση δικαιωµάτων άλλων 

κοινωνικών κατηγόριων, ασθενέστερων από αυτές, όπως είναι οι οικονοµικοί 

µετανάστες. Κατά πόσο όµως θα αυξηθούν τα δικαιώµατα και οι ελευθέριες 

ενός πολίτη αν δίπλα του καταπατώνται τα δικαιώµατα και οι ελευθέριες 

χιλιάδων συνάνθρωπων του. 

     Το ‘’καθεστώς’’, φόβου, ανασφάλειας, και ηµιπαρανοµίας, που 

δηµιουργείται εις βάρος των αλλοδαπών, µήπως εξυπηρετεί κάποια 

συµφέροντα: Ο Ν. Γιαννόπουλος,  µιλάει για την µεταναστευτική πολιτική και 

τους στόχους της.  «Μερική νοµιµοποίηση, νοµιµοποίηση ενός κοµµατιού των 

µεταναστών, το  οποίο σιγά-σιγά θα εντάσσεται στην κοινωνία, ώστε να 

µπορεί έτσι να ρυθµίζεται και η αγορά εργασίας, και από εκεί και πέρα 

πέταµα, αποκλεισµός, περιθωριοποίηση του υπόλοιπου κοµµατιού, ώστε, 

πρώτον, να εξασφαλίζει η ελληνική, ειδικά, µικρή εργοδοσία, αγρότες, 

εστιάτορες, µικροξενοδόχοι, βιοτέχνες, αυτοί που θέλουν να φτιάξουν τα 

σπίτια τους, αυτοί που θέλουν µετανάστες για να προσέχουν τους γονείς, τα 

παιδία τους, να βρίσκουν φτηνή εργασία, το δεύτερο είναι ότι δεν θέλουν να 

                                            
38  W.W.W UNICEF. GR ‘’Η ξενοφοβική συµπεριφορά στην Ελλάδα’’ 
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προβούν σε µια γενναία νοµιµοποίηση, γιατί αυτό είναι προφανές, ότι θα 

αποτελέσει κίνητρο για να έρθει κι άλλος κόσµος… και να καταλαβαίνει η 

ελληνική κοινωνία ότι οι µετανάστες δεν αποκτούν δικαιώµατα και δεν γίνονται 

ίσοι µα αυτή, ώστε να µπορεί και αυτή να νιώθει ότι η κατάσταση της είναι 

καλύτερη από ότι είναι» 39.          

      Τα εχθρικά αισθήµατα των πολιτών οφείλονται και στη συστηµατική 

προπαγάνδα που καλλιεργεί δυο µύθους: ότι οι µετανάστες είναι στην 

πλειοψηφία τους εγκληµατικά στοιχεία και ότι αφαιρούν το ψωµί από το στόµα 

των ντόπιων. ∆υο µύθοι που καταρρίπτονται από έρευνες που έχουν δει το 

φως της δηµοσιότητας. Μια εκ των οποίων αναφέρει: «Οι 33.891 νόµιµα 

εργαζόµενοι αλλοδαποί στην Ελλάδα θα διαπιστώσουµε ότι στην πλειοψηφία 

τους είναι κοινοτικοί υπήκοοι κι ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των 

εργαζόµενων απασχολείται σε τοµείς που παρουσιάζεται αυξηµένη ζήτηση 

εργασίας από Έλληνες,  π.χ.  στον τοµέα βιοµηχανία-βιοτεχνία οι κοινοτικοί 

υπήκοοι από τις 3.242 θέσεις ξένων εργατών καταλαµβάνουν τις 2.046, στους 

τοµείς Μεταφορές-Επικοινωνίες από τις 5329 θέσεις καταλαµβάνουν τις 

4.400, ενώ στον τοµέα Τράπεζες-Ασφάλειες από τις 1398 καταλαµβάνουν τις 

857.    

       Από τους 17.933 ευρωπαίους νόµιµα εργαζόµενους το 25% εργάζεται 

σε επιστηµονικά επαγγέλµατα, το 5,3% είναι διευθυντές, και ανώτερα 

διοικητικά στελέχη, το 31% είναι υπάλληλοι γραφείου και το 18% 

απασχολούνται στον τοµέα των υπηρεσιών, ενώ το 0,7% απασχολείται σε 

βαριές και ανθυγιεινές εργασίες. Και εδώ γεννάτε το ερώτηµα ‘’ Γιατί ενώ δεν 

υπάρχει δυσαρέσκεια για τους Άγγλους και τους Γερµανούς  που 

απασχολούνται σε τοµείς που υπάρχει ανεργία για το πιο δυναµικό κοµµάτι 

της ελληνικής νεολαίας(οι άνεργοι πτυχιούχοι της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

προσεγγίζουν το 20% του συνόλου των άνεργων), υπάρχει δυσαρέσκεια για 

τους οικονοµικούς µετανάστες από τις ανατολικές χώρες που δουλεύουν µε 

πολύ χαµηλούς µισθούς και πολλές φορές σε ανθυγιεινές εργασίες.    

     Ο δεύτερος πιο δηµοφιλές µύθος είναι το γνωστό σύνθηµα ‘’για την 

εγκληµατικότητα φταίνε οι ξένοι’’. Αλλά η αύξηση της εγκληµατικότητας είναι 

διεθνές φαινόµενο που έχει κοινωνικές κι όχι βιολογικές ρίζες. Χαρακτηριστικό 

                                            
39 Www. Papaki. Panteion. Gr      ‘’Ξενοφοβία-ποια είναι η θέση των µεταναστών στην 
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αυτού, είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση του Κέντρου 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μελέτης του Πανεπιστήµιου του Αµβούργου 

(Ελευθεροτυπία, 2/10/94). Στις 12 χώρες της Ε. Ένωσης το 1992 οι 7 στους 

10 δράστες κλοπών, διαρρήξεων και σεξουαλικών εγκληµάτων ήταν ηλικίας 

17-28 χρόνων και µόνο ο ένας στους 14 είχε κάποια µόνιµη εργασία στους 6 

µήνες πριν από τη σύλληψη του» 40.  

      Στην Ελλάδα, «τα στοιχεία, δείχνουν ότι όλοι µαζί οι αλλοδαποί 

ευθύνονται για τη διάπραξη µόνο του 1.4% του συνόλου των πληµµεληµάτων 

και κακουργηµάτων, παρ’ ότι αποτελούν το 5% του πληθυσµού. Και παρ’ ότι 

η συντριπτική πλειοψηφία των αλλοδαπών δεν αποτελείται από ηλικιωµένους 

και παιδία, ενώ υπόκεινται σε µεγαλύτερη αστυνόµευση από άλλες οµάδες 

του πληθυσµού. Τα στοιχεία επίσης φανερώνουν ότι η έξαρση της 

εγκληµατικότητας κατά 25% το 1991 σε σύγκριση µε το 1990 δεν 

ακολουθήθηκε από ανάλογους ρυθµούς τα επόµενα χρόνια. Ενώ οι 

συλλήψεις των µεταναστών µειώθηκαν  από 3.545 το 1993 σε 2.242 το 

1994»41. 

Παρ’ όλο την δηµοσίευση των παραπάνω συµπερασµάτων και άλλων 

παροµοίων, δεν είχαµε την αναµενόµενη αντίδραση από την κοινή γνώµη, 

αντίθετα τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί και διαδοθεί ένα αίσθηµα 

‘’υστερίας’’ γύρω από το φαινόµενο της εγκληµατικότητας των ξένων 

µεταναστών και ιδιαίτερα αυτών που έχουν αλβανική εθνικότητα, τον 

τελευταίο καιρό έχει φθάσει στο σηµείο να προκαλέσει κρούσµατα αυτοδικίας 

και εγκληµατικότητας µε δράστες πολίτες, αλλά και να εντείνει το συλλογικό 

αίσθηµα ανασφάλειας και την κρίση του συστήµατος καταστολής(  αστυνοµία, 

δικαιοσύνη). Αυτό όµως που πρέπει πρώτα να κατανοηθεί είναι, καταρχήν, ο 

πραγµατικός χαρακτήρας και οι διαστάσεις του φαινοµένου και έπειτα, η 

αντίληψη που η κοινωνία έχει γι’ αυτό. 

Στην προσπάθεια να κατανοηθεί ο πραγµατικός χαρακτήρας και οι 

διαστάσεις του φαινοµένου της εγκληµατικότητας, επιτακτική γίνεται η 

                                                                                                                             
Ελληνική Κοινωνία’’.  
40 Free Speech Online Blue Ribbon Campaign, Ξένοι Μετανάστες ‘’Θύµατα Κοινωνικού 
Ρατσισµού’’, σελ.3. 
41Free Speech Online Blue Ribbon Campaign, Ξένοι Μετανάστες ‘’Θύµατα Κοινωνικού 
Ρατσισµού’’, σελ.5. 
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αναφορά µας στην βασική πηγή πληροφόρησης των πολιτών, που είναι η 

ειδησεογραφία  των ΜΜΕ. Ο τρόπος διαχείρισης από τα τελευταία των 

ειδήσεων εγκλήµατος, συµβάλει κατά γενική οµολογία, στη δηµιουργία µιας 

παραµορφωµένης εικόνας για την εγκληµατικότητα. Το φαινόµενο του 

υπερβολικού τονισµού της εθνικότητας του δράστη, κατά παράβαση του 

κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας(το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο 

µάλιστα, συνιστά να αποφεύγεται η αναφορά στην εθνικότητα των δραστών) 

οδηγεί στη διαµόρφωση ενός αρνητικού εγκληµατικού στερεότυπου για τους 

µετανάστες από ορισµένες χώρες προέλευσης. Αλλά όπως οι ίδιοι οι 

δηµοσιογράφοι παραδέχονται, το αστυνοµικό δελτίο είναι ένα ‘’θέµα’’, 

‘’έτοιµο’’, ‘’πραγµατικό γεγονός’’, ‘’απλό’’ και ‘’θεαµατικό’’, δηλαδή ‘’εύκολο’’, 

‘’φθηνό’’ και ‘’επικερδές’’.    

Το καταλυτικό όµως στοιχείο στην παρουσίαση του ζητήµατος από τα 

ΜΜΕ είναι η δυνατότητα που αυτά έχουν να αναπαράγουν, να δηµιουργούν 

και τελικά να ‘’κατασκευάζουν’’ ειδήσεις και κατά συνέπεια, την ίδια την 

πραγµατικότητα. Έτσι, καθώς το αστυνοµικό ρεπορτάζ του ηµερήσιου τύπου 

αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στους Αλβανούς, η ίδια οµάδα είναι 

συνήθως αντικείµενο και των δηµοσιευµάτων επικαιρότητας.     

«Αν όµως ρίξει κανείς µια µάτια στα δηµοσιεύµατα Επικαιρότητας µε 

θέµα την ‘’εγκληµατικότητα των µεταναστών’’ θα διαπιστώσει ότι αφορούν την 

εγκληµατικότητα ειδικότερα των Αλβανών, γενικά και αόριστα, χωρίς να 

περιέχουν είδηση, αλλά µόνο φόβο τέλεσης εγκλήµατος. Το χαρακτηριστικό 

αυτών των δηµοσιευµάτων είναι ότι στηρίζονται, για την ‘’δηµιουργία’’ της 

είδησης και της επικαιρότητας, στο λόγο απλών πολιτών. Οι τελευταίοι 

εκδηλώνουν ένα γενικό αίσθηµα ανασφάλειας και ξενοφοβίας ως αποτέλεσµα 

των ειδήσεων εγκληµατικών ενεργειών που συνέβησαν σε προηγούµενη 

χρονική περίοδο. 

     Ενώ, συνήθως οι δηλώσεις των ιδιωτών αφορούν διαµεσολαβητές και 

ίσως διογκωµένες ή αλλιώτικες ειδήσεις για εγκλήµατα µε θύµατα 

απροσδιόριστους τρίτους.  

∆ιαπιστώνεται λοιπόν η ύπαρξη ενός αλληλοτροφοδοτούµενου και 

αλληλοενισχυόµενου κύκλου ξενοφοβίας ανάµεσα σε δηµοσιογράφους και 

ιδιώτες, ο οποίος στηρίζεται στο αστυνοµικό ρεπορτάζ. Οι πρώτοι 

αναπαράγουν θεαµατοποιηµένο, ενισχυµένο και υπερτονισµένο δελτίο 
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προκαλώντας στους δεύτερους, κάτοικους κάποιων περιοχών, αίσθηµα 

φόβου και ανησυχίας απέναντι στους ξένους. Αµέσως µετά χρησιµοποιούν το   

πρωτογενές υλικό που έχουν συλλέξει από τις δηλώσεις ξενοφοβίας των 

πολιτών και αναπαράγουν µε τα ίδια εργαλεία της έµφασης, της ταύτισης και 

της υπερβολής, το στερεότυπο της εγκληµατικότητας των µεταναστών. 

Βέβαια, ο ίδιος ο τύπος µε την αλλοιωµένη απεικόνιση της πραγµατικότητας 

έχει  πυροδοτήσει την ξενοφοβία που οι πολίτες εκφράζουν.   

Έτσι, δηµιουργείται από τον τύπο µια επίφαση είδησης, µιας ψευδής, 

τελικά µια επινοηµένη ή ‘’ενισχυµένη’’ επικαιρότητα, µέσω της οποίας 

επιµηκύνεται η ‘’ζωή’’ των ειδήσεων εγκλήµατος. Ο προφανής στόχος είναι η 

θεαµατικότητα, η αύξηση του αναγνωστικού κοινού και ο επιτυχής 

ανταγωνισµός µε την τηλεόραση. Παράλληλα, αναπαράγονται αρνητικές 

κοινωνικές αναπαραστάσεις που τρέφουν και τρέφονται από την ξενοφοβία 

και προτρέπουν σε στάσης αυτοδικίας ή σε φαινόµενα αυτοσχεδιαζόµενου 

ρατσισµού»42.          

     Κατανοώντας την πραγµατικότητα που διέπει αυτούς τους δυο 

µύθους, από την πλειοψηφία των ελλήνων  πολιτών, ανοίγεται ο δρόµος για 

την δηµιουργία µιας πολυπολιτισµική κοινωνίας, στην οποία οι πολίτες 

ξέροντας την ‘’αλήθεια’’ των προβληµάτων- δυσκολιών τους, θα τα 

αντιµετωπίσουν από κοινού µε άλλες πληθυσµιακές οµάδες (µειονότητες) µε 

παρόµοια προβλήµατα. 

 
  

 

       Ρατσισµός 
 

       Με τον όρο ρατσισµός ορίζεται ιστορικά και διαχρονικά ‘’η κοινωνική ή 

πολιτική πρακτική διακρίσεων που βασίζεται στο δόγµα της ανωτερότητας 

µιας φυλής ή  οµάδας και στην καλλιεργηµένη αντίληψη των µελών της ότι 

οφείλουν να περιφρουρήσουν την αµιγή σύσταση, την καθαρότητα της 

οµάδας τους, καθώς και τον κυρίαρχο τους ρόλο έναντι των υπόλοιπων 

                                            
42WWW.ELED.AUTH.GR.   Το κείµενο αυτό παρουσιάζει µα απλό τρόπο κάποια από τα 
συµπεράσµατα µιας πρόσφατης ερευνάς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µε 
Τίτλο ‘’Καταβολές και συνθήκες εµφάνισης ρατσιστικού λόγου και ρατσισµού στην Ελλάδα’’  
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φυλετικών, εθνικών, κοινωνικών και λοιπών οµάδων που θεωρούνται από 

αυτά κατώτερες’’. 

       Ο ρατσισµός είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο που αντιστοιχεί στην 

προκατάληψη των ανωτέρων προς τους κατώτερούς τους. Η σχέση ανάµεσα 

στην προκατάληψη και τη διάκριση είναι σχέση θεωρίας-πράξης, µε την 

έννοια ότι η προκατάληψη αφορά ετοιµότητα για δράση(στάση), ενώ η 

διάκριση είναι συµπεριφορά(δράση). Η κοινωνική διάκριση εποµένως, είναι η 

υλοποίηση µιας προκατάληψης προς µια κοινωνική οµάδα. Πρόκειται δηλαδή, 

για τη διάκριση που παραπέµπει στην άδικη µεταχείριση ενός ατόµου, που 

ανήκει σε µια συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα για την οποία υπάρχει από τη 

σκοπιά του φορέα της διάκρισης, αρνητικό στερεότυπο και προκατάληψη.          

       Κοινωνική διάκριση λοιπόν, σηµαίνει διαφοροποιηµένη µεταχείριση, 

είτε ευνοϊκή, είτε δυσµενής, κατά την οποία ο ‘‘άλλος’’ -το αντικείµενο της 

διάκρισης- θεωρητικά έχει δικαίωµα σε µια µεταχείριση παρόµοια µε αυτή που 

θα επιφύλασσε το υποκείµενο -ο φορέας της διάκρισης- σε οποιοδήποτε άλλο 

άτοµο που δεν ανήκει στην οµάδα του θύµατος της διάκρισης, δηλαδή τη 

µεταχείριση που θα επιφύλασσε και στα µέλη της κοινωνικής κατηγορίας στην 

οποία το ίδιο το υποκείµενο ανήκει. Είτε η διάκριση είναι θετική, είτε είναι 

αρνητική η ουσία του φαινοµένου αυτού είναι ότι η κοινωνική ταυτότητα του 

‘‘άλλου’’ παρεµβαίνει στην αλληλεπίδραση και αλλάζει τους όρους είτε υπέρ, 

είτε εναντίον τους. 

      Σε κείµενο  της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, 

παρουσιάζεται «η έννοια των διακρίσεων βάσει του άρθρου 2 της οδηγίας 

2000/43/ΕΚ, περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων 

ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής: 

Συντρέχει άµεση διάκριση όταν, για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, σε ένα πρόσωπο επιφυλάσσεται µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή 

από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε ένα άλλο πρόσωπο, σε 

ανάλογη κατάσταση. 

Συντρέχει έµµεση διάκριση  όταν µια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, το 

κριτήριο, ή πρακτική µπορεί να θέσει πρόσωπα συγκεκριµένης φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής σε µειονεκτική θέση συγκριτικά µε αλλά πρόσωπα, 

εκτός εάν η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική αυτή δικαιολογείται αντικειµενικά 
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από ένα θεµιτό σκοπό και µέσα επίτευξης αυτού του σκοπού είναι πρόσφορα 

και αναγκαία.     

Η παρενόχληση νοείται ως διάκριση εφόσον σηµειώνεται ανεπιθύµητη 

συµπεριφορά συνδεόµενη µε φυλετική ή εθνοτική καταγωγή µε σκοπό ή 

αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη 

δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού 

περιβάλλοντος.  

Εντολή για την εφαρµογή διακριτής µεταχείρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής νοείται ως (φυλετική /εθνοτική) διάκριση”»43. 

       Μια άλλη εννοιολογική προσέγγιση του όρου είναι η εξής΄ «Ο 

ρατσισµός είναι αυτό που άθελα συνδέει όλους τους ανθρώπους, πίσω από 

τις ανακατωµένες και ποικίλες επιθετικότητες τους, πίσω από όλες εκείνες τις 

καταστάσεις όπου µοιάζει να βρίσκονται εκτός εαυτού, όπου µοιάζουν 

αλλόφρονες, κρύβεται το ίδιο σταθερό χαρακτηριστικό, ο ρατσισµός ως φύση 

επιθετικότητας απέναντι στον άλλο»44.   

        Οι «εισβολείς» µοιάζουν να ταράζουν τη διαφορά, να προκαλούν 

σύγχυση στην ταυτότητα, να προκαλούν και να θέτουν ζήτηµα στην οµοιότητα 

και την ταυτότητα. Οι σχέσεις που έχουµε όµως µε τη διαφορά είναι ούτως ή 

άλλως διαταραγµένες, ασταθείς, ασυνεχείς, ασαφείς, µε δυο λόγια 

απροσδιόριστες. Ταυτόχρονα όµως είναι και χαρακτηρισµένες, σηµαδεµένες, 

στιγµατισµένες από µύθους, στερεότυπα και εµµονές. ∆ιαφορά δεν σηµαίνει 

µόνον αντιλήψεις και δοξασίες ή θεωρίες και αλήθειες, σηµαίνει επιπλέον και 

την πραγµάτευση και το χειρισµό των σχέσεων µας µε το «άλλο». 

       Μ’ αλλά λόγια, αυτό που θα µπορούσε να είναι απλώς η ανοχή ή µια 

κοινή ‘’απόσταση’’, µεταφράζεται σε µια απόσταση ασφαλείας και συνεπώς 

µετατρέπεται εύκολα σε µίσος ή σε απέχθεια για οποίον επιβουλεύεται την 

ασφάλεια του είναι µας, την ανυπαρξία µας και το εγώ µας. 

        Η ελληνική κοινωνία µπορεί να µην είναι πλειοψηφικά ρατσιστική, αλλά 

είναι εσωστρεφής, µονοπολιτισµική και εθνικιστική και, µε αυτή την έννοια, 

ιδιαίτερα ευάλωτη στα ρατσιστικά και τα ξενοφοβικά ιδεολογήµατα.  Σε 

περιόδους έξαρσης της οικονοµικής κρίσης και αύξησης της ανεργίας τα µέλη 

                                            
43 Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου- έκθεση 2001, κείµενο αρ,13 
‘’προτάσεις της ΕΕ∆Α για την καταπολέµηση των φυλετικών διακρίσεων στην Ελλάδα’’ 
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της ‘’µειονότητας’’, οι µετανάστες, οι ξένοι γίνονται οι αποδιοποµπαίοι τράγοι, 

αυτοί που ευθύνονται για την κρίση στην αγορά εργασίας, για την 

εγκληµατικότητα, και την  περιθωριοποίηση.  

       Ο δηµαγωγικός ρατσιστικός λόγος απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους 

δυσαρεστηµένους της κοινωνίας, σε αυτούς που κινδυνεύουν να µοιραστούν 

µε τους ξένους την ανέχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό, που στερούνται την 

κοινωνική αναγνώριση, το σεβασµό, την αποδοχή που τα κοινωνικά 

εντεταγµένα άτοµα απολαµβάνουν. Για αν µπορέσουµε να  δώσουµε µια 

πιθανή εξήγηση για το πώς το  φαινόµενο του ρατσισµού λειτουργεί στο 

κοινωνικό σύνολο, αλλά και πως επηρεάζει τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις 

εικόνες περί µετανάστευση στην Ελλάδα, θα πρέπει να γίνει µια προσπάθεια 

προσδιορισµού της µερίδας  του κοινωνικού συνόλου που είναι πιο ευάλωτη 

σε τέτοιου είδους συµπεριφορές.  

     Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει45 ο Γαβρόγλου Στ,  «σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο µόνο το 1/3 των ευρωπαίων απάντησαν ότι δεν αισθάνονται 

‘’καθόλου ρατσιστές’’,  το 1/3 δήλωσαν ‘’λίγο ρατσιστές’’ και άλλο 1/3 

δήλωσαν ’’αρκετά’’ ή ‘’πολύ ρατσιστές’’.  

       Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε την ίδια ερευνά, η συντριπτική 

πλειοψηφία των Ευρωπαίων, πάνω από το 90%, δήλωσαν ότι η ‘’ισονοµία’’ 

και το ‘’δικαίωµα στη µόρφωση και στη κατάρτιση’’ είναι από τα δικαιώµατα 

που πρέπει να γίνονται σεβαστά σε κάθε περίπτωση. Το 86% δήλωσε 

αντίθετο σε  διακρίσεις µε βάση τη φυλή, τη θρησκεία, ή τον πολιτισµό.              

     Ενώ πάνω από το 80%  στα δικαιώµατα αυτά περιέλαβε και τη ‘’νοµική 

προστασία κατά των διακρίσεων’’ στη στέγαση, στη γλώσσα, και στον 

πολιτισµό του καθενός, στη ‘’θρησκευτική και συνειδησιακή ελευθέρια’’ και 

στην ‘’ελευθέρια του λόγου’’.  

     Επίσης  στην ίδια ερευνά, εξάγεται το συµπέρασµα ότι ο ρατσισµός και 

η ξενοφοβία συνάδει µε χαµηλότερο επίπεδο µόρφωσης, µεγαλύτερη ηλικία 

και, δεξιότερη πολιτική ταυτότητα. ∆ε συνδέεται µε το τόπο(αστικό- αγροτικό) 

διαµονής, παρά την εντονότερη παρουσία µειονοτήτων στις πόλεις. Επίσης 

καταρρίπτετε µια άλλη υπόθεση που  θέλει τα προαναφερόµενα φαινόµενα, 

                                                                                                                             
44 WWW.IN.GR Ελεονόρα Σκουτέρη-∆ιδασκάλου, «Αδιαλλαξία, Ρατσισµός, Ξενοφοβία και 
Καθηµερινότητα». 
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να είναι αποτελέσµατα ανεπαρκούς εξοικείωσης µε τους ξένους λόγω της 

πρόσφατης µαζικής εισροής» 46.   

       Ο  ρατσισµός και  οι προκαταλήψεις συχνά διατρέχουν όλα τα 

κοινωνικά στρωµατά και τροφοδοτούν ένα φαύλο κύκλο. Ο ρατσισµός και ο 

κοινωνικός αποκλεισµός οδηγούν σε αρκετές περιπτώσεις τους ξένους στην 

αυτοαποµόνωση, στα γκέτο και κάποτε στην εγκληµατικότητα που µε την 

σειρά τους δυναµώνουν τις προκαταλήψεις και ούτω καθεξής.  

       Στο ρατσισµό και την ξενοφοβία δεν αρκεί να αντιτάσσουµε την 

ανησυχία µας ή τις στερεότυπες καταδίκες των επιµέρους φαινοµένων, 

.Απαιτείται η θεσµική και κοινωνική αντιµετώπιση τους. Επιβάλλεται η 

επεξεργασία και εφαρµογή µιας πολιτικής µε στόχο να απαλειφθούν οι αιτίες 

που προκαλούν το ρατσισµό. Με λίγα λόγια χρειάζεται µια ολόπλευρη 

αντιµετώπιση του προβλήµατος, όχι απλώς µια αµυντική στρατηγική αλλά µια 

‘’επιθετική πολιτική’’ που βασίζεται στην πρόβλεψη και την πρόληψη.  
 

 

  Κοινωνικός αποκλεισµός  
 
 

     Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού έχει παρατεθεί από αρκετούς 

αναλυτές.    Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο κοινωνικός αποκλεισµός «υπονοεί 

την ύπαρξη περιορισµών στην πρόσβαση, των πολιτών σε τοµείς της 

καθηµερινής ζωής(στέγαση, εργασία-οικονοµία, εκπαίδευση, υγεία, 

υπηρεσίες), είτε γίνονται ηθεληµένα οι περιορισµοί αυτοί, είτε όχι»47.  

     Άλλος ορισµός του κοινωνικού αποκλεισµού, εκτός από εκείνο των 

κοινωνικών δικαιωµάτων, που έχει αναφερθεί «είναι εκείνος που έχει σαν 

σηµείο αναφοράς τη σχέση του ατόµου µε τους κύριους θεσµούς ή 

µηχανισµούς παραγωγής και διανοµής πόρων στις σύγχρονες δυτικές 

κοινωνίες- η αγορά εργασίας, το κράτος ή αλλά διαπροσωπικά δίκτυα»48.   

                                                                                                                             
45 Μετανάστες και µετανάστευση, ‘’οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές’’ 
επιµέλεια:Χάρης Ναξακης, Μιχάλης Χλετσος. Εκδόσεις Πατάκη, σελ 100 
46 Μετανάστες και µετανάστευση, ‘’οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές’’ 
επιµέλεια:Χάρης Ναξακης, Μιχάλης Χλετσος. Εκδόσεις Πατάκη, σελ 100 
47 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών , ∆ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού στην 
Ελλάδα, Κύρια θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής. Αθηνά 1999, Σελ.52.
  
48 Ο.Π. Σελ. 52 

 55



        Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στο ‘’Πράσινο 

Βιβλίο’’ επιχειρείται «ο ορισµός του κοινωνικού αποκλεισµού µε µια 

περιγραφική οροθέτηση χαρακτηριστικών του, όπως είναι πρώτιστα το 

ανεπαρκές εισόδηµα. Υπερβαίνει, ωστόσο, ο κοινωνικός αποκλεισµός και τη 

συµµετοχή του ατόµου στην εργασιακή ζωή, θίγει όχι µόνο άτοµα, αλλά και 

κοινωνικές οµάδες που αποτελούν αντικείµενο διάκρισης, διαχωρισµού η 

εξασθένησης των παραδοσιακών µορφών των κοινωνικών σχέσεων»49.         

     Ο κοινωνικός αποκλεισµός παραπέµπει στην αναπαράσταση της 

κοινωνίας ως χώρου από τα νοητά όρια του οποίου κάποιοι που πριν ήταν 

µέσα στην κοινωνία τώρα θα βρεθούν εκτός ή που ποτέ δεν κατάφεραν να 

ενταχθούν. Παραπέµπει σε µια κοινωνία διχοτοµηµένη στη βάση του µέσα και 

του έξω, όπου το µέσα ορίζεται από ιδιότητες κοινωνικής κινητικότητας και το 

έξω από ιδιότητες και χαρακτηριστικά που ‘‘αναιρούν την κοινωνία’’ και της 

δηµιουργούν προβλήµατα: ανεργία, κοινωνική αποµόνωση-περιθωριοποίηση, 

φτώχεια, αναλφαβητισµός, µεταναστευτικές εξάρσεις, σχολική αποτυχία. 

      Ο όρος  ‘’κοινωνικός αποκλεισµός’’  δεν είναι ακριβής αναλυτική 

κατηγόρια, µε  την έννοια ότι καλύπτει µια σειρά από πρακτικές  και νοήµατα  

ανάλογα µε το τι ερµηνεία δίνουµε κάθε φορά στον όρο, παρόλο που οι 

δείκτες που παραπέµπουν σ’ αυτό είναι αρκετά ευκρινείς.  

Από την µια πλευρά έχουµε «τον κοινωνικό αποκλεισµό µε τις 

πραγµατικές του διαστάσεις, στις οποίες αναφερόµαστε όταν αναλύουµε τις 

µορφές του κοινωνικού αποκλεισµού στην πράξη, και από την άλλη , έχουµε 

τους τρόπους  µε   τους οποίους  κατασκευάζονται κοινωνικά αυτές οι 

διαστάσεις και τα νοήµατα στην τριπλή διαλεκτική α)της εµπειρίας της 

µετανάστευσης, β) των προύπαρχουσών κοινωνικών δοµών και γ) του 

πολιτικού λόγου»50.  

     Ο κοινωνικός αποκλεισµός ως δοµικό συστατικό της συγκρότησης 

κάθε κοινωνίας, λόγω του ότι η ύπαρξη αντιθετικών αξιακών σχέσεων που 

φέρονται από κοινωνικές οµάδες επιτρέπει, διευκολύνει ή/ και επιβάλει τη 

συνοχή κάποιων εξ αυτών των οµάδων σε αντιδιαστολή µε κάποιες άλλες 

οµάδες που αποβάλλονται από το κοινωνικό σώµα, τότε ο κοινωνικός 

                                            
49 Κουλά Κασιµάτη, ‘’Κοινωνικός Αποκλεισµός- Η Ελληνική Εµπειρία’’, Αθηνά 1998, σελ 16  
50 Ίδρυµα Σάκη Καραγιωργα ‘’Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµός’’, Αθηνά 
1998, σελ.480   
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αποκλεισµός αποτελεί µια διαδικασία συγκρότησης αφ’ ενός των όρων 

κυριαρχίας των επικρατέστερων οµάδων, αφ’ ετέρου την διαιώνιση των 

αποβαλλόµενων οµάδων ως τέτοιων µέσα στο ίδιο κοινωνικό σώµα. 

Φιλοσοφικά εκφρασµένα, ο κοινωνικός αποκλεισµός συνιστά την παρουσία 

του άλλου µέσα στο ίδιο, όπου το ίδιο αυτοπροσδιορίζεται µε την αποβολή ή 

τον αφορισµό του άλλου. 

     Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο ‘‘ κοινωνικός 

αποκλεισµός’’  στην ακριβή του εκδοχή είναι το εργαλείο περιγραφής και 

ορισµού της ‘‘εξόδου’’ από την κοινωνική κανονικότητα πληθυσµών που στην 

προηγούµενή τους κατάσταση, µπορεί να  διέθεταν δυναµικό κοινωνικής 

ενσωµάτωσης, µπορεί και όχι. 

         Πρόκειται για ένα φαινόµενο µε πολυδιάστατο χαρακτήρα 

αποστερήσεων που οδηγούν στη εµφάνισή του, µε χρονική επιµονή, που 

συνίσταται στη συγκέντρωσή του σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού ή 

περιοχές και στην αντίστασή του σε παραδοσιακές κοινωνικές πολιτικές.  

      Μια  πληθυσµιακή οµάδα που υφίσταται την προαναφερόµενη 

κατάσταση, αποτελούν οι µεταναστευτικές οµάδες. Οι µετανάστες πολλές 

φορές αντιµετωπίζονται από τους Έλληνες ως περιθωριακοί  µε διάφορες  

‘’ετικέτες’’. Οι αναφορές στον τύπο, τονίζουν την επικινδυνότητα αυτού του 

πληθυσµού, χαρακτηρίζοντας τους ως εγκληµατίες και αποκλειστικούς 

υπεύθυνους για την ανεργία και άλλων κοινωνικών φαινοµένων(π.χ 

εξάπλωση της µάστιγας των ναρκωτικών κ.α.) » 51. 

        Αυτή η αντιµετώπιση των µεταναστών, ως οµάδα αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς, σε συνδυασµό µε την προσωρινότητα που χαρακτηρίζει την 

παραµονή του και την ελαστικότητα της απασχόλησης τους, αποτελούν 

πρόσφορο έδαφος για αναπτυχθούν µηχανισµοί κοινωνικού αποκλεισµού, 

αφού άλλωστε δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση σε παροχές και κοινωνικά 

δίκτυα υποστήριξης.  

     Ο ρατσισµός και η ξενοφοβία οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισµό 

αλλά και τρέφονται από αυτόν’ όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι βρίσκονται 

στο περιθώριο σε µια κοινωνία τείνουν να εκτοπίσουν άλλους ακόµη 

µακρύτερα. Αν θέλουµε να αντιµετωπίσουµε αποφασιστικά τον ρατσισµό και 
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την ξενοφοβία πρέπει να  διασφαλίσουµε τη συνολική λύση των 

προβληµάτων των περιθωριοποιηµένων ή των απειλούµενων µε 

περιθωριοποίηση στρωµάτων του πληθυσµού, ιδίως των νέων και των 

άνεργων.  

     Tα τελευταία χρόνια, (όπως αναφέρεται παραπάνω) η Ελλάδα έλαβε 

µέτρα που είχαν ως σκοπό την καταπολέµηση του ρατσισµού και της 

ξενοφοβίας και, κυρίως, την εφαρµογή ενός προγράµµατος δράσης και 

πρωτοβουλιών µε στόχο ορισµένο αριθµό µειονοτικών οµάδων, τη θέση σε 

εφαρµογή διαδικασιών νοµιµοποίησης των παράνοµων µεταναστών. Αυτά και 

αλλά µέτρα µαρτυρούν τη συνείδηση εκ µέρους των ελληνικών αρχών της 

ανάγκης ανταπόκρισης στις προσκλήσεις µιας πολυπολιτισµική κοινωνίας.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
51 Β. Βάµβακας (1997), «Αλβανοί µετανάστες στον ηµερήσιο Τύπο: Αναπαραστάσεις της 
λαθραίας ύπαρξης», ∆όκιµες, τεύχος 5, σελ 26. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
 

ΕΝΤΑΞΗ 
 

 
 

Παράγοντες που πιστοποιούν την ένταξη των µεταναστών. 
 

  

 Σήµερα στην Ενωµένη Ευρώπη ζουν περισσότεροι από 10 

εκατοµµύρια µετανάστες. ∆εν απολαµβάνουν όµως πάντα τα ίδια πολιτικά και 

κοινωνικά δικαιώµατα σε σχέση µε τους υπηκόους των κρατών µελών. 

Παρατηρείται δυστυχώς το φαινόµενο ακόµη και αυτοί οι µετανάστες που 

αποτελούν παράγοντα ουσιαστικό στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική 

ζωή των κρατών µελών, να υφίστανται ποικίλες διακρίσεις αναφορικά µε τη 

συµµετοχή τους στις λειτουργίες των κοινωνιών, όπου ζουν.  

Η µεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας βρίσκεται αυτή την  εποχή 

ξανά σε «αναθεώρησης» 52.  Ήδη κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων η 

Ελληνική κοινωνία αναµετράται έντονα µε την πρόκληση να αναπροσδιορίσει 

τις επικρατούσες ιδέες για την εθνική της ταυτότητα στη βάση πολιτικών 

έναντι εθνοτικών επιχειρηµάτων, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στη σηµαντική 

αλλαγή στην εθνοτική και πολιτισµική σύσταση του συνολικού πληθυσµού. 

 Η ευθύνη µιας δηµοκρατικής κοινωνίας δεν συνίσταται στο εφαρµόσει 

µια πολιτική, η οποία ως σκοπό θα έχει:  

• την καταστολή της µετανάστευσης, να κλείσει βέβαια ερµητικά τα σύνορά 

της 

• την χρησιµοποίηση του µετανάστη ως ‘’φιλοξενούµενο εργατικό 

δυναµικό’’, το οποίο θα πρέπει να έχει ηµεροµηνία λήξης  

• την διαδικασία αφοµοίωσης του µεταναστευτικού πληθυσµού που 

διαµένει στην χώρα υποδοχής, µε όρους που θα εξυπηρετούν την 

κυβέρνηση και τους ντόπιους  πολίτες της χώρας. 

                                            
52Γαβριήλ Αµιτσης, Γαβριελα Λαζαριδη ‘’Νοµικές και κοινωνικοπολιτιστικες διαστάσεις της 
µετανάστευσης στην Ελλάδα’’ Εκδόσεις Παπαζηση, Αθηνά 2001,  σελ. 115  
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Αλλά,  θα πρέπει µέσω της πολιτικής που θα υιοθετεί και θα εφαρµόζει, 

να επιδιώκεται, η  πολιτιστική ισοτιµία των µειονοτήτων. µέσα από τον 

σεβασµό και την ενθάρρυνση  στη διαφορετικότητα του  ‘’Αλλού’’, έτσι ώστε 

να επιτυγχάνεται η οµαλή και εποικοδοµητική ένταξη του στην ελληνική 

κοινωνία. 

«Οι αρχές και η πολιτική γραµµή χωρίς τα ανάλογα πολιτικά µέσα δεν 

πείθουν κανένα. Η δυσκολία µε την ένταξη είναι ότι βασίζεται σε πολλά 

σηµεία.»53 Αφορά επάγγελµα, εκπαίδευση, κατοικία, εισόδηµα, αγορά 

εργασίας κ.α. Παρακάτω θα προσπαθήσουµε να αναφερθούµε στα κυριότερα 

από αυτά. 

 

 

 
Κοινωνική ένταξη αγορά εργασίας (συνθήκες απασχόλησης) 

 
 

 Οι απόψεις που προβάλλουν, πάντα, τα ρατσιστικά κινήµατα είναι ότι 

«οι ξένοι µας παίρνουν τις δουλειές», δηλαδή ότι οι µετανάστες είναι 

υπεύθυνοι για την ανεργία των «ιθαγενών» εργαζόµενων, καθώς επίσης για 

τα χαµηλά ηµεροµίσθια και για τη διατήρηση της παραοικονοµίας επειδή 

απασχολούνται, κυρίως, στη δεύτερη αγορά εργασίας. Έτσι, υποστηρίζουν ότι 

αν οι µετανάστες φύγουν, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από ντόπιους 

εργαζόµενους, οι µισθοί θα παραµείνουν σε υψηλά επίπεδα και η ανεργία θα 

µειωθεί. ‘’Τώρα έχουν προστεθεί ακόµη δύο θέµατα: ο ρόλος της 

µετανάστευσης στην αντιµετώπιση της γήρανσης του πληθυσµού της 

Ευρώπης και υποδοχή εργατικού δυναµικού υψηλής και πολύ υψηλής 

ειδίκευσης από τις χώρες του Τρίτου κόσµου ή της ανατολικής Ευρώπης. Γι’ 

αυτό άλλωστε συναντάµε πρόσθετο ενδιαφέρον, από το γεγονός ότι στις 

αρχές του 21ου αιώνα, παρατηρείται εκ νέου άνοδος των µεταναστευτικών 

ρευµάτων σε πολλές χώρες του ανεπτυγµένου κόσµου.’’  

                                            
53 Μετανάστες και µετανάστευση, ‘’οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές’’ 
επιµέλεια:Χάρης Ναξακης, Μιχάλης Χλέτσος. Εκδόσεις Πατάκη,  σελ.167. 
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 Σχετικά µε την πρώτη άποψη που ισχυρίζεται ότι οι υπεύθυνοι για την 

ανεργία των Ελλήνων είναι οι µετανάστες, «δεν είναι µόνο λανθασµένη, αλλά 

στερείται και οποιαδήποτε τεκµηρίωσης. ∆ιότι, ενώ είναι γεγονός ότι σε 

ορισµένες εργασίες υπάρχει µετατόπιση Ελλήνων από αλλοδαπούς (π.χ. 

οικοδοµή), εντούτοις η εν λόγω άποψη στο σύνολό της, δεν έχει αποδειχτεί 

µέχρι τώρα µε αριθµούς. 

 ‘Όµως απέναντι σ’ αυτούς τους ισχυρισµούς µπορούµε να αντιτάξουµε 

τα εξής: Κατ’ αρχάς η εκτεταµένη ανεργία προκύπτει ως προϊόν της 

καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην 

παραγωγική διαδικασία και της εκκαθάρισης των µη επαρκώς 

αξιοποιούµενων κεφαλαίων προκειµένου να επιτευχθεί η άνοδος της 

κερδοφορίας των πιο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και κατά δεύτερον, η 

αγορά εργασίας εξαρτάται άµεσα από την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας, 

γι’ αυτό είναι λάθος να την εξετάζουµε µεµονωµένα». 54

            Σε ότι αφορά, λοιπόν, τους παράγοντες που σχετίζονται µε τη χώρα 

υποδοχής µεταναστών, αυτοί οι παράγοντες είναι η ζήτηση εργατικών χεριών 

και γενικότερα η ανάγκη συνεχούς τροφοδότησης εργατικού δυναµικού, σε 

µακροχρόνια βάση, για την οικονοµική ανάπτυξη. ∆ιότι, «’η συµµετοχή των 

αλλοδαπών στην παραγωγή δηµιουργεί το εισόδηµά τους (µισθός), το οποίο 

ένα µέρος του θα πάει υπό µορφή εµβασµάτων στη χώρα από όπου 

προέρχονται και το οποίο µπορεί να αποτελέσει µέρος της ζήτησης 

προϊόντων της χώρας υποδοχής από τη χώρα προέλευσης των αλλοδαπών, 

ενώ το υπόλοιπο, που είναι και το περισσότερο, θα καταναλωθεί εντός της 

χώρας υποδοχής για την αγορά καταναλωτικών αγαθών. Την ίδια στιγµή, τα 

εισοδήµατα αυτά ενισχύουν, µε αυτό τον τρόπο, τη συνολική ζήτηση και άρα 

την παραγωγή, ενώ η αύξηση της παραγωγής επιφέρει και αύξηση της 

απασχόλησης (της απασχόλησης των Ελλήνων)».55

 Αν µάλιστα συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι πολλές µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις επιβιώνουν στον ανταγωνισµό ακριβώς λόγω της φτηνής 

εργασίας των αλλοδαπών εργατών, τότε η συνολική επίδραση της 

                                            
54 ∆ηµήτρης Α. Κατσορίδας, ‘’Αλλοδαποί εργαζόµενοι και οικονοµική ανάπτυξη’’. 

 
55 Μ. Χλέτσος, 1994 και Η. Ιωακείµογλου, 1999. 
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µετανάστευσης στην απασχόληση είναι θετική56. Ουσιαστικά, η απασχόληση 

των µεταναστών έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και στο εισόδηµα και 

στην απασχόληση των Ελλήνων. Σύµφωνα µε διευκρινιστική εγκύκλιό της, η 

Τράπεζα Ελλάδος έχει επιτρέψει, από 1/1/1998, το άνοιγµα τραπεζικών 

καταθέσεων σε αλλοδαπούς που εργάζονται στην Ελλάδα. Η εν λόγω 

ενέργεια δεν έγινε από φιλανθρωπία προς τους αλλοδαπούς, αλλά επειδή τα 

χρηµατικά ποσά που διακινούν στο σύνολό τους οι µετανάστες είναι τόσα 

πολλά που ενδιαφέρουν την, έστω, άτυπη Ζώνη της ∆ραχµής στα Βαλκάνια. 

           Συνεπώς, η µετανάστευση αποτελεί θετικό παράγοντα όσον αφορά την 

αναπτυξιακή διαδικασία της χώρα, συµβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση 

της παραγωγής και της απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει την 

ευκαιρία να αυξηθεί η σύνθεση του πληθυσµού ή / και του εργατικού 

δυναµικού µιας χώρας. Σε πολλούς δε τοµείς της οικονοµίας οι µετανάστες 

καλύπτουν πραγµατικές ανάγκες της παραγωγής, επειδή ακριβώς οι Έλληνες 

εργαζόµενοι αποφεύγουν να εργαστούν σε εργασίες που θεωρούνται 

ανθυγιεινές, επικίνδυνες ή κακοπληρωµένες (µεταλλεία, καθαριστές, κατώτερο 

προσωπικό νοσοκοµείων, πτηνοτροφεία, βουστάσια – χοιροστάσια, αλιεία, 

γεωργία, οικιακοί βοηθοί κλπ). πρόκειται δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις για 

προκαπιταλιστικές µορφές εκµετάλλευσης και απασχόλησης, που αφορούν 

κατά κύριο λόγο τις δραστηριότητες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.’’57  

 ‘’Σε ότι αφορά το χώρο της παραοικονοµίας, όπου συνήθως 

συναντάται ο µεγαλύτερος αριθµός µεταναστών, η άποψη ότι η 

παραοικονοµία διατηρείται επειδή απασχολούνται µετανάστες, είναι λάθος 

διότι, πρώτον, στις παραοικονοµικές δραστηριότητες οι µετανάστες δεν 

αποτελούν την πλειοψηφία και δεύτερον, οι µετανάστες βρίσκουν εργασία 

επειδή υπάρχει η παραοικονοµία και όχι το αντίθετο. Εξάλλου, η 

παραοικονοµία έχει σχέση µε την ανάπτυξη του καπιταλισµού, ιδιαίτερα σε 

περιόδους οικονοµικής κρίσης. Μάλιστα, µε δεδοµένη την ένταση του 

διεθνούς ανταγωνισµού, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως µικροµεσαίου 

χαρακτήρα της πόλης και της υπαίθρου (µικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, 

οικοδοµές, αγροτική παραγωγή κλπ), όπου ενθαρρύνεται η παραοικονοµική 

                                            
56 Μαρία Καραµεσίνη, 1996 και Α Καρασαββόγλου, 1998.  
57 ∆ηµήτρης Α. Κατσορίδας, Αλλοδαποί εργαζόµενοι και οικονοµική ανάπτυξη. 
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δραστηριότητα, προσφεύγουν στο φθηνό και ευέλικτο εργατικό δυναµικό της 

µαύρης αγοράς εργασίας προκειµένου να περιορίσουν το κόστος λειτουργίας 

τους και να επιβιώσουν. Τέτοιες δραστηριότητες συνυπάρχουν µε την 

παράνοµη απασχόληση, την οποία οι µετανάστες προσφέρουν σε µεγάλη 

επάρκεια εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι φτηνό, ανειδίκευτο και µε έντονη 

κινητικότητα εργατικό δυναµικό, µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεταξύ 

παραοικονοµίας και παράνοµων µεταναστών µια σχέση 

αυτοτροφοδότησης’’58  

 ‘’Αναφορικά µε τη δεύτερη άποψη που υποστηρίζει ότι οι αµοιβές των 

αλλοδαπών εργαζοµένων πιέζουν τον µισθό των Ελλήνων µισθωτών προς τα 

κάτω, εµπειρικές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή της Βόρειας 

Ελλάδας δείχνουν ότι η αµοιβή των µεταναστών είναι κατά 40% και πλέον 

χαµηλότερη από εκείνης των Ελλήνων’’59. 

  ‘’Συγκεκριµένα, το µέσο ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου νόµιµου µετανάστη 

είναι πέντε χιλιάδες δραχµές περίπου. Υπάρχει, όµως σηµαντική διαφορά 

µεταξύ τοµέων απασχόλησης και περιοχών. Οι µικρότερες αµοιβές είναι 

στους τοµείς βιοµηχανίας και βιοτεχνίας, ενώ σαφώς υψηλότερες είναι στις 

οικοδοµές – κατασκευές (7.000 δρχ). Επίσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 

οι αµοιβές είναι υψηλότερες έναντι των άλλων περιοχών (π.χ. το µέσο 

ηµεροµίσθιο στις οικοδοµές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι άνω του 

διπλάσιου του ηµεροµισθίου στην βιοµηχανία στην περιοχή Πέλλας)’’60. 

 ‘’Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι εργοδότες δεν 

προσλαµβάνουν µετανάστες επειδή τους προσφέρουν λιγότερα χρήµατα, 

προσλαµβάνουν εργαζόµενους (που τυχαίνει να είναι µετανάστες, όπως 

κάλλιστα είναι και οι Έλληνες), οι οποίοι δέχονται να εργαστούν στη µαύρη 

αγορά εργασίας σε αυτά τα χαµηλά επίπεδα µισθού. Τα επίπεδα µισθού είναι 

χαµηλά όχι γιατί υπάρχουν µετανάστες, αλλά επειδή υπάρχουν εργαζόµενοι 

(που τυχαίνει να είναι µετανάστες), οι οποίοι λόγω της φτώχειας και της 

οικονοµικής εξαθλίωσης δέχονται να δουλέψουν µε αυτά τα λίγα χρήµατα’’ (Μ. 

Χλέτσος, 1994). Εξάλλου δεν έχουν και άλλη επιλογή. Οι µισθοί, ιδιαίτερα σε 

                                            
58Α. Καρασαββόγλου, 1998.  
59 Κ.Ε.∆.Ο.Α./Ι.Α.Β.Α.Σ., 1994. 
60 Κ.Ε.∆.Ο.Α./Ι.Α.Β.Α.Σ., 1994. 

 63



περιόδους κρίσης, δεν καθορίζονται από κοινού από τους εργοδότες και τους 

εργαζόµενους, αλλά κυρίως µόνο από τους εργοδότες. 

 ‘’Ο µετανάστης, συνεπώς, δεν λειτουργεί ως υποκατάστατο του 

αυτόχθονος εργαζόµενου στην αγορά εργασίας. Εµείς τον βλέπουµε ως τέτοιο 

µόνο γιατί έχει διαφορετικά φυλετικά και εθνικά χαρακτηριστικά. Αν το άτοµο 

που εργάζεται µε χαµηλότερο µισθοί ή σε παραοικονοµίες δραστηριότητες 

είναι οµοεθνής, τότε κανείς δεν αντιδρά και κανείς δεν σκέφτεται να τον 

εκδιώξει από τη χώρα, γιατί είναι µέρος αυτής της χώρας’’ (Μ. Χλέτσος, 1994). 

Τον µετανάστη θέλουµε να τον διώξουµε γιατί θεωρούµε ότι ως αλλοεθνής 

δεν ανήκει στη χώρα µας. 

 ‘’Παρόλα αυτά, αρκετοί αλλοδαποί έχουν αρχίσει να εντάσσονται, 

σταδιακά, στην ελληνική κοινωνία. Σε αρκετές περιοχές, ∆ήµους ή Κοινότητες, 

οι κάτοικοι αντιλαµβάνονται ότι το φαινόµενο της εγκατάστασης αλλοδαπών 

δεν είναι προσωρινό. Πρόκειται για µια σηµαντική µερίδα µεταναστών που θα 

παραµείνουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι νεότερες γενιές από αυτούς θα 

ελληνοποιηθούν. Ήδη, πολλά παιδιά αλλοδαπών παρακολουθούν µαθήµατα 

σε ελληνικά σχολεία και ενδεχοµένως πολλοί από αυτούς θα υπηρετήσουν και 

στον ελληνικό στρατό. Να αναφέρουµε το ακραίο παράδειγµα του Πύρου 

∆ήµα, ο οποίος όταν πρωτοήρθε το 1991 στην Ελλάδα τοποθετούσε και τα 

δυο του χέρια επάνω στην µπάρα, στο εσωτερικό του τρόλεϊ για να µην 

κινδυνεύει ως ύποπτος κλοπής. Σήµερα είναι υπολοχαγός του ελληνικού 

στρατού. Ακόµη, να υπενθυµίσουµε εκείνη την περίφηµη οµάδα των 

αρσιβαριστών, η οποία αγωνιζόταν µε τα ελληνικά χρώµατα και που δεν 

µιλούσαν άνετα τα ελληνικά ή την προσφάτως παγκόσµια πρωταθλήτρια 

Μιρέλλα Μανιάνι – Τζελίλη, η οποία ανέδειξε τον ελληνικό στίβο σε όλο τον 

κόσµο, ενώ µέχρι το 1995 αγωνιζόταν στην Αλβανία.’’61. 

 Παρατηρώντας τα πράγµατα κάτω από αυτή την οπτική γωνία 

µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι είναι, πλέον, αναγκαίο να αναζητηθεί µια 

διαφορετική και πιο αποτελεσµατική πολιτική, διαµετρικά αντίθετη από την 

µέχρι τώρα. ∆ιότι, αν δεχτούµε ότι το µέλλον των κοινωνιών της Ευρώπης 

                                            
61 ∆ηµήτρης Α. Κατσορίδας, Αλλοδαποί εργαζόµενοι και οικονοµική ανάπτυξη. 
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είναι πολυπολιτισµικό, τότε ο νέος αυτός χαρακτήρας είναι αναγκαίο να ληφθεί 

υπόψη στη χάραξη µιας αποτελεσµατικής πολιτικής. 

          ‘’Η ανεργία είναι αναγκαίο να αντιµετωπιστεί µε τον περιορισµό του 

χρόνου εργασίας και την αναδιανοµή της εργασίας. Το αίτηµα για 35 ώρες 

εργασίας και λιγότερο χωρίς µείωση των αποδοχών, είναι δυνατόν να 

υλοποιηθεί, όπως αποδεικνύουν µελέτες του ΙΝ.Ε/ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ’’ (Η. 

Ιωακείµογλου, 1997), προκειµένου να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. 

‘’∆ιότι, τότε µόνο, όταν εκλείψει ή περιοριστεί η ανεργία, πιθανά να περιοριστεί 

η φασιστική έξαρση, ο ρατσισµός, η ξενοφοβία και οι διακρίσεις σε βάρος των 

αλλοδαπών εργατών, εφόσον δεν θα θεωρούνται πλέον «άρπαγες» της 

εργασία των ντόπιων. Ταυτόχρονα, η εφαρµογή µιας πολιτικής κοινωνικής 

προστασία (ασφάλεια, περίθαλψη, στέγαση, µόρφωση, συνδικαλισµός κλπ) 

και εκτεταµένης νοµιµοποίησης των παράνοµων αλλοδαπών’’ (∆. 

Κατσαρίδας, 1994), αποτελούν σηµαντικά µέσα καταπολέµησης της µαύρης 

αγορά εργασίας και της παραοικονοµίας, παρ’ ότι δεν κατορθώνουν να την 

εξαλείψουν. 

 Όσον αφορά τα δύο τελευταία θέµατα που θίξαµε στην πρώτη 

παράγραφο του παρόν κεφαλαίου, δηλαδή ο ρόλος της µετανάστευσης στην 

αντιµετώπιση της γήρανσης του πληθυσµού της Ευρώπης και υποδοχή 

εργατικού δυναµικού υψηλής και πολύ υψηλής ειδίκευσης από τις χώρες του 

Τρίτου κόσµου ή της ανατολικής Ευρώπης έχει αναφερθεί το εξής: 

  «Σύµφωνα µε την έκθεση του OHE Replacement Migration: Is it a 

Solution to Declining and Ageing Populations? 12, στη διάρκεια των 50 

επόµενων ετών, η Ευρώπη πρόκειται να αντιµετωπίσει δραµατική µείωση και 

γήρανση του πληθυσµού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο πληθυσµός 

της Ιταλίας ο οποίος θα µειωθεί κατά 30% περίπου. για να διατηρήσει τον 

πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας (15-64 ετών) στα σηµερινά επίπεδα, η Ιταλία θα 

έπρεπε να δεχθεί περισσότερους από 350.000 µετανάστες κατά έτος. 

∆ιαφορετικά, οι Ιταλοί θα έπρεπε να εργάζονται στο εξής µέχρι τα 75 χρόνια 

τους. Βέβαια, η περίπτωση της Ιταλίας είναι ακραία, αλλά το πρόβληµα είναι 

υπαρκτό και σηµαντικό για τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Για την Ελλάδα, οι 

προβολές της µελέτης του ΟΗΕ δίνουν 8,23 εκατοµµύρια κατοίκους για το 

2050 έναντι 10,65 το 2000.  
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           H συγκυρία αυτή είναι εξαιρετικά ιδιότυπη, διότι τα µεταναστευτικά 

ρεύµατα εµφανίζονται ως λύση ή µέρος της λύσης του δηµογραφικού 

προβλήµατος της Ευρώπης, ταυτοχρόνως όµως και «ως απειλή» για τις 

κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες των χωρών υποδοχής των µεταναστών. 

Η µετανάστευση και µάλιστα η µαζική µετανάστευση, αποτελεί µέρος της 

λύσης του δηµογραφικού προβλήµατος που δηµιουργήθηκε από την άσκηση 

της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του τελευταίου τετάρτου του 20ου αιώνα (η 

πτώση της γεννητικότητας σχετίζεται προφανώς µε τη µακρόχρονη 

αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βάρος της εργασίας και µε την προσπάθεια 

των νοικοκυριών των εργαζόµενων τάξεων να διατηρήσουν τα καταναλωτικά 

τους πρότυπα13) διότι ανανεώνει τον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας (>15 ετών) 

και το εργατικό δυναµικό, η µαζική µετανάστευση είναι όµως και «απειλή» για 

τις κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες της Ευρώπης διότι τα εθνικά κράτη θα 

βρεθούν αντιµέτωπα µε το ζήτηµα της ενσωµάτωσης πληθυσµών 

διαφορετικών πολιτιστικών και πολιτικών παραδόσεων. 

Αν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προχωρήσουν στον 

ίδιο δρόµο, είναι ένα ζήτηµα που αποµένει ανοιχτό. Προς το παρόν, 

προχωρούν στην υποδοχή µεταναστών υψηλής και πολύ υψηλής ειδίκευσης. 

Στην Γερµανία14 20.000 µετανάστες στις τεχνολογίες της πληροφορικής και 

των τηλεπικοινωνιών από χώρες εκτός Ευρώπης, ιδιαίτερα µηχανικοί 

πληροφορικής από τις Ινδίες έγιναν δεκτοί (γεγονός που πυροδότησε αρκετές 

ξενοφοβικές τάσεις ακόµη και στο εσωτερικό µεγάλων κοινοβουλευτικών 

κοµµάτων)». 62

 ‘’Ωστόσο αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα τις κυβερνήσεις της Ευρώπης 

και τους διεθνείς οργανισµούς είναι η γήρανση του πληθυσµού’’. 

Πρώτον, διότι περιορίζει τον «δυνητικό ρυθµό ανάπτυξης» της 

οικονοµίας, δηλαδή τον µέγιστο ρυθµό µε τον οποίο η παραγωγή µπορεί να 

αυξάνεται µακροχρόνια χωρίς να δηµιουργούνται ανισορροπίες (ήτοι µε 

σταθερό πληθωρισµό και σταθερό ποσοστό ανεργίας). Σύµφωνα µε τις 

δηµογραφικές προβολές, η Ευρώπη και η Ιαπωνία θα αντιµετωπίσουν, σε 

πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι οι ΗΠΑ, το πρόβληµα της έλλειψης 

                                            
62 www.users.hol.gr , Οι οικονοµικοί µετανάστες και το εργατικό δυναµικό, απόσπασµα από 

την Ετήσια Έκθεση του ΙΝΕ, 2001.  
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εργατικού δυναµικού, ακόµη και αν υπάρξει άνοδος της παραγωγικότητας της 

εργασίας και περαιτέρω είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

∆εύτερον, διότι ανατρέπει τα λογιστικά του συνταξιοδοτικού 

συστήµατος και απειλεί εµµέσως τις δηµοσιονοµικές ισορροπίες που έχει 

επιβάλλει ο νεοφιλελευθερισµός’’. ( Ετήσια έκθεση του ΙΝΕ, 2001 ). 

‘’Η µετανάστευση µπορεί να συµβάλει, έστω ως ένα βαθµό, στην 

αντιµετώπιση των παραπάνω δύο προβληµάτων. Η αύξηση του αριθµού των 

µεταναστών έχει το πλεονέκτηµα άµεσης και σχετικά ισχυρής επίδρασης στον 

οικονοµικά ενεργό πληθυσµό, επειδή οι µετανάστες είναι νεότεροι και 

χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη κινητικότητα. Επίσης, έχουν υψηλότερους 

δείκτες γεννητικότητας, οπότε επιδρούν στην αύξηση του πληθυσµού και µετά 

την ένταξή τους. υπάρχει, ωστόσο, µια σειρά περιορισµών που καθιστούν 

δυσχερή την υιοθέτηση µιας πολιτικής φιλικής προς την µετανάστευση µε 

σκοπό την αλλαγή της δηµογραφικής διάρθρωσης των ευρωπαϊκών 

πληθυσµών16. Ο σοβαρότερος περιορισµός είναι ότι οι ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις θέλουν να ασκήσουν αποτελεσµατικό έλεγχο στον όγκο και την 

κατανοµή των ηλικιών των εισερχοµένων και των εξερχόµενων µεταναστών. 

Οι µετανάστες είναι µια εργασιακή δύναµη που αποτελείται από διακριτές 

µερίδες µε διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές ικανότητες προς εργασία και 

διαφορετικά επαγγέλµατα και ειδικεύσεις. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν 

θέλουν, λοιπόν, να ευνοήσουν την εισροή µεταναστών εν γένει, αλλά την 

είσοδο εκείνων των µερίδων που διαθέτουν τα «κατάλληλα» δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά. Εντούτοις, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που περιορίζουν 

και καθιστούν περίπλοκο εγχείρηµα έναν τέτοιο έλεγχο της µετανάστευσης: 

όχι µόνο η παράνοµη µετανάστευση, αλλά και οι συµφωνίες για την ελεύθερη 

διακίνηση των ατόµων, οι ανθρωπιστικές δεσµεύσεις και άλλες υποχρεώσεις, 

όπως αυτή της παροχής άδειας µε βάση την ύπαρξη οικογενειακών δεσµών,. 

∆εν αποτελούν έναν θεσµικό πλαίσιο ευνοϊκό για την άσκηση επιλεκτικών 

πολιτικών µετανάστευσης. Άλλος περιορισµός είναι ότι οι µεταναστευτικές 

πολιτικές µπορούν µεν να ασκήσουν επίδραση στον αριθµό και τα 

χαρακτηριστικά των εισερχοµένων µεταναστών, αλλά επιδρούν πολύ λίγο 

στους εξερχόµενους, πράγµα που ακυρώνει εν πολλοίς την αξία της όποιας 

                                                                                                                             
 

 67



πολιτικής θα στόχευε στην επιλεκτική ένταξη µεταναστών.’’ ( Ετήσια έκθεση 

του ΙΝΕ, 2001 ). 

‘’Σε ότι αφορά τη χρονική στιγµή έναρξης εφαρµογής µιας τέτοιας 

πολιτικής για την υποδοχή των µεταναστών, αυτή θα γινόταν δυνατή µόνο 

εφόσον θα εµφανίζονταν ελλείψεις εργατικού δυναµικού που θα έπειθαν 

κυβερνήσεις και «κοινή γνώµη» για την αναγκαιότητα µιας τέτοιας πολιτικής. 

Με άλλα λόγια, οι κυβερνήσεις θα προτιµούσαν να εξαντλήσουν καταρχήν τα 

γηγενή «κοιτάσµατα» εργατικού δυναµικού (άνεργοι και γυναικείος εφεδρικός 

εργατικός στρατός) προτού αποφασίσουν την υιοθέτηση µιας νέας πολιτικής 

µετανάστευσης µε στόχο την ανανέωση του πληθυσµού. Εντούτοις, µια νέα 

πολιτική απαιτεί µακροχρόνια µελέτη και σχεδιασµό και ως εκ τούτου η 

δηµόσια συζήτηση σχετικά µε αυτήν πρέπει να ανοίξει άµεσα. ‘’ ( Ετήσια 

έκθεση του ΙΝΕ, 2001 ). 

 

 

 

΄Ένταξη στην ελληνική κοινωνία και γλώσσα 
 
 

Η λέξη γλώσσα είναι µικρή, κρύβει όµως πολλά και µεγάλα θέµατα… 

(Muhamed Brimou, Μετανάστης από τη Συρία) 

 

 «Οι αλλοδαποί µετανάστες, δεν έχουν συνήθως ούτε στοιχειώδη 

γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, που είναι γλώσσα της κοινωνικής 

πλειοψηφίας, παρόλο που οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες για την κάλυψη 

βασικών αναγκών (π.χ. διατροφή) και για την άµεση επικοινωνία τόσο σε 

κοινωνικό όσο και εργασιακό επίπεδο. Οι περισσότεροι συγκεντρώνονται στις 

µεγάλες πόλεις και προτιµούν να µένουν κοντά σε οµοεθνείς τους σε περιοχές 

που µε τα χρόνια µετατρέπονται σε «γειτονιές µεταναστών». 60 

 «Η τάση αυτή µπορεί να δικαιολογείται από την αποτυχία των 

προσπαθειών τους για σχέσεις µε άτοµα της κοινωνίας υποδοχής και την 

επιδίωξη για συνεχή επαφή και επικοινωνία µε εκείνες τις κοινωνικές οµάδες 

στις οποίες αισθάνονται πιο κοντά, όµως έτσι η κοινωνική τους ζωή 

αυτοπεριορίζεται στα πλαίσια της εθνικής κοινότητας και δεν διευρύνονται 
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παρά στο ελάχιστο ή καθόλου οι γλωσσικές και κοινωνικές γνώσεις τους».61 Η 

ανάγκη λοιπόν των µεταναστών να νιώθουν µέλη µιας ευρύτερης οµάδας 

(sense of belonging) που τελικά καταλήγει να είναι η οµάδα της εθνική τους 

µειοψηφίας, και η εξάντληση των επικοινωνιακών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων τους στα πλαίσια της αιτιολογεί εν µέρει τη χρήση της 

µητρικής τους γλώσσας 62 και τους αφαιρεί τα κίνητρα έστω και για 

περιορισµένη εκµάθηση της γλώσσας της κοινωνικής πλειοψηφίας, επειδή 

αισθάνονται ότι έχουν απορριφθεί από την οµάδα αυτή.» 63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 , 63  Αγγελική Κοιλιάρη, Ξένος στην Ελλάδα, µετανάστες, γλώσσα και κοινωνική ένταξη, 
Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1997, Σελ. 30 
61    Belay – Blackshire, 6. 
62    Στην προτίµηση χρήσης της µητρικής γλώσσας συντελούν φυσικά και άλλοι λόγοι σε 
επίπεδο γνωστικό, κοινωνικό κλπ., βλ. και Fthenakis, W. et al., 171 κ.ε. 
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 «Συχνά τα σχέδια για βραχύχρονη παραµονή στη χώρα υποδοχής – 

ακόµη κι όταν διαψεύδονται στην πραγµατικότητα – δικαιολογούν την ελλιπή 

γνώση της γλώσσας της κοινωνικής πλειοψηφίας µε τη σκέψη ότι αρκούν 

στοιχειώδη γλωσσικά µέσα για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων 

επικοινωνιακών αναγκών, ενώ η κοινωνική ζωή καλύπτεται στους κόλπους ή 

και µε τη βοήθεια της παροικίας. Καθοριστικής σηµασίας λοιπόν για τη 

διάθεση του µετανάστη να αποκτήσει σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό 

γνώσεις στη γλώσσα της κοινωνικής πλειοψηφίας είναι η πρόθεσή του για 

βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη εγκατάσταση στη χώρα υποδοχής σε 

συνάρτηση µε τη διάθεση ένταξης στην κοινωνία υποδοχής. Η πρόθεση αυτή 

και το εν γένει µορφωτικό επίπεδο του µετανάστη προσδιορίζει την έκταση και 

τη φύση των γλωσσικών και κοινωνικών δυσκολιών που θα αντιµετωπίσει.»64 

 «Αλληλένδετα µε τα προηγούµενα και προσδιοριστικά για τη στάση 

των µεταναστών απέναντι στη γλώσσα της κοινωνικής πλειοψηφίας είναι και 

προβλήµατα κοινωνικοπολιτισµικού χαρακτήρα , τα οποία είναι πιο εµφανή 

στους µετανάστες που προέρχονται από αγροτικές περιοχές και κοινωνίες και 

εγκαθίσταται σε µεγάλες πόλεις όπου πρέπει να αφοµοιώσουν τον αστικό 

τρόπο ζωής. Ακόµη και σε µετανάστες που µετακινήθηκαν σε κοινωνίες µε 

δοµές ίδιου τύπου µε αυτές των κοινωνιών προέλευσης παρατηρήθηκαν 

µικρότερα ή µεγαλύτερα κοινωνικοπολιτισµικού χαρακτήρα προβλήµατα 

επικοινωνίας µε την κοινωνία υποδοχής. Σε ακραίες περιπτώσεις µπορεί ο 

µετανάστης να υποστεί πολιτισµικό σοκ (cultural shock)» 65, 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
64  Giles & Byrne (1982) σε Edwards, 153 κ.ε. 
65   Tischler / Whitten/ Hunter, 73, 
 

 70



 

δηλαδή προσπαθώντας να προσαρµοστεί στο σύνολο των νέων τρόπων 

συµπεριφοράς, κανόνων και προσδοκιών ενός καινούργιου για αυτόν 

πολιτισµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος υποφέρει από ανασφάλεια και 

στρες και αντιδρά αρνητικά σε πολιτισµικές και κοινωνικές νόρµες 

διαφορετικές από τις δικές του. Οι µετανάστες πρώτης γενιάς, τουλάχιστον 

τον πρώτο καιρό, αντιµετωπίζουν οξύτατα προβλήµατα προσαρµογής και στις 

συνθήκες εργασίας και στην ίδια τη φύση της δουλειάς τους, καθώς συχνά 

απασχολούνται σε εργασίες διαφορετικές απ’ αυτές που είχαν στη χώρα 

προέλευσης, όχι ιδιαίτερα προσοδοφόρες, βαριές και σίγουρα ανεπιθύµητες 

από τους ντόπιους πληθυσµούς. Τα αισθήµατα µειονεξίας που νιώθουν 

εξαιτίας των επαγγελµατικών συνθηκών συµπληρώνουν αυτά που απορρέουν 

από την κοινωνική τους κατάσταση. Αυτού του τύπου τα συναισθήµατα 

αντανακλώνται και στη γλωσσική τους συµπεριφορά, διότι τους προδιαθέτουν 

αρνητικά απέναντι στη γλώσσα της κοινωνικής πλειοψηφίας και τελικά 

προτιµούν τη χρήση της µητρικής τους γλώσσας, καθώς συσπειρώνονται στα 

πλαίσια των οµοεθνών τους. Όταν η κοινωνία υποδοχής αντιµετωπίζει µε 

διάθεση περιθωριοποίησης τους µετανάστες – σε ακραίες περιπτώσεις µε 

εκδηλώσεις ξενοφοβίας και ρατσισµού  -, η τάση για συσπείρωση των 

µεταναστών µεγιστοποιείται και αυτό έχει αντίκτυπο και στη διάθεση 

εκµάθησης και χρήσης της γλώσσας της κοινωνικής πλειοψηφίας.» 66

 «Με τον καιρό οι µετανάστες αποκτούν ούτος ή αλλιώς κάποιες 

γνώσεις στη γλώσσα της κοινωνικής πλειοψηφίας, επειδή και σε εξωτερικούς 

και εσωτερικούς χώρους είναι εκτεθειµένοι στο γλωσσικό περιβάλλον της 

χώρας υποδοχής, κυρίως στα µέσα µαζικής επικοινωνίας και ιδιαίτερα στη 

τηλεόραση. Παράλληλα πρέπει να µπορούν να ανταποκριθούν γλωσσικά 

έστω και σε ελάχιστες επικοινωνιακές ανάγκες στο εργασιακό χώρο και ίσως 

λίγο περισσότερο σε σποραδικές και µη συστηµατικές σχέσεις µε άτοµα της 

χώρας υποδοχής». 67  

 

 

 
66   Ο. π., Ξένος στην Ελλάδα, σελ. 31-32 
67   Ο. π., Ξένος στην Ελλάδα, σελ. 32 
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 «Αναπτύσσεται έτσι µέσα από την καθηµερινή επικοινωνία µια 

γλωσσική ποικιλία που είναι αποτέλεσµα µη συστηµατικής εκµάθησης, 

παρουσιάζει κανονικότητες και διακριτικά χαρακτηριστικά απλοποιηµένου 

κώδικα και αποτελεί το ουσιαστικό µέσο επικοινωνίας των οµιλητών της οι 

οποίοι εστιάζουν την προσοχή τους στην επίτευξη των επικοινωνιακών τους 

στόχων, χωρίς να ενδιαφέρονται για τη γραµµατική ή συντακτική ορθότητα 

του λόγου τους». 68 

 «Ένας τέτοιος απλοποιηµένος κώδικας φάνηκε στο µεταναστευτικό 

παρελθόν να αποκτά καταρχήν λειτουργική αξία για µία στοιχειώδη 

επικοινωνία, αφού και οι κοινωνίες υποδοχής προτίµησαν να 

χρησιµοποιήσουν ένα ανάλογο και απλοποιηµένο κώδικα (foreigner talk)» 69  

«αντί να αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό σύστηµα για ενήλικες και να 

προσφέρουν δυνατότητες γλωσσικής εκπαίδευσης που θα ήταν κατάλληλες 

για πολύγλωσσες – πολυεθνικές οµάδες. Και αυτό διότι, όταν η χώρα 

υποδοχής θεωρεί ότι οι µετανάστες βρίσκονται εκεί προσωρινά και µόνο για 

ένα σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, δεν είναι διατεθειµένη να επενδύσει 

στη γλωσσική κατάρτιση τους, ενώ αντίθετα έχει γενικότερο οικονοµικό 

όφελος να αξιοποιήσει στον µέγιστο δυνατό βαθµό την εργατική τους 

δύναµη». 70  

 «Απ’ όλα όσα αναφέρθηκαν φαίνεται ότι το κοινωνικό περιβάλλον 

διαµορφώνει τελικά τη στάση του αλλοδαπού οµιλητή απέναντι στη γλώσσα 

υποδοχής. Έτσι η ελάχιστη τακτική και συχνή επικοινωνία µε άτοµα της 

κοινωνίας υποδοχής εξαιτίας του τύπου της εργασίας, του τόπου κατοικίας, 

της κοινωνικής περιθωριοποίησης, στερούν τα κίνητρα και δεν ενθαρρύνουν 

την εκµάθηση της γλώσσας της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αν όµως ο 

µετανάστης οµιλητής αντιληφθεί την αναγκαιότητα γνώσης και τη 

µακροπρόθεσµη χρησιµότητα ή µη της γλώσσας υποδοχής µέσα στο 

συγκεκριµένο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο, τότε διαµορφώνει και ανάλογα τη 

στάση του απέναντι σ’ αυτήν και στους οµιλητές της». 71   
68   Ο. π., Ξένος στην Ελλάδα, σελ.32 
69  Σύντοµη συζήτηση της σχετικής επιστηµονικής έρευνας µέχρι το 1990 σε Jakovidou,  3 κ.ε. 
όπου η σχετική βιβλιογραφία. 
70  Ο. π., Ξένος στην Ελλάδα, σελ.33 
71  Edwards, 146 κ.ε. 
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«Η διάθεση για αποδοχή, που υποδηλώνει την επιθυµία να γνωριστεί 

και να αποκτήσει φιλικές σχέσεις µε οµιλητές αυτής της γλώσσας, ή η 

επιθυµία να έχει προσωπικά υλικά οφέλη µέσα από τη λειτουργική αξία που 

θα αποκτήσουν οι γνώσεις του στη γλώσσα της πλειοψηφίας, του 

δηµιουργούν και διάθεση να τη µάθει καλύτερα. Βέβαια το να θέλει κάποιος να 

µάθει µία γλώσσα δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι επιθυµεί να ενσωµατωθεί και 

στην οµάδα των οµιλητών της. Γίνεται διάκριση µεταξύ θετικής και ευνοϊκής 

στάσης. Μία στάση θετική και µε διάθεση αποδοχής της γλώσσας δεν 

σηµαίνει απαραίτητα ευνοϊκή και µε διάθεση ενσωµάτωσης στάση». 72   «Η 

διάθεση για ενσωµάτωση στην κοινωνία υποδοχής φαίνεται όµως να δίνει 

µάλλον περισσότερα κίνητρα, χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι και 

εδώ λανθάνουν αναµενόµενα κοινωνικά οφέλη που θα βελτίωναν τη χαµηλή 

θέση του µετανάστη στο οικονοµικό και κοινωνικοπολιτιστικό σύστηµα της 

χώρας υποδοχής. Με άλλα λόγια επιβάλλονται οι σχέσεις εξουσίας που 

υφίστανται, αφού ο µετανάστης οµιλητής δεν βλέπει άλλες εναλλακτικές 

λύσεις». 73
 

    . 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 Edwards, 146 κ.ε. 
73 Ο. π., Ξένος στην Ελλάδα, σελ.33  . 
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Το σχολείο ως παράγοντας πιστοποίησης της κοινωνικής ένταξης. 
 

Η ένταξη των αλλοδαπών µαθητών στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα 

αποτελεί την σοβαρότερη πρόκληση του σύγχρονου µεταναστευτικού 

προβλήµατος στη χώρα µας.  Και αυτό γιατί από την φύση της η παιδεία 

αποτελεί το πρίσµα µε το οποίο η κοινωνία κοιτάζει το µέλλον της σε βάθος 

µερικών δεκαετιών. Οι επιθυµίες και οι προτεραιότητες που τίθενται στο 

παρόν προκαθορίζουν την ποιότητα των επερχόµενων γενεών, αλλά και τον 

τρόπο µε τον οποίο οι µελλοντικοί πολίτες θα αντιλαµβάνονται τον κόσµο τους 

και την σχέση τους µε αυτόν. Εποµένως η στάση της πολιτείας, των πολιτικών 

και των πολιτών στο θέµα της εκπαίδευσης των τέκνων των µεταναστών και 

των παλιννοστούντων οµογενών χρειάζεται σοβαρή µελέτη και υπολογισµό, 

µε τελικό ζητούµενο την θέση των ξένων στην ελληνική κοινωνία, την 

ποιότητά τους ως ανθρώπων και εργαζόµενων. ‘’Ακόµη είναι σαφές ότι οι 

σχετικές αποφάσεις θα καθορίσουν όχι µόνο την τύχη των παιδιών των 

µεταναστών, αλλά και την µορφή της ίδιας της κοινωνίας µας, επιλέγοντας είτε 

ένα φοβικό-κλειστό µοντέλο συµπεριφοράς και οργάνωσης είτε µια 

εξωστρεφή – ανοικτή κοινωνία που δεν διστάζει να διαλέγεται γόνιµα µε την 

εποχή της, στάση που συνόδευσε τις δηµιουργικότερες στιγµές της ελληνικής 

κοινωνίας στην ιστορική της πορεία.’’  

 Η γενική θεώρηση της υπάρχουσας κατάστασης δείχνει ότι οι 

προθέσεις της πολιτείας είναι σίγουρα καλές, όµως το αποτέλεσµα που 

απέχει από το επιθυµητό.  Το δυσοίωνο δυστυχώς είναι ότι – σύµφωνα µε 

δηµοσιογραφικές πληροφορίες – η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιµη να 

καταργήσει το υπάρχον νοµοθετικό καθεστώς µε διατάξεις σαφώς 

συντηρητικότερες. 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική περιγραφή της κατάστασης σήµερα. 
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 Η ένταση του µεταναστευτικού ρεύµατος κατά την τελευταία δεκαετία 

είχε σαν αποτέλεσµα την εγγραφή σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 

περίπου 100.000 αλλοδαπών µαθητών. Ο αριθµός είναι δηλωτικός της βαθιάς 

αλλαγής που έχει ήδη συντελεστεί στο ελληνικό σχολείο, η οποία είναι ευθέως 

ανάλογη µε αυτήν της ελληνικής κοινωνίας. Συγχρονικά το πρόβληµα το 

οποίο µας απασχολεί µπορούµε να το δούµε από δύο πλευρές. Τι 

προβλέπουν οι νόµοι; Τι συµβαίνει στην πράξη και πώς αυτή επηρεάζεται 

από την κρατούσα άποψη στο κοινωνικό σώµα; 

          ‘’Η µελέτη των ισχυουσών εγκυκλίων και των διατάξεων, τις οποίες το 

Υπουργείο Παιδείας έχει κατά καιρούς εκδώσει (από το 1977, µε το πρώτο 

κύµα των Ποντίων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, µέχρι το 

1999) δηµιουργεί θετική εικόνα, αφού χαρακτηρίζονται από ανθρωπιστική 

ευαισθησία: η έννοια «µαθητής» προτάσσεται κάθε άλλης ιδιότητας. ∆εν 

υπάρχει καµία πρόβλεψη που να δηµιουργεί πρόσκοµµα εισαγωγής σε 

οποιοδήποτε αλλοδαπό µαθητή στο σύστηµα της δηµόσιας δωρεάν 

εκπαίδευσης. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό το ότι σε κανένα σηµείο της σχετικής 

νοµοθεσίας δεν συναντάται διάθεση διάκρισης των ξένων σε κατηγορίες, δεν 

απαιτούνται δικαιολογητικά επιπλέον αυτών που χρειάζονται οι Έλληνες 

µαθητές, ούτε καν ζητείται έγγραφο νόµιµης παραµονής των γονέων στην 

χώρα µας (άλλωστε και µετά από την τελευταία ρύθµιση του Υπουργείου 

Εσωτερικών ελάχιστοι µετανάστες απέκτησαν την πολυπόθητη πράσινη 

κάρτα, εξαιτίας του κυκεώνα της γραφειοκρατίας και της ανεπάρκειας των 

µηχανισµών). Αυτό που – δικαιολογηµένα φυσικά – απαιτείται είναι η 

πιστοποίηση της ισοτιµίας του τίτλου που φέρει ο κάτοχος από την πατρίδα 

του µε τον αντίστοιχο ελληνικό, ώστε να ενταχθεί ο µαθητής στην κατάλληλη 

βαθµίδα εκπαίδευσης.’’63  

 ‘’Νοµοθετικά προβλέπονται και άλλοι δηµιουργικοί θεσµοί, όπως η 

«διαπολιτισµική αγωγή» για την «αποτελεσµατική και συµµετοχική – 

ενεργητική ένταξη» των µαθητών αυτών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Ακόµη έχουν θεσµοθετηθεί τάξεις υποδοχής στις περιοχές µε µεγάλο αριθµό 

                                            
63 www.dim-sapon.rod.sch.gr , Αλλοδαποί µαθητές. Από τις καλές προθέσεις στις 

µυλόπετρες της απόρριψης. Θέσεις και απόψεις του Μ. Χρόνη 
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αλλοδαπών, φροντιστηριακά τµήµατα µέσα στο σχολείο µε κύριο στόχο την 

γλωσσική υποστήριξη, µάθηµα γλώσσας και κουλτούρας της χώρας 

προέλευσης, επιλογή εκπαιδευτικών µε ειδικά προσόντα για τις τάξεις 

υποδοχής (γνώση της µητρικής γλώσσας των µαθητών), ξεχωριστή πρόνοια 

για την αξιολόγηση και την προαγωγή των µαθητών στα δύο πρώτα έτη της 

φοίτησης.’’64  

 ‘’Όπως διαπιστώνεται  το γράµµα του νόµου πράγµατι χαρακτηρίζεται 

από σύγχρονο πνεύµα, αυτό ακριβώς επιβάλλει η παιδαγωγική και κοινωνική 

ευαισθησία. Τα πράγµατα όµως είναι εξίσου ρόδινα και στην πράξη;  Η 

απάντηση είναι σαφώς αρνητική. Βέβαια πρέπει να παραδεχτούµε ότι δεν 

είναι µόνο οι αλλοδαποί µαθητές θύµατα της αντιστοιχίας µεταξύ καλών 

προθέσεων και της εφαρµογής τους. το ίδιο ισχύει και για τους Έλληνες σε 

όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Όµως κανείς δεν µπορεί 

να αρνηθεί πως η δυνατότητα αντίδρασης και πίεσης του ξένου γονιού είναι 

ανύπαρκτη, αφού είναι εντελώς ανίσχυρος λόγω της συνολικής του 

υποβάθµισης.’’  

 ‘’Σταχυολογώντας ορισµένες δυσλειτουργίες αναφέρουµε καταρχάς το 

πρόβληµα της τάξης, στην οποία καλείται να εγγραφεί ο µαθητής. Ως βασικό 

κριτήριο λαµβάνεται η ηλικία του και η πιο πρόσφατη τάξη στην οποία είχε 

φοιτήσει στην πατρίδα του και όχι ο βαθµός γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 

Έτσι τα παιδιά που δεν έχουν την τύχη να ξεκινήσουν από τις µικρές τάξεις 

του δηµοτικού, αλλά εγγράφονται σε µεγαλύτερη λόγω ηλικίας, συνήθως 

απορρίπτονται στο τέλος της χρονιάς ή εγκαταλείπουν µε δική τους 

πρωτοβουλία το σχολείο, αφού είναι φυσικό ότι δεν µπορούν να 

παρακολουθήσουν το µάθηµα. Η ενισχυτική διδασκαλία που προβλέπει ο 

νόµος τελικά ελάχιστα βοηθά, αφού οι διαδικασίες οργάνωσής της είναι 

χρονοβόρες, ενώ δεν υπάρχει καµία µέριµνα για την πρόσληψη δασκάλων και 

καθηγητών µε γνώση της µητρικής γλώσσας των ξενόγλωσσων µαθητών, 

που σαφώς θα βελτίωνε την επίδοσή τους.’’  

                                                                                                                             
 
64 www.dim-sapon.rod.sch.gr Αλλοδαποί µαθητές. Από τις καλές προθέσεις στις µυλόπετρες 

της απόρριψης. Θέσεις και απόψεις του Μ. Χρόνη. 
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 ‘’Στο παραπάνω πρόβληµα προτείνεται ως αντίδοτο η δηµιουργία 

τάξεων υποδοχής µε αµιγή σύσταση από ξένους ή παλιννοστούντες µαθητές, 

µέτρο που όπως είδαµε προβλέπεται από τον νόµο και ήδη εφαρµόζεται σε 

ορισµένες περιοχές (Μενίδι, Ασπρόπυργος κλπ). και σ’ αυτή την περίπτωση 

όµως δεν λείπουν δυστυχώς οι παρενέργειες. Η συγκέντρωση αλλοδαπών ή 

οµογενών µαθητών σε ξεχωριστή τάξη δηµιουργεί ένα «γκέτο», το οποίο  

βάζει φραγµό στην οµαλή και ταχεία ένταξη των µαθητών στο σώµα του 

σχολείου. Οι επιδόσεις είναι καλύτερες, η διαδικασία της κοινωνικοποίησης 

όµως δυσκολότερη. Το δίληµµα µεταξύ άµεσης ένταξης στην κανονική τάξη ή 

στην τάξη υποδοχής εξακολουθεί να προκαλεί αντιγνωµίες στην σχολική 

κοινότητα, ενώ οι υπάρχουσες προτάσεις δεν οδηγούν στην ριζική 

αντιµετώπιση του θέµατος.’’65  

 

  

Η στάση της σχολικής κοινότητας. 
 

 Η αυξηµένη παρουσία αλλοδαπών και οµογενών µαθητών αναντίρρητα 

άλλαξε το οποίο στο ελληνικό σχολείο και δηµιούργησε προβλήµατα που 

δύσκολα µπορούν να υπερπηδηθούν. Όµως στο στενό σχολικό περιβάλλον 

υπάρχει η διάθεση να λυθούν τα ποικίλα ζητήµατα που προκύπτουν. 

 ‘’Οι δάσκαλοι αντιµετωπίζουν µια ακόµη επαγγελµατική πρόκληση. Η 

δυσκολία µιας τάξης, η οποία περιλαµβάνει έτσι κι αλλιώς ανοµοιογενές 

µαθητικό υλικό, µετατρέπεται σε πραγµατικό πονοκέφαλο και πηγή άγχους 

όταν προστίθενται παιδιά που έχουν ελαττωµένη ή ανύπαρκτη γνώση της 

ελληνικής γλώσσας, διαφορετικές σχολικές εµπειρίες από την χώρα 

υποδοχής, άλλη νοοτροπία και κουλτούρα. Οι υποστηρικτικοί θεσµοί όπως 

είδαµε δεν λειτουργούν, η δυνατότητα για ατοµική βοήθεια µέσα στην τάξη 

είναι σχεδόν µηδενική. Έτσι µένει τελικά η στυφή γεύση της αποτυχίας. Η 

στάση των διδασκόντων απέναντι στους µαθητές αυτούς καθορίζεται 

ασφαλώς από τις παιδαγωγικές αρχές και την σχολική νοµοθεσίας, αν και δεν 

                                            
65www.dim-sapon.rod.sch.gr Αλλοδαποί µαθητές. Από τις καλές προθέσεις στις 

µυλόπετρες της απόρριψης. Θέσεις και απόψεις του Μ. Χρόνη. 
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είναι πάντοτε ενιαία µια και αναπόφευκτα παίζουν το ρόλο τους και οι 

προσωπικές απόψεις, γεγονός φυσικά αντιεπαγγελµατικό. Είναι πάντως κοινή 

η οµολογία ότι το σχολείο βιώνει τον ρατσισµό σε µικρότερο βαθµό από την 

ίδια την κοινωνία.’’  

 ‘’Οµαλές και χωρίς συχνές εξάρσεις κρίσεων, είναι οι σχέσεις των 

µαθητών µεταξύ τους. σπάνια παρατηρούνται σοβαρά προβλήµατα, ακόµη 

και όταν παράγοντες εκτός σχολείου λειτουργούν εµπρηστικά. Τα πράγµατα 

γίνονται έκρυθµα κάποιες φορές, όταν οι εφηβικές παρέες επενδύσουν 

ευκαιριακά τις ρήξεις τους µε τον µανδύα του «ντόπιου» και του «ξένου», 

όπως άλλωστε γινόταν πάντα µεταξύ των εφηβικών οµάδων. Όταν αυτά τα 

προβλήµατα µένουν µέσα στα όρια της σχολικής κοινότητας διευθετούνται 

γρήγορα, χάρις στην επέµβαση του Συλλόγου των καθηγητών. Τα παιδιά, 

ελληνόπουλα και ξένα, βρίσκουν εύκολα τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας 

µέσα από το παιχνίδι και την παρέα. Αντίθετα φαίνεται ότι στα σχολεία όπου 

δεν φοιτούν ξένοι µαθητές οι ξενοφοβικές στάσεις και ρατσιστικές απόψεις 

είναι πιο διαδεδοµένες.’’66  

 ‘’Η ενασχόληση των γονέων και του ευρύτερου σχολικού περίγυρου µε 

το θέµα της παρουσίας αλλοδαπών µαθητών στο σχολείο, κατά κανόνα 

λειτουργεί ανασχετικά στην αναζήτηση της καλύτερης παιδαγωγικά λύσης. Η 

ανησυχία του γονιού είναι φυσικά εύλογη: αφορά στην δυσλειτουργία της 

τάξης, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε υστέρηση την επίδοση του δικού 

του παιδιού. Η κρατούσα στις µέρες µας αρνητική άποψη στο κοινωνικό σώµα 

για την παρουσία των µεταναστών στην χώρα µας, ενισχύει κάποιους γονείς 

στην άσκηση πίεσης προς τον διευθυντή του σχολείου ή τον προϊστάµενο 

εκπαίδευσης, για αποµάκρυνση των ανεπιθύµητων αλλοδαπών ή τσιγγάνων 

µαθητών. Συχνά εµπλέκονται και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

επιδεινώνοντας το πρόβληµα. ∆ηµιουργούνται εντάσεις και διαπληκτισµοί, 

άνωθεν επεµβάσεις µε κριτήριο το πολιτικό κόστος… Η εµπειρία αποδεικνύει 

δυστυχώς, πως όταν η κοινή γνώµη ασχολείται ευκαιριακά µε το θέµα κάθε 

φορά που ξεπηδάει στην δηµοσιότητα και µάλλον αποσπασµατική γνώση, 
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περιορίζεται η δυνατότητα του σχολείου να ασκήσει τον παιδαγωγικό και 

κοινωνικοποιητικό ρόλο του.’’  

 ‘’Όσοι θεωρούν αξεπέραστο πρόβληµα και οπωσδήποτε επιζήµια την 

παρουσία των νεαρών αλλοδαπών στις σχολικές τάξεις, πρέπει να 

αναλογιστούν ποια µορφή θα πάρει η κοινωνία µας όταν οι αποκλεισµοί και η 

ελιτίστικη πρακτική εφαρµοστούν ήδη από τα άγουρα χρόνια της σχολικής 

κοινότητας. Η σύγχρονη παιδαγωγική επιστήµη θεωρεί προτεραιότητα την 

ενσωµάτωση και όχι τον αποκλεισµό, όπως αθόρυβα αλλά αρκετά 

επιτυχηµένα γίνεται µε τους µαθητές µε αναπηρίες. Σε σχολείο του Χαϊδαρίου 

πρόσφατα δοκιµάστηκε η ένταξη τυφλού µαθητή ως ισότιµου µέλους 

κανονικής τάξης του δηµοτικού. Το «πείραµα» ήταν σωστά προετοιµασµένο 

και είναι απρόσµενα (για τους δύσπιστους) µεγάλη επιτυχία. Το 

σηµαντικότερο ήταν ότι δάσκαλοι και συµµαθητές ανακάλυψαν ότι µπορούν 

άριστα να συνεργαστούν και ανεµπόδιστα να προοδεύσουν από κοινού µε το 

νέο µέλος της τάξης. Τι µας αποτρέπει λοιπόν από το να καταβάλουµε 

συντονισµένη προσπάθεια για να αντιµετωπίσουµε µε ανάλογο τρόπο την 

σχέση κάθε µειονεκτικού µαθητή µε την εκπαιδευτική διαδικασία, µε πυξίδα 

µας την αγάπη και την ανθρωπιά;’’67  

 

 

Παιδιά στο κοινωνικό περιθώριο. 
 

 ‘’Η δυσκολία της ενσωµάτωσης µεγάλου µέρους των αλλοδαπών 

µαθητών στην σχολική ζωή, προδιαγράφει το προσωπικό τους µέλλον 

ζοφερό. Πέρα από το πρόβληµα της γλώσσας, πρέπει να συνυπολογίσουµε 

και τα ψυχικά τραύµατα και τις δυσκολίες προσαρµογής που προκαλεί το 

βίαιο ξερίζωµα και η ένταξη σε άγνωστο περιβάλλον σε τρυφερή ηλικία. Στις 

σχολικές τάξεις είναι συνηθισµένο το θέαµα πληγωµένων παιδιών που 

βιώνουν εξακολουθητικά την σχολική αποτυχία και ταλαντίζονται από 

ψυχολογικά προβλήµατα και συναισθηµατική ανασφάλεια, εκδηλώνονται είτε 
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µε παθητική – αµυντική στάση είτε µε ευεξήγητα επιθετική συµπεριφορά. η 

οικονοµική ανέχεια της οικογένειάς τους επιτείνει το πρόβληµα, σπρώχνοντας 

τα πρώιµα στην αγορά εργασίας.’’  

 ‘’Οι στατιστικές δείχνουν το αναµενόµενο: το ποσοστό της 

εγκατάλειψης του σχολείου είναι πολύ µεγάλο µεταξύ των παιδιών των 

µεταναστών, των παλιννοστούντων Ποντίων και Βορειοηπειρωτών, των 

Τσιγγάνων … (Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό σχολικής εγκατάλειψης 

στην Ευρώπη). Τα περιµένει για πάντα το σκληρό κυνήγι του µεροκάµατου 

του ανειδίκευτου εργάτη, το οποίο βιώνουν τραυµατικά από τα άγουρα χρόνια 

τους. η ύπαρξη λίγων αλλοδαπών µαθητών που αριστεύουν στο ελληνικό 

σχολείο (µόνο όταν ξεκινούν από τις µικρές τάξεις του δηµοτικού) δεν πρέπει 

να µας κρύβει την οδυνηρή πραγµατικότητα.’’ 68

 

Τι θα φέρει το µέλλον; 
 

 Όπως αναφέραµε στον πρόλογο του σηµειώµατος, υπάρχουν 

πληροφορίες ότι ο νόµος για την µετανάστευση, που πρόκειται να έρθει 

σύντοµα στην Βουλή, προβλέπει την απαγόρευση φοίτησης στο σχολείο των 

παιδιών των οποίων οι γονείς δεν έχουν αποκτήσει έγγραφα νόµιµης 

διαµονής στην χώρα µας. αν πράγµατι έτσι συµβεί θα είναι µια θλιβερή 

οπισθοδρόµηση: η ανθρωπιστική µεταχείριση ανηλίκων παιδιών θα δώσει τη 

θέση της σε λογικές νοµικίστικης διαχείρισης ανθρώπινων ζωών. Πρωτίστως 

βέβαια θα έχει χάσει την ψυχή της η ελληνική κοινωνία. 

 «Γιατί άραγε να προτιµούµε απαίδευτο το παιδί του µετανάστη; Είναι 

αυτονόητα καταστροφικό για µια χώρα να έχει υψηλό ποσοστό αναλφάβητων 

– ανειδίκευτων µελών, µε ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικονοµία και στην 

κοινωνική συνοχή. Μπορεί βέβαια  κάποιος να µπει στον πειρασµό να 

υποθέσει ότι λαµβάνεται ένα τέτοιο µέτρο για να συνεχιστεί το σηµερινό 

καθεστώς της βαριάς και ανεµπόδιστης εκµετάλλευσης, στην οποία αδυνατεί 
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να αντιδράσει ο νοµικά και µορφωτικά πλήρως υποβαθµισµένος µετανάστης. 

Πολύ σοβαρά πρέπει να ληφθεί υπόψη και η γνώµη των ειδικών 

κοινωνιολόγων και εγκληµατολόγων, οι οποίοι προειδοποιούν ότι κάποια από 

τα σηµερινά παιδιά των φαναριών φυσιολογικά θα κυλήσουν σε αντιδραστικές 

– εγκληµατικές συµπεριφορές, αφού βιώνουν αφάνταστη σκληρότητα και 

εκµετάλλευση στα χέρια του ιζήµατος της µετανάστευσης. Ποιο συµφέρον έχει 

λοιπόν η ελληνική κοινωνία να αφήσει εκτός σχολείου το σύνολο σχεδόν των 

νεαρών µεταναστών; Πως θα εξηγηθεί άραγε ένα τέτοιο µέτρο; 

 Και στη καλύτερη περίπτωση, αν δηλαδή δεν θεσµοθετηθούν τελικά 

λογικές αποκλεισµού, πρέπει η ελληνική Πολιτεία να καθορίσει ακριβέστερα 

τον στόχο της σχετικά µε την εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών. Θέλει να 

τους κάνει Έλληνες ή να τους δώσει τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια µε 

παράλληλη φροντίδα για καλλιέργεια της ιδιαίτερης πολιτισµικής τους 

ταυτότητας; Όπως αναφέραµε παραπάνω, ο ισχύων νόµος θεωρητικά 

ενδιαφέρεται για το δεύτερο. Πρακτικά όµως δεν γίνεται απολύτως τίποτε και 

οι διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας είναι «νεκρό γράµµα» µε ευθύνη του 

ίδιου. Βέβαια υπάρχει και η πίεση αυτών που αντιµετωπίζουν µε δέος τέτοιες 

διαδικασίες. Για παράδειγµα, αρκετοί θα επαναστατήσουν στην ιδέα της 

διδασκαλίας της αλβανικής ιστορίας στους Αλβανούς µαθητές, εντός του 

ελληνικού σχολείου. Ας σκεφτούν όµως ότι και εµείς έχουµε την αντίστοιχη 

δικαιολογηµένη απαίτηση για τους Έλληνες µαθητές που φοιτούν σε χώρες 

του εξωτερικού, είτε πρόκειται για παιδιά µεταναστών είτε για µέλη ελληνικής 

µειονότητας. Σε τέτοια θέµατα πολιτισµένος και δηµοκρατικός τρόπος 

αντιµετώπισης είναι να παρέχουµε στους «άλλους», χωρίς αδικαιολόγητους 

φόβους, ό,τι πιστεύουµε πως µας ανήκει δικαιωµατικά, όταν βρισκόµαστε 

στην ίδια θέση. Το καλύτερο µέτρο θα ήταν η επιδίωξη διακρατικών 

συµφωνιών µε τις ενδιαφερόµενες χώρες (όπου αυτό είναι δυνατό λόγω των 

σοβαρότατων προβληµάτων των περισσότερων από αυτές), για να 

εφαρµοστούν τα διεθνώς ισχύοντα.  

 Τα παιδιά των µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα µιλούν τα ελληνικά 

κατά κανόνα πολύ καλύτερα από την µητρική τους γλώσσα. Η ίδια η ζωή 

προοδευτικά και αβίαστα πολλά από αυτά θα τα κάνει περισσότερο Έλληνες 

και λιγότερο Αλβανούς, Βούλγαρους, Γεωργιανούς… Πολλοί από τους γονείς 

τους, όπως κάθε µετανάστης, νοσταλγούν να επιστρέψουν κάποτε στην 
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πατρίδα. Τα παιδιά τους θα είναι σε θέση να τους ακολουθήσουν; Μήπως 

τελικά θα είναι πολιτισµικά ξένοι στην χώρα καταγωγής τους και νοµικά 

αποδιοποµπαίοι στην χώρα όπου µεγάλωσαν και την κουλτούρα της οποίας 

υιοθέτησαν; Τι θα απογίνει µ’ αυτά τα παιδιά; Ας έχουµε σαν οδηγό την 

ευκολία µε την οποία εντάχθηκαν στην ζωή της Ελλάδας τα παιδιά των 

µεταναστών µας στη ∆υτική Γερµανία, επειδή ακριβώς έτυχαν σωστής 

ελληνικής παιδείας στην χώρα υποδοχής. 

 Η κατάσταση επιβάλλει πια στην ελληνική κοινωνία να πάρει τις 

οριστικές αποφάσεις  της σχετικά µε το µεταναστευτικό ζήτηµα, πρόβληµα 

δύσκολο και µε πολλές παραµέτρους. Ας ληφθεί υπόψη όχι µόνο το κριτήριο 

της καταγωγής αλλά και ο ανθρωπισµός. Θα ήταν ανάξιο της σύγχρονης 

Ελλάδας το αποτέλεσµα αυτής της κυοφορίας να είναι η µετατροπή της 

Ελληνικής Ιθαγένειας σε κοινωνικό και οικονοµικό προνόµιο. Και το κυριότερο: 

ας µην επιτρέψουµε να εκπέσει η παιδεία µας σε εργαλείο διαλογής 

ανθρώπων και σε κρησάρα διακρίσεων και αποκλεισµών» 69.  

 Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να αναφερθεί «ότι έχει δηµιουργηθεί 

ένα  Στέκι ∆ικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών 

(Βαλτετσίου 35, Εξάρχεια) πραγµατοποιούνται εδώ και καιρό µαθήµατα 

ελληνικών για µετανάστες. Τα µαθήµατα έχει αναλάβει µια οµάδα τριάντα 

περίπου εθελοντών εκπαιδευτικών που έχουν συγκροτήσει την οµάδα «Πίσω 

Θρανία. Πρωτοβουλία  για Εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις» και ασχολούνται 

συστηµατικά µε την εκπαίδευση των «ξένων» παιδιών. Τα µαθήµατα στο 

Στέκι παρακολούθησαν πέρσι 200 περίπου ενήλικοι µετανάστες 

προερχόµενοι από 25 διαφορετικές κοινότητες.»70  

 ‘Όπως εξηγούν οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στο εγχείρηµα, «τα 

µαθήµατα στο Στέκι είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες των µεταναστών και η 

µέθοδος της διδασκαλίας είναι βιωµατική και επικοινωνιακή. Στους µαθητές 

δίνονται προφορικά και γραπτά ερεθίσµατα που αφορούν την καθηµερινότητά 

τους και µέσω αυτών των ερεθισµάτων προσεγγίζεται βήµα – βήµα η ελληνική 

                                            
69 www.dim-sapon.rod.sch.gr , Αλλοδαποί µαθητές. Από τις καλές προθέσεις στις µυλόπετρες 
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70 Μανόλη ∆ρεττάκη, «Αυξάνονται τα παιδιά Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στα σχολεία;» 

(«Σύγχρονη Εκπαίδευση» 113/Ιούλιος – Αύγουστος 2000, σ 27-35). Στατιστικά στοιχεία για 

την παρουσία «ξένων» µαθητών στα σχολεία για τα έτη 1995-1998. 
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γλώσσα. Αντίστοιχα ερεθίσµατα προκύπτουν από τους ίδιους τους µαθητές: η 

ανάγνωση ενός γράµµατος που πήρε ο µετανάστης από την οικογένειά του, η 

µετάφραση των στίχων ενός τραγουδιού, τα προβλήµατα µε τους εργοδότες 

αποτελούν αφορµές για µάθηµα»71

 Αν , όµως, στο Στέκι των Μεταναστών οι εκπαιδευτικοί έχουν τη 

δυνατότητα να πειραµατιστούν µε τους τρόπους διδασκαλίας που τους 

φαίνονται οι πιο πρόσφοροι, διαφορετική είναι η πραγµατικότητα που 

αντιµετωπίζουν καθηµερινά στα σχολεία τους. εκεί, η οµάδα «Πίσω Θρανία» 

έχει από καιρό εντοπίσει τις θεσµικές ασάφειες που αφήνουν ανοιχτή την 

πόρτα σε αυθαιρεσίες, καθώς και τους µηχανισµούς που µέσω της 

επιλεκτικής συγκρότησης τάξεων υποδοχής, ευνοούν τη σταδιακή 

διαµόρφωση σχολείων πρώτης κατηγορίας (αποκλειστικά για Έλληνες) και 

δεύτερης κατηγορίας (κυρίως για αλλοδαπούς).’’72

 Αναζητώντας τρόπους για την εξουδετέρωση των πρακτικών 

εκπαιδευτικού αποκλεισµού, η οµάδα «Πίσω Θρανία» απευθύνεται στους 

συλλόγους εκπαιδευτικών, θέτοντάς του υπόψη τις διεθνείς νοµοθετικές 

ρυθµίσεις που εξασφαλίζουν το δικαίωµα της µόρφωσης σε όλα τα παιδιά. 

«∆ιαπιστώνουµε τα πολλαπλά προβλήµατα που καθηµερινά αντιµετωπίζουν 

τα παιδιά των µεταναστών, των προσφύγων και άλλων περιθωριοποιηµένων 

κοινωνικών οµάδων του πληθυσµού της χώρας», αναφέρεται στο σχετικό 

κείµενο. «Ενώ τα παιδιά από τις παραπάνω οµάδες φτάνουν µέχρι την πόρτα 

του σχολείου – κάτι που δεν είναι αυτονόητο να σκεφτεί κανείς τα προβλήµατα 

επιβίωσης των οικογενειών τους – βρίσκουν τη σχολική πόρτα ‘κλειστή’: 

άρνηση εγγραφής, εµµονή σε τυπικά έγγραφα (…).  

 

                                            
71 Εκπαιδευτική κοινότητα, τευχ. 55. 
72 (Πίσω Θρανία, οµάδα εκπαιδευτικών, «Το δικαίωµα των µεταναστών στην εκπαίδευση: 

δυνατότητες – προβλήµατα» («Εκπαιδευτική κοινότητα» 55/Αύγουστος – Οκτώβριος 2000, σ 

15-17). Μια αντιρατσιστική φωνή από δασκάλους που ασχολούνται συστηµατικά µε την 

εκπαίδευση των µεταναστών.) 
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Αλλά ακόµη και όταν ξεπερνιούνται τα πρώτα προβλήµατα, βρίσκονται 

αντιµέτωποι µε ένα µονοπολιτισµικό και δύσκαµπτο εκπαιδευτικό σύστηµα 

που καθόλου δεν τους βοηθάει στη σχολική διαδροµή τους»73.  

 Ενδιαφέρουσα είναι η κριτική που ασκείται στο ίδιο κείµενο σε έγγραφο 

της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (30/4/1999)74, σύµφωνα µε το 

οποίο «τα παιδιά που προέρχονται από εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων 

χωρών ή ευπαθείς κοινωνικές οµάδες … γίνονται δεκτά για φοίτηση χωρίς τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά για εύλογο χρονικό διάστηµα». «Ποιο όµως 

είναι το εύλογο χρονικό διάστηµα»; αναρωτιέται η οµάδα. «Τι συµβαίνει στις 

περιπτώσεις που στη χώρα προέλευσης του παιδιού οι πολιτικές και 

κοινωνικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έκδοση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών; Τι συµβαίνει όταν οι γονείς των παιδιών δεν καλύπτουν όλες 

τις προϋποθέσεις νόµιµης παραµονής στην Ελλάδα, άρα δυσκολεύονται να 

αποκτήσουν και να παρουσιάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά; Το παιδί θα 

πρέπει να διακόψει τη φοίτησή του στο σχολείο και να διωχτεί από αυτό; Το 

σχολείο θα πρέπει να αρνηθεί την παροχή πιστοποιητικών φοίτησης, την 

προαγωγή του µαθητή, την πρόσβασή του στην επόµενη βαθµίδα; Στο κενό 

αυτό της ελληνικής νοµοθεσίας απαντά η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού. Σύµφωνα µε το άρθρο 28, τα συµβαλλόµενα κράτη 

‘ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διάφορων µορφών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

τις καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί’. Και πέρα από την 

εγγραφή στο σχολείο, πως εξασφαλίζεται η συµµετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία στη βάση της ισότητας των ευκαιριών όπως προβλέπεται από τις 

διεθνείς συµβάσεις (άρθρο 280);»75.  

                                            
73 Χρήστου Κάτσικα, Εύας Πολίτου, «Εκτός ‘Τάξης’ το ‘∆ιαφορετικό’; Τσιγγάνοι, µειονοτικοί, 

παλιννοστούντες και αλλοδαποί στην ελληνική εκπαίδευση» (εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 

1999). Ανάλυση του λόγου περί διαπολιτισµικότητας και ειδικά κεφάλαια για την εκπαίδευση 

των Τσιγγάνων, των παλιννοστούντων και αλλοδαπών και της µειονότητας της Θράκης. 

 74 www.iospress.gr  , Η εκπαίδευση των µεταναστών (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 

5/11/2000).  
75 Σχολείο χωρίς σύνορα», (έκδοση του Κέντρου Μελετών και Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ, 

Αθήνα 2000).  ∆ύο βιβλία, ένα για τους µαθητές («Μαθητικά γυµνάσµατα στα ανθρώπινα 

δικαιώµατα») και ένα για τους εκπαιδευτικούς («Βιβλίο της καθηγήτριας / του καθηγητή») µε 

αντικείµενο τα ανθρώπινα δικαιώµατα προσφύγων και µεταναστών. 
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Τέλος, για την καλύτερη ανάλυση του θέµατος και όσον αφορά την 

εκπαίδευση ως παράγοντα ένταξης, παρατίθεται η οµιλία του Υφυπουργού 

Παιδείας Φίλιππου Πετσαλνίκου στην έναρξη του Ελληνοολλανδικού 

σεµιναρίου για την ενσωµάτωση των µεταναστών: 

«Το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε µε ουσιαστικό και τολµηρό 

τρόπο στην πρόκληση της οµαλής προσαρµογής και ένταξης στο 

εκπαιδευτικό µας σύστηµα του συνόλου των αλλοδαπών µαθητών που ζουν 

στη χώρα µας.  

Στο πλαίσιο των παρεµβάσεών, το 1995 διευκολύνθηκε η εγγραφή των 

αλλοδαπών µαθητών στα σχολεία χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση των 

απαιτούµενων δικαιολογητικών και της άδειας παραµονής των γονέων τους.’’ 

 ‘’Το 1996 µε το νόµο 2413 προβλέφθηκε η ίδρυση ∆ιαπολιτισµικών 

Σχολείων τα οποία σήµερα ανέρχονται σε 24 σε όλη τη χώρα.’’ 

 ‘’Το σχολικό έτος 2000 φοιτούσαν στην Α/θµια Εκπαίδευση 65.546 και 

στη Β/θµια Εκπαίδευση 16.475 αλλοδαποί παλιννοστούντες µαθητές.’’ 

 Προχώρησαν στην ίδρυση τάξεων Υποδοχής (σήµερα ανέρχονται στις 

500), καθώς και Φροντιστηριακών Τµηµάτων (σήµερα ξεπερνούν τα 700) 

στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση για την εντατική 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για όσο χρόνο απαιτείται, προκειµένου να 

ενταχθούν πλήρως οι αλλοδαποί µαθητές στην τάξη τους.  

 ‘’Παράλληλα προχώρησαν σε µια νέα οργάνωση και λειτουργία των 

σχολικών µονάδων, ώστε να καταστούν ικανές να εντάξουν όλους τους 

µαθητές σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πλαίσιο που να µπορεί να εξασφαλίζει 

ισότητα ευκαιριών και την καλύτερη δυνατή επιτυχία για όλους τους µαθητές, 

σεβόµενο τις ιδιαίτερες πολιτισµικές ταυτότητες. ‘’ 

        Στις παρεµβάσεις, γενικότερα,  εντάσσεται  ακόµη η επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών, για να ανταποκρίνονται µε επιτυχία στο  έργο τους και η 

παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού στήριξης των εκπαιδευτικών και 

µαθητών. 

        Βεβαίως όλα τα προβλήµατα δεν έχουν ξεπεραστεί, αλλά µε τη 

συνεργασία των φορέων της εκπαίδευσης προχωρήσανε στις αναγκαίες 
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παρεµβάσεις για την επίλυσή τους. στόχος µας η επίτευξη της ποιότητας και 

στο επίπεδο της ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο του Β’  ΕΠΕΑΕΚ εντάχθηκαν  ενέργειες µε στόχο την 

αρµονική ένταξη των παιδιών µε πολιτιστική και γλωσσική ιδιαιτερότητα στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, τη διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από 

το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς των άλλων µαθητών, την παροχή 

γνώσεων στους εκπαιδευτικούς, κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και 

τεχνικών µέσων, την υποστήριξη των οικογενειών µε πολιτισµική 

ιδιαιτερότητα, για να µπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, ώστε να 

ανταποκριθούν µε πληρότητα στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις, καθώς 

επίσης και την ευαισθητοποίηση της διοίκησης της εκπαίδευσης, ώστε να 

κερδίσει την εµπιστοσύνη του υπό ένταξη πληθυσµού. 

 Προβλέπεται η λειτουργία σχολείων ενισχυµένων µε προγράµµατα 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας µεταξύ 

σχολείων στα οποία θα εφαρµόζονται καινοτοµικά προγράµµατα. 

 Η επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκοµένων 

εκπαιδευτικών και των παραγόντων της τοπικής και νοµαρχιακής 

αυτοδιοίκησης σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 

 ‘Η δηµιουργία δικτύων παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του 

παρεχόµενου σε κάθε σχολείο εκπαιδευτικού αποτελέσµατος.’’ 

 Για τη χρονική περίοδο µέχρι το 2006 τίθεται ως προτεραιότητα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικά η εκπαίδευση ενηλίκων εργαζοµένων 

µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, ώστε να ενταχθούν αποτελεσµατικά σε 

µια διαφοροποιηµένη γλωσσικά και πολιτισµικά κοινωνία από εκείνη της 

προέλευσής της. 

 Για το σκοπό αυτό θα συνταχθεί πρόγραµµα σπουδών για τη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης σε ενήλικες µετανάστες, θα 

παραχθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διασύνδεση της εκµάθησης της 

ελληνικής γλώσσας µε την αγορά εργασίας και θα επιµορφωθούν εκπαιδευτές 

στη διδασκαλία ενηλίκων µεταναστών. 

 Τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα και των µεταναστών πρέπει να 

κατοχυρώνονται θεσµικά, αλλά να εφαρµόζονται και στην πράξη. Η ευθύνη 
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της Πολιτείας είναι δεδοµένη. Ωστόσο απαιτείται και η ενεργοποίηση της 

Κοινωνίας των πολιτών76». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
76 www.petsalnikos.gr/metanastes, Οµιλία του Υφυπουργού Παιδείας Φίλιππου Πετσαλνίκου 

στην έναρξη του Ελληνοολλανδικού σεµιναρίου για την ενσωµάτωση των µεταναστών, 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2001. 
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Α) ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 Το ερευνητικό µέρος της µελέτης αυτής καλύπτει την ανάγκη 

απάντησης στα ερωτήµατα και τους προβληµατισµούς που προέκυψαν έπειτα 

από την επεξεργασία και ανάλυση του θεωρητικού µέρους. Προβληµατισµοί, 

όσον αφορά το βαθµό ένταξης των µεταναστών στην Ελλάδα, και 

συγκεκριµένα σ’ αυτό το νέο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό 

περιβάλλον. 

 Η έρευνα θα γίνει στο Ηράκλειο σε τυχαίο και ‘’αντιπροσωπευτικό’’ 

δείγµα οικογενειών. Τυχαίο, εννοούµε πως η επιλογή των οικογενειών αυτών 

έγινε δίχως να τις γνωρίζουµε. Λέγοντας ‘’αντιπροσωπευτικό’’ εννοούµε πως 

η επιλογή τους έγινε προσπαθώντας να υπάρχει, όσο το δυνατόν, ποικιλία 

στο δείγµα των ερωτώµενων όσον αφορά τα προσωπικά τους στοιχεία 

δηλαδή την οικογενειακή κατάσταση (έγγαµοι, άγαµοι), την ηλικία,  το χρόνο 

διαµονής στην Ελλάδα καθώς επίσης και τη χώρα καταγωγής τους (κυρίως  

Βαλκανικές χώρες που είναι οι κύριοι τόποι καταγωγής των µεταναστών που 

βρίσκονται στη χώρα µας). Τέλος, θα θέλαµε να αναφέρουµε ότι στην επιλογή 

του δείγµατος βοήθησε αρκετά µια έρευνα που είχαµε κάνει στο σεµινάριο 

τελειοφοίτων µε το ίδιο περίπου θέµα και γνωρίζαµε το ‘’δίκτυο’’ που πρέπει 

να απευθυνθούµε για να πάρουµε τις συνεντεύξεις. 

Ο αριθµός του δείγµατος µας είναι 14 άτοµα µεταναστών, που κάποιοι 

από αυτούς ζουν στο Ηράκλειο µε την οικογένειά τους, κάποιοι όχι και κάποιοι 

δεν είναι  παντρεµένοι.  

 Ως όργανο για τη συλλογή των στοιχείων µας χρησιµοποιήσαµε τη 

µέθοδο των ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων, στα πλαίσια µιας ποιοτικής 

προσέγγισης του υπό εξέταση φαινοµένου. Το πλάνο των συντεύξεων µας 

αποτελούνται από δέκα θεµατικές ενότητες και τις υποενότητες τους, 

ξεκινώντας τη συζήτηση από την γενική στην πιο ειδική. Επιλέξαµε τη 

συγκεκριµένη µέθοδο συλλογής στοιχείων, γιατί κρίναµε ότι µέσα από την 

προσωπική επαφή και την ανοικτή συζήτηση µε τους ερωτώµενους θα 

µπορούσαµε ευκολότερα να συλλέξουµε τις απαντήσεις και να παράσχουµε 

άµεσα τις απαραίτητες διευκρινήσεις, µε στόχο την πλήρη κάλυψη του 

θεµατικού µας διαγράµµατος  . 
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 Οι συνεντεύξεις αποτελούνται από ερωτήσεις που απορρέουν από 

τους παρακάτω στόχους – ερωτήµατα που τέθηκαν έπειτα από τον 

προβληµατισµό του θεωρητικού µέρους. 

 

 
Β) ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 Στόχος της έρευνας µας είναι η διερεύνηση ο προσδιορισµός των 

παραγόντων ( π.χ. σχολείο, γλώσσα, εργασία κλπ.) που πιστοποιούν τον 

βαθµό ένταξης των µεταναστών που ζουν και εργάζονται στη πόλη του 

Ηρακλείου. Καθώς επίσης ο εντοπισµός των δυσκολιών, των µέσων και των 

δικτύων, υιοθέτησης  της κοινωνικής ένταξης και των προοπτικών που 

υπάρχουν. 

 Σκοπός µας είναι να εντοπίσουµε την πολιτική ένταξη που 

ακολουθείται, κατά την προσπάθειά των µετανάστες να αναγνωριστούν ως 

φορέας ενός πολιτισµού που δέχεται τις επιδράσεις από το χώρο υποδοχής, 

ταυτόχρονα όµως ασκεί επίδραση σε αυτήν και συµµετέχει στην 

αναδιάρθρωση της, επιδιώκοντας την δική τους  συµµετοχή τους στην 

κοινωνική πολιτική και οικονοµική ζωής της χώρας υποδοχής µε ταυτόχρονο 

αλληλοσεβασµό των διαφορετικών πολιτιστικών προτύπων. Καθώς επίσης να 

εντοπίσει και να προσδιορίσει την επαφή, αυτής της πληθυσµιακής οµάδας µε 

τις δηµόσιες υπηρεσίες της χώρας υποδοχής και των προοπτικών βελτίωσης 

που υπάρχουν. 

  Οι συνεντεύξεις αποτελούνται από ερωτήσεις που απορρέουν 

από τους παραπάνω στόχους που τέθηκαν έπειτα από τον προβληµατισµό 

του θεωρητικού µέρους. 

 Το πλάνο των ερωτήσεων που θα θέσουµε στους µετανάστες είναι:  

 

1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 
 Από πόσα µέλη αποτελείται η οικογένειά σας; 

 Ηλικίες µελών; 

 Καταγωγή; 
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2. ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 
 Λόγοι µετανάστευσης. 

 Συνθήκες της χώρας του 

 Λόγοι που τους ώθησαν να επιλέξουν την Ελλάδα και συγκεκριµένα την 

πόλη του Ηρακλείου 
 
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
 Έχετε σπουδάσει και τι ακριβώς; 

 Ποιο ήταν το επάγγελµα στη χώρα καταγωγής σας; 

 Θα µας περιγράψετε την επαγγελµατική σας πορεία στην Ελλάδα; 

 Είστε ικανοποιηµένος από το επάγγελµα σας; 

 

4. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
 Ενηµερωθήκατε από κάποιο φορέα µε τον ερχοµό σας, για τις υπηρεσίες 

που υπάρχουν στην πόλη, για τις οποίες µπορεί να απευθύνεστε για 

κάποιο πρόβληµα που αντιµετωπίζεται; 

 Κατά την διάρκεια της παραµονής σας στο Ηράκλειο έχετε απευθυνθεί σε 

κάποιους φορείς – υπηρεσίες; 

 Αν ναι, ποια ήταν η εµπειρία σας από αυτή; Αντιµετωπίσατε τυχόν 

δυσκολίες; 

 

5. ΓΛΩΣΣΑ 
 Γνωρίζατε την ελληνική γλώσσα όταν ήρθατε στην Ελλάδα, αν όχι ποιες 

δυσκολίες αντιµετωπίσατε; 

 Με ποιο τρόπο επικοινωνούσατε και επικοινωνείτε; 

 Με ποιο τρόπο βελτιώσατε την ελληνική γλώσσα; 

 Κατά πόσο η διαφορά της γλώσσας είχε επιπτώσεις στην εύρεση 

στέγασης, εργασίας και στην σχολική επίδοση των παιδιών σας; 

 Κατά πόσο έχει επηρεάσει η γνώση της ελληνικής γλώσσας τις σχέσεις 

σας µε τον ντόπιο πληθυσµό; 

 
 
6. ΣΤΕΓΑΣΗ 
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 Με ποιο τρόπο βρήκατε την κατοικία σας; ( π.χ. Με ποιο τρόπο βρήκατε 

την κατοικία σας; ( π.χ. µέσο συµπατριώτη, έλληνα) 

 Έχετε αλλάξει κατοικία κατά την διάρκεια παραµονής σας στην πόλη; 

 Αν ναι, ποιοι λόγοι σας οδήγησαν να αλλάξετε κατοικία; 

 Έχετε αλλάξει συνοικία κατά την διάρκεια παραµονής σας στην πόλη; 

  Αν ναι, ποιοι λόγοι σας οδήγησαν να αλλάξετε συνοικία; 

 

7. ΕΡΓΑΣΙΑ 
 Εργάζεστε κάπου αυτή τη στιγµή; Και ναι που; 

 Με ποιο τρόπο βρήκατε ή βρίσκετε την εργασία σας; ( π.χ. µέσο 

συµπατριώτη, αγγελία) 

 Η τωρινή σας δουλειά σας παρέχει κοινωνική ασφάλιση; 

 Η εργασία σας ικανοποιεί; Αν ναι, γιατί; ‘Αν όχι, γιατί; 

 Ποιες είναι οι σχέσεις σας µε τους έλληνες εργοδότες και τους έλληνες 

συναδέλφους σας; 

 Ποιες είναι η µελλοντικές σας προσδοκίες στον επαγγελµατικό τοµέα; 

 

8. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 Τα παιδιά σας πηγαίνουν σε σχολείο; Πόσο συχνά επισκέπτεστε το 

σχολείο των παιδιών σας, και γιατί; 

 Αντιµετωπίσανε ή αντιµετωπίζουν τυχών προβλήµατα τα παιδιά σας στο 

χώρο του σχολείου; 

 Τα παιδιά σας στον ελεύθερο τους χρόνο ασχολούνται µε κάποια 

εξωσχολική δραστηριότητα; 

 Τι προσδοκάτε στο µέλλον για την εκπαίδευση των παιδιών σας; 

 

9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΝΤΟΠΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
 Είστε ικανοποιηµένοι από τον τρόπο ζωή σας στο Ηράκλειο; 

 Τι είδους σχέσεις έχετε αναπτύξει όσο καιρό ζείτε στην Ελλάδα µε τον 

ντόπιο πληθυσµό; Έχουν διαφοροποιηθεί στη πορεία; 

 

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 Πως περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας 
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 ∆ιατηρείτε επαφή µε άλλους συµπατριώτες σας; Αν πως θα χαρακτηρίζατε 

τις σχέσεις σας; 

 Κατά την παραµονή σας στην Ελλάδα έχετε διαπιστώσει διαφοροποιήσεις 

ανάµεσα σε µια ελληνική οικογένεια και σε µια οικογένεια από τον τόπο 

καταγωγή σας; 

 Για ποιο λόγο πιστεύεται ότι ορισµένοι αλλοδαποί αλλάξουν τα ονόµατα 

τους σε ελληνικά  

 

 11. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
 Σκέφτεστε να εγκατασταθείτε µόνιµα στην Ελλάδα.  

 Τι θα επιθυµούσατε για µελλοντικά;(π.χ να αποκτήσω καλύτερη ποιότητα 

ζωής) 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 
 
1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 
 

Οι ηλικίες των ερωτώµενων κυµαίνονται από 23 έως 46 ετών, ηλικίες 

που αντιστοιχούν στην ενεργό συµµετοχή στην παραγωγική διαδικασία. 

Τέσσερις από την Αλβανία, πέντε από τη Βουλγαρία, δύο από τη 

Γιουγκοσλαβία, δύο από την Αρµενία και µία από το Αφγανιστάν. Συνολικά 14 

συνεντεύξεις. ∆ώδεκα από τους ερωτώµενους είναι έγγαµοι, ένας άγαµος, και 

ένας διαζευγµένος.  

Όσον αφορά τη σύνθεση της οικογένειας µεταναστών, Από τους 

έγγαµους µόνο δύο ερωτώµενοι δεν έχουν παιδιά, ενώ και η διαζευγµένη έχει 

2 παιδιά.  Βλέπουµε το ζευγάρι µε τα παιδιά (αν υπάρχουν) και κάποιες φορές 

να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, συγγενείς πρώτου βαθµού π.χ. αδελφός/ή, 

γαµπρός, νύφη ή γονέας. Τα παιδιά είναι συνήθως από ενός έως 18 ετών 

(κάποια βρίσκονται στην Ελλάδα, κάποια πηγαινοέρχονται και κάποια δεν 

έχουν έρθει ποτέ) και φοιτούν σε σχολεία Ελληνικά δηµόσια ή ιδιωτικά.  

Το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτώµενων κυµαίνεται από 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση µέχρι και τεχνολογική εκπαίδευση. Συγκεκριµένα 

τρεις ερωτώµενοι έχουν τελειώσει το δηµοτικό, πέντε το γυµνάσιο, ένας το 

λύκειο, ένας ιδιωτική σχολή σκηνοθεσίας, ένας µουσική σχολή, ένας τεχνική 

σχολή ( µηχανικός αυτοκινήτων), ένας αστυνοµική σχολή και ένας τεχνολογική 

σχολή νοσηλευτικής. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 
 
1ΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 35 ετών 

Εθνικότητα: Αλβανική 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος 

Αριθµός παιδιών: 2 

Επίπεδο εκπαίδευσης: ∆ηµοτικό 

Ηλικία συζύγου: 28 ετών 

Ηλικία παιδιών: κόρη 7 ετών  και γιος 4 ετών 

 

2ΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 33 ετών 

Εθνικότητα: Γιουγκοσλάβικη 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος 

Αριθµός παιδιών: 1 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Ιδιωτική σχολή σκηνοθεσίας 

Ηλικία συζύγου: 30 ετών 

Ηλικία παιδιών: κόρη 9 ετών   

 

3ΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 42 ετών 

Εθνικότητα: Βουλγάρικη  

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος 

Αριθµός παιδιών: 1 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Μουσικός 

Ηλικία συζύγου: - 

Ηλικία παιδιών: κόρη 9 ετών   

 

4ΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: 

Φύλο: Άνδρας 
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Ηλικία: 24 ετών 

Εθνικότητα: Βουλγάρικη  

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος 

Αριθµός παιδιών: 1 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Γυµνάσιο - Λύκειο 

Ηλικία συζύγου: 20 

Ηλικία παιδιών: κόρη 3 ετών   

 

5ΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 25 ετών 

Εθνικότητα: Βουλγάρικη  

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος 

Αριθµός παιδιών: - 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Γυµνάσιο  

Ηλικία συζύγου: 22 

Ηλικία παιδιών: - 

 

6ΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 43 ετών 

Εθνικότητα: Βουλγάρικη  

Οικογενειακή κατάσταση: ∆ιαζευγµένη 

Αριθµός παιδιών: 2 

Επίπεδο εκπαίδευσης:  Λύκειο (πρώην τραπεζικός υπάλληλος) 

Ηλικία συζύγου: - 

Ηλικία παιδιών: κόρες 18 και 25 ετών 

 

7ΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 29 ετών 

Εθνικότητα: Βουλγάρικη  

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος 

Αριθµός παιδιών: 1 
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Επίπεδο εκπαίδευσης: Τεχνική σχολή (µηχανικός αυτοκινήτων) 

Ηλικία συζύγου: - 

Ηλικία παιδιών: γιος 10 ετών 

 

8ΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 23 ετών 

Εθνικότητα: Αρµένικη 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος 

Αριθµός παιδιών: - 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Νοσηλευτής 

Ηλικία συζύγου: 22 ετών 

Ηλικία παιδιών: - 

 

9ΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 28 ετών 

Εθνικότητα: Αλβανική 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµη 

Αριθµός παιδιών: 1 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Γυµνάσιο 

Ηλικία συζύγου: - 

Ηλικία παιδιών: 2,5 ετών 

 

10ΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 46 ετών 

Εθνικότητα: Αλβανική 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος 

Αριθµός παιδιών: 2 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Αστυνοµική σχολή 

Ηλικία συζύγου: 42 ετών 

Ηλικία παιδιών:  10 και 11 ετών 
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11ΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 25 ετών 

Εθνικότητα: Αλβανική 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος 

Αριθµός παιδιών: - 

Επίπεδο εκπαίδευσης: ∆ηµοτικό 

Ηλικία συζύγου: - 

Ηλικία παιδιών:  - 

 

12ΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 42 ετών 

Εθνικότητα: Γιουγκοσλάβικη 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος 

Αριθµός παιδιών: 2 

Επίπεδο εκπαίδευσης: ∆ηµοτικό 

Ηλικία συζύγου: 38 ετών 

Ηλικία παιδιών:  κόρη 13 ετών και γιος 9 ετών 

 

13ΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 32 ετών 

Εθνικότητα: Αρµένικη 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος 

Αριθµός παιδιών: 2 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Γυµνάσιο 

Ηλικία συζύγου: 36 ετών 

Ηλικία παιδιών:  γιοι 8 και 12 ετών 

 

14ΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ: 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 34 ετών 

Εθνικότητα: Αφγανιστάν  

 98



Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος 

Αριθµός παιδιών: 1 

Επίπεδο εκπαίδευσης: Γυµνάσιο Λύκειο 

Ηλικία συζύγου: 25 ετών 

Ηλικία παιδιών:  γιος 5 ετών 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 

2. ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
 

Οι οικογένειες των µεταναστών που ερωτήθηκαν, διαµένουν στην 

Ελλάδα από ένα έως δέκα χρόνια, συνολικά. 

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια πριν από τη 

µετανάστευση στην Ελλάδα, παρατηρείται το γεγονός να µεταναστεύει πρώτα 

ο σύζυγος και έπειτα από κάποιο χρονικό διάστηµα (1-3 χρόνια) να 

µεταναστεύει και η υπόλοιπη οικογένεια. ∆ηλαδή, παρατηρούµε αρχικά να 

φεύγει µόνο ο ένας γονέας για αρκετά µεγάλο διάστηµα έτσι ώστε να 

‘’προετοιµάσει το έδαφος’’ για να έρθει η υπόλοιπη οικογένεια. Λέγοντας να 

προετοιµάσει το έδαφος εννοούµε να βρει σπίτι, εργασία και να εγκλιµατισθεί 

στο καινούργιο χώρο και στις καινούργιες συνθήκες ζωής.    Συγκεκριµένα µας 

αναφέρει κάποιος ερωτώµενος στη 3η  συνέντευξη:  «Εδώ µένω µόνος µου, 

αλλά έχω γυναίκα και παιδί που ζουν στην Βουλγαρία, στην Φιλλιπούπολη 

µαζί µε τη µάνα µου.». Αυτό συµβαίνει, σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες γιατί 

«είναι πιο δύσκολο» να µεταναστεύσουν «όλοι µαζί». Έρχεται πρώτα “ο πιο 

δυνατός” για να βρει εργασίας και σπίτι, για να µπορέσει να καλέσει και την 

οικογένειά του. 1η  συνέντευξη: «Αρχικά ήρθα στην Ελλάδα µόνος µου γιατί 

δεν ήξερα τι µε περίµενε εδώ κάτω. Για σκέψου να κουβαλούσα ολόκληρη την 

οικογένεια µε µωρά παιδιά και να µην κατάφερνα τίποτα και να 

αναγκαζόµουνα να γυρίσω πίσω!» 

Όσον αφορά τους λόγους που ώθησαν την οικογένεια να 

µεταναστεύσει, αυτοί αναφέρονται:στην υψηλή ανεργία και τη φτώχεια ή την 

πολιτικοοικονοµική αστάθεια που επικρατούν σε χώρες χαµηλότερου βαθµού 

ανάπτυξης (π.χ. Αλβανία, Βουλγαρία, Αρµενία, Αφγανιστάν). 

2η  συνέντευξη: «Ήρθαµε στην Ελλάδα πριν 5 χρόνια µετά τη συνεχή φτώχεια 

και πείνα που ζούσαµε στην πατρίδα µας. Φύγαµε γιατί δεν αξίζαµε τέτοια 

ζωή» 

10η  συνέντευξη: «∆εν µπορούσες να ζήσεις σαν άνθρωπος στην Αλβανία. 

Τώρα µε τις πολιτικές φασαρίες είναι ακόµα πιο δύσκολα.» 
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8η  συνέντευξη: «Στην Αρµενία ήταν πολύ λίγα τα λεφτά και δεν περνάγαµε 

καλά. Υπήρχε µεγάλη φτώχεια, δεν είχαµε ούτε το καθηµερινό µας φαγητό.» 

Όπως βλέπουµε λοιπόν οι µετανάστες από χώρες όπως (Ρωσία, Αλβανία 

κλπ) βλέπουµε να επιβεβαιώνει και τις θεωρητικές µας υποθέσεις ∆ηλαδή η 

εύρεση εργασίας και καλύτερων συνθηκών ζωής αποτελούν πρωταρχικό λόγο 

µετανάστευσης για τις οικογένειες που προέρχονται από Βαλκανικές ή 

Ασιατικές χώρες. 

Πάντως, στην ερώτηση: «Γιατί επιλέξατε την Ελλάδα;», η συντριπτική 

πλειοψηφία των ερωτώµενων απαντά πως συγγενείς που ήδη µένανε στην 

Ελλάδα και συγκεκριµένα στο Ηράκλειο τους σύστησε να έρθουν εδώ να τους 

βοηθήσουν να προσαρµοστούν καλύτερα και γρηγορότερα. Συγκεκριµένα µας 

αναφέρουν τα εξής: 5η  συνέντευξη: « Ο πεθερός µου και η πεθερά µου είναι 

εδώ 8 χρόνια και µας είπαν να έρθουµε κι εµείς να µείνουµε όλοι µαζί», 11η 

συνέντευξη: «Ένας φίλος από την πατρίδα που έµενε ήδη 1 χρόνο στο 

Ηράκλειο µου πρότεινε να έρθω να µείνω και να δουλέψω εδώ. Ήταν εύκολη 

απόφαση για µένα γιατί βρήκα έτοιµο σπίτι και φίλο δικτυωµένο στη δουλεία. 

∆εν έχασα δηλ. χρόνο ψάχνοντας».  

Επίσης κάποιοι αναφέρουν στις συνεντεύξεις τους ότι εµπιστεύονται 

τους Έλληνες γιατί «είναι φιλόξενοι και πιο φιλικοί µε τους ξένους απ’ ότι σε 

άλλα κράτη.» 13η  συνέντευξη:
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3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
 

∆ιερευνώντας το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων, 

διαπιστώνουµε πως η πλειοψηφία τους ανήκει στο κατώτερο ή κατώτατο 

επίπεδο αλλά υπάρχουν και οι περιπτώσεις που έχουν ολοκληρώσει το 

σχολείο καθώς επίσης και κάποια τεχνική ή ιδιωτική σχολή. Οι παρακάτω 

φράσεις είναι ενδεικτικές: 

13η  συνέντευξη: «Ο σύζυγος µου τελείωσε το Γυµνάσιο. Εγώ πήγα µερικές 

τάξεις στο σχολείο και έπειτα σταµάτησα.» 

Κάποιος άλλος ερωτώµενος µας λέει: 

1η  συνέντευξη: «Στην Αλβανία, βγάλαµε και οι δύο τη βασική εκπαίδευση, σαν 

το δικό σας ∆ηµοτικό.» 

Υπάρχουν, βέβαια, και οι περιπτώσεις που µας αναφέρουν ότι έχουν 

τελειώσει το σχολείο ή κάποια σχολή: 

2η  συνέντευξη: «Έχω βγάλει µια σχολή σκηνοθεσία. Η ζωή µου είναι η 

σκηνοθεσία αλλά που προοπτικές εδώ.» 

8η  συνέντευξη: «Στην Αρµενία σπούδασα νοσηλευτής. ∆ούλευα σε ένα 

νοσοκοµείο της πόλης µου αλλά τα χρήµατα ήταν λίγα, όπως και ελάχιστες οι 

ώρες εργασίας.» 

Όσον αφορά το επάγγελµα των µεταναστών, διαπιστώνουµε γενικά, 

πως πολύ σπάνια το επάγγελµα στη χώρα καταγωγής έχει κάποια σχέση ή 

είναι το ίδιο µε αυτό που ασκούν στην Ελλάδα. Στην πλειοψηφία των 

ερωτώµενων όµως, µιλάµε για ανεργία στη χώρα καταγωγής. 

6η  συνέντευξη: «Στη Βουλγαρία δούλευα σε µια τράπεζα. Είχα δώσει 

εξετάσεις και µε πήρανε. Μετά έκλεισε η τράπεζα και έµεινα άνεργος . ∆εν 

εργαστήκαµε ποτέ ξανά σε τράπεζα. ∆ουλεύω σε διάφορα σπίτια. Τα 

καθαρίζω, µαγειρεύω και προσέχω ηλικιωµένους .» 

9η  συνέντευξη: «Στην Αλβανία, ο άνδρας µου εργαζόταν ως εκσκαφέας και 

εγώ δούλευα σε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε κλωστές. Τώρα είναι οικοδόµος 

και εγώ εργάζοµαι αραιά και που ως οικιακή βοηθός.» 

Από τις συνεντεύξεις και τις απαντήσεις των µεταναστών, φαίνεται 

καθαρά η κατανοµή τους σε επαγγέλµατα καθώς και στο ανάλογο οικονοµικό, 

κοινωνικό και τελικά βιοτικό επίπεδο. Οι µετανάστες από τις χώρες του 
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δείγµατος  µπορεί να είναι κάτοχοι µέσου ή ανώτατου επιπέδου εκπαίδευσης, 

σχεδόν ποτέ δεν εργάζονται πάνω στο αντικείµενό τους. Οι εργασίες και τα 

επαγγέλµατα που κάνουν αφορούν στην πλειοψηφία τους τον οικοδοµικό 

τοµέα ή την καθαριότητα (για τις γυναίκες) ή την φροντίδα αρρώστων και 

ηλικιωµένων. ∆ηλαδή επαγγέλµατα που απορρίπτει το γηγενές εργατικό 

δυναµικό και που εν πάση περιπτώσει κατατάσσονται στις χαµηλότερες 

κοινωνικοοικονοµικές βαθµίδες, εξασφαλίζοντας ένα στοιχειώδες βιοτικό 

επίπεδο. 

1η  συνέντευξη:  «Εγώ εργάζοµαι στις οικοδοµές και η γυναίκα µου καθαρίζει 

σπίτια.» 

Όσον αφορά το θέµα κατά πόσο είναι ικανοποιηµένοι οι ερωτώµενοι 

από το επάγγελµά τους, υπάρχουν διφορούµενες απόψεις. Κάποιοι  

εκφράζουν ικανοποίηση και κάποιοι άλλοι  απογοήτευση. Συγκεκριµένα στη 2η  

συνέντευξη:  «∆εν είµαι καθόλου ευχαριστηµένος από τη δουλεία µου. 

∆ουλεύω σαν σκυλί για πολύ λίγα χρήµατα. Ασφάλεια δεν έχω, κουράζοµαι 

πολύ και γενικώς η ταλαιπωρία είναι µεγάλη». 

Κάποιος άλλος µα ς ανέφερε στην 3η  συνέντευξη: «Εδώ είναι καλά τα 

λεφτά, παίρνω 35 ΕΥΡΩ τη µέρα και έχουµε κάθε µέρα δουλειά, το µόνο που 

δεν µου αρέσει είναι ότι δεν µου κολλάνε ένσηµα και δεν έχω χαρτιά χαρτιά 

του ΙΚΑ να βγάλω πράσινη κάρτα». 

7η  συνέντευξη: «Είµαι ευχαριστηµένος από τη δουλειά µου γιατί µου φέρεται 

καλά το αφεντικό. Με έχει βάλει υπεύθυνο στην αποθήκη». 

Τέλος, στην ερώτησή µας τι προσδοκάνε επαγγελµατικά στο µέλλον οι 

απαντήσεις κυρίως που δόθηκαν ήταν να βρουν καλύτερες συνθήκες 

εργασίες, συγκεκριµένα λιγότερες ώρες εργασίας και ασφάλιση. 1η  

συνέντευξη: «Θα ήθελα να βρω µια εργασία να µου περνάνε ένσηµα γιατί τα 

χρειάζοµαι πολύ». 3η  συνέντευξη:  «Εργάζοµαι πολλές ώρες και αυτό είναι 

κουραστικό. Αυτό όµως δεν µε πειράζει και τόσο, όσο ότι δεν µου κολλάνε 

ένσηµα και δεν έχω χαρτιά του ΙΚΑ και για να βγάλω πράσινη κάρτα πηγαίνω 

στο Τυµπάκι και πληρώνω άλλους Βούλγαρους για να µου βρουν ένσηµα και 

να ασφαλιστώ». 

Υπήρχαν και κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που δεν εκφράσανε καµία 

προσδοκία αλλά αντιθέτως απογοήτευση όσον αφορά τα επαγγελµατικά τους 

ζητήµατα, πχ στη 2η  συνέντευξη: «Εδώ δεν µπορώ να προσδοκώ τίποτα. Οι 
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µετανάστες δεν µπορούν να έχουν στην Ελλάδα όνειρα για τη δουλειά τους. 

Εξέλιξη µηδέν, παραµένεις πάντα εργάτης. Άντε να σου περάσουν κανένα 

ένσηµο και αυτό είναι όλο». 

 104



 4. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
 

Η πλειοψηφία των ερωτώµενων απαντά πως δεν ενηµερώθηκε από 

κάποιο αρµόδιο φορέα για τις υπηρεσίες που υπάρχουν στην πόλη και στις 

οποίες µπορεί να απευθύνεται για τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Έτσι 

αντιµετώπισαν αρκετές δυσκολίες κυρίως όσον αφορά την ιατροφαρµακευτική 

και νοσοκοµειακή τους περίθαλψη. Σ’ αυτό το θέµα, οι περισσότεροι ανέφεραν 

πως τα πρώτα χρόνια παραµονής τους στην Ελλάδα, οι εργοδότες τους δεν 

τους παρείχαν ασφαλιστική κάλυψη και κατά συνέπεια χρειαζόταν να 

πληρώνουν την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη π.χ. στις ασθένειες των 

παιδιών τους. 

Ένα άλλο µέρος των ερωτώµενων ανέφερε πως δε χρειάστηκε καµία 

υπηρεσία στη διάρκεια της παραµονής τους  στο Ηράκλειο ενώ κάποιοι  

αναφερόµενοι στο καθεστώς παραµονής τους (νόµιµη ή παράνοµη) µας 

εκφράσανε το φόβο τους να απευθυνθούν σε κάποια δηµόσια υπηρεσία. 

Συγκεκριµένα στην 5η  συνέντευξη:  «∆εν έχω βγάλει χαρτιά, είµαι παράνοµος. 

Αν πάω σε κάποια υπηρεσία θα µε στείλουν πίσω. Με έχουν πιάσει µια φόρα 

και µε διώξανε κι εγώ ξαναγύρισα». 

Κάποιο άλλο µέρος των ερωτώµενων µας ανέφερε πως έχουν 

χρησιµοποιήσει κατά περιόδους διάφορες υπηρεσίες για να βγάλουν τα 

νόµιµα χαρτιά τους αλλά µε την βοήθεια συγγενικών τους προσώπων που 

µένουν χρόνια στην Ελλάδα ή από ενηµερωτικές εκποµπές στην τηλεόραση. 

7η  συνέντευξη:  «Έχω πάει στις υπηρεσίες που έπρεπε να πάω για τα χαρτιά, 

νοσοκοµείο, αστυνοµία, δηµαρχείο, τράπεζα. Εγώ ήµουν εδώ 3 χρόνια χωρίς 

χαρτιά και µετά άκουσα στην τηλεόραση τη διαφήµιση και πήγα µαζί µε την 

αδερφή µου», επίσης µας αναφέρουν στην 4η  συνέντευξη:  «Για µένα ήταν 

εύκολο να απευθυνθώ στις υπηρεσίες που µε ενδιαφέρανε, γιατί η πεθερά µου 

τις ήξερε και έτσι πήγα µαζί της. Αυτή ήξερε που έπρεπε να πάµε, τι χαρτιά 

χρειάζονται και τι έπρεπε να κάνουµε» 

Βλέπουµε λοιπόν ξανά το φαινόµενο να µη µπορούν οι µετανάστες  να 

πλησιάσουν κοινωνικές υπηρεσίες, νοσοκοµεία, ιατρεία κλπ, είτε γιατί 

σπανίως τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη από την εργοδοσία είτε γιατί 

είναι λαθροµετανάστες ή –πολύ απλά– λήγει η διάρκεια νόµιµης παραµονής 

τους και φοβούνται πιθανή απέλαση αν πλησιάσουν δηµόσια υπηρεσία και 
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γενικά φορείς του κράτους. Συνεπώς, αντιµετωπίζουν µόνοι τα προβλήµατά 

τους ή στα πλαίσια του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. 

Τέλος, στο ερώτηµα ‘’Ποια ήταν η εµπειρία σας όταν απευθυνθήκατε 

σε κάποιο φορέα ή υπηρεσία’’ οι απαντήσεις ήταν κυρίως ουδέτερες προς 

θετικές, εκφράζοντας απλώς τη δυσκολία τους να διαβάσουν και να 

συµπληρώσουν τα έγγραφα που τους έδιναν. 3η  συνέντευξη: «Για να βγάλω 

την πράσινη κάρτα πήγα µε τη γυναίκα ενός ξαδέρφου µου, που είναι πολλά 

χρόνια εδώ και ήξερε. ∆εν είχα µεγάλα προβλήµατα στις υπηρεσίες που 

πήγα. Το πρόβληµα που αντιµετώπισα ήταν ότι δεν µπορούσα να διαβάσω τα 

χαρτιά που έπρεπε να συµπληρώσω, ούτε καν να τα συµπληρώσω». 

Κάποιος άλλος µας αναφέρει στην 1η  συνέντευξη: « Η εµπειρία µου 

από τις υπηρεσίες που επισκέφτηκα είναι έτσι και έτσι. Εξαρτάται από τη 

διάθεση των υπαλλήλων. Άλλοτε είναι καλοί και εξυπηρετικοί και άλλοτε το 

αντίθετο. Ανάλογα πως θα ξυπνήσουν, όπως κάθε άνθρωπος. Πάντως 

προσωπικά µε εµάς σίγουρα δεν έχουν, εµείς το νοµίζουµε αυτό.»  
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5. ΓΛΩΣΣΑ 
 

Όσον αφορά την Ελληνική γλώσσα, η πλειοψηφία των ερωτώµενων 

απάντησε πως δεν ήξεραν καθόλου ελληνικά όταν πρωτοήρθαν στην Ελλάδα 

ή ήξεραν πολύ λίγες λέξεις για να µπορούν να συνεννοηθούν. 

6η  συνέντευξη: «∆εν ήξερα ούτε µια λέξη ελληνικά. Ευτυχώς είχα τη φίλη µου 

και τον άνδρα της και µε βοήθησαν πολύ»  13η  συνέντευξη: «Ούτε εγώ ούτε ο 

άντρας µου ξέραµε ελληνικά πριν έρθουµε εδώ. Εγώ τα έµαθα από µια 

οικογένεια που δούλευα ως καθαρίστρια και µε βοηθούσαν.»  1η  συνέντευξη: 

«Όταν ήρθα στην Ελλάδα δεν γνώριζα καθόλου τη γλώσσα, µιλούσα µε 

νοήµατα. Που να βρεις δουλειά µε νοήµατα. Τα αφεντικά είναι σκληρά και 

έχουν απαιτήσεις.» 

Όσο για τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι µετανάστες που δε 

γνώριζαν την ελληνική γλώσσα, αυτές αναφέρονται στην εύρεση εργασίας, 

σπιτιού, επικοινωνίας µε ανθρώπους και υπηρεσίες στο νέο αυτό περιβάλλον 

που βρέθηκαν. Έτσι αναγκαζόταν να επικοινωνούν µέσω µιας άλλης 

γλώσσας (π.χ. αγγλικά) ή να ζητούν τη βοήθεια συµπατριωτών τους. 

Όσον αφορά τη διαφορά της γλώσσας και αν και κατά πόσο έχει 

επιπτώσεις στη σχολική επίδοση των παιδιών, οι απαντήσεις των 

ερωτώµενων διαφέρουν. Αρκετοί µετανάστες προερχόµενοι από χώρες όπως 

η Αλβανία, Βουλγαρία ή την Γιουγκοσλαβία απάντησαν πως τα παιδιά τους 

είχαν αρκετά προβλήµατα µε τη γλώσσα στην αρχή. Έπειτα αναγκάστηκαν να 

παρακολουθήσουν ειδικές τάξεις στο σχολείο τους, που δηµιουργήθηκαν 

ειδικά για τα παιδιά που µιλούν ξένη γλώσσα, και τώρα δεν έχουν κανένα 

πρόβληµα. 

Άλλοι γονείς απάντησαν πως τα παιδιά τους: 12η  συνέντευξη: 

«Παρακολούθησαν από την αρχή το Ελληνικό σχολείο και τώρα πια µιλούν 

µόνο Ελληνικά και λιγότερο τη µητρική µας γλώσσα.» 

 1η  συνέντευξη: «Στην αρχή, η κόρη µου είχε προβλήµατα γιατί εξαιτίας του 

ονόµατός της και της δυσκολίες στη γλώσσα τη φώναζαν “αλβάνα”.»  

Τέλος, µπορούµε γενικά να πούµε πως οι µετανάστες που ναι µεν δε 

γνωρίζουν ελληνικά αλλά ξέρουν κάποια άλλη διεθνής γλώσσα (π.χ. αγγλικά), 

έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια επικοινωνίας και προσαρµόζονται καλύτερα στο 

νέο περιβάλλον. 
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6. ΣΤΕΓΑΣΗ 
 

Στη παρούσα θεµατική ενότητα ερευνήθηκε ο τρόπος εύρεσης 

κατοικίας, οι συνθήκες, τα κριτήρια επιλογής κατοικίας καθώς επίσης και η 

συχνότητα που αλλάζουν ή µετακοµίζουν από ένα σπίτι. 

Όλοι οι ερωτώµενοι ζουν σε ενοικιαζόµενες κατοικίες µε τις οικογένειες 

τους ή συγκατοικούν µε φίλους ή συµπατριώτες. Κανένας από τους 

ερωτηθέντες δεν διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς 

που σχεδιάζουν να µείνουν µόνιµα στο Ηράκλειο εκφράσανε την επιθυµία 

κάποια στιγµή να αποκτήσουν µια ιδιόκτητη κατοικία. Συγκεκριµένα µας 

αναφέρουν στην 13η  συνέντευξη:  «Ζούµε πολλά χρόνια στο Ηράκλειο και µας 

αρέσει. Έχουµε αποφασίσει µε τον άνδρα µου να µείνουµε µόνιµα εδώ αλλά 

όχι µια ζωή στο ενοίκιο. Ψάχνουµε σιγά-σιγά κάτι δικό µας, αλλά φθηνό. 

Υπάρχουν µερικά παλιά σπιτάκια εδώ στην Αγία Τριάδα που τα δίνουν φθηνά. 

Ίσως πάρουµε ένα τέτοιο και το επισκευάσει ο άνδρας µου, που είναι 

οικοδόµος και ξέρει από αυτά». 

Ο κύριος τρόπος εύρεσης κατοικίας για τους ερωτηθέντες γίνεται µέσω 

κάποιου τρίτου προσώπου που τους βοήθησε για την επιλογή, κυρίως της 

πρώτης κατοικίας. Αυτά τα άτοµα ανήκουν ή στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον ή στο εργασιακό ή είναι κάποιοι συµπατριώτες ή φίλοι. Τα άτοµα 

αυτά, συνήθως βρίσκονται στη πόλη του Ηρακλείου τόσο καιρό ώστε να 

έχουν µάθει καλά τη γλώσσα και τα ‘’κατατόπια’’  και να µπορέσουν να 

κατευθύνουν τους ‘’καινούργιους’’. Το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων, το 

πρώτο διάστηµα της παραµονής τους φιλοξενούνται από κάποιο συγγενικό 

πρόσωπο ή φίλο µέχρι να προσαρµοστούν.  Υπάρχουν βέβαια και οι 

περιπτώσεις που βρήκαν µόνοι τους σπίτι µέσω κάποιας αγγελίας ή 

ψάχνοντας στους δρόµους.  

Ο τρόπος εύρεσης εργασίας φαίνεται από τις ακόλουθες συνεντεύξεις: 

13η  συνέντευξη: «Όταν ήρθαµε εδώ, η κουνιάδα µου έµενε στο Ηράκλειο 

περίπου 3 χρόνια µε την οικογένειά της. Αυτή µας πρότεινε να έρθουµε εδώ. 

Για αυτό διαλέξαµε το Ηράκλειο. Μας είχε βρει σπίτι σχεδόν στο δικό της. Αυτό 

που µένουµε ακόµα και σήµερα»    1η  συνέντευξη:  «Έφυγα από την Αλβανία 

µε µοναδικό προορισµό το Ηράκλειο και συγκεκριµένα ένα στενάκι δίπλα στο 

υγειονοµικό που έµενε η αδερφή µου, ο γαµπρός µου και τα δύο του παιδιά. 
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Με φιλοξένησαν µέχρι να προσαρµοστώ και µέχρι να έρθει η οικογένειά µου 

από την Αλβανία».  6η  συνέντευξη:  «∆εν ήξερα ούτε µία λέξη ελληνικά. 

Ευτυχώς είχα τη φίλη µου και τον άνδρα της που µε βοήθησαν πολύ. Το 

πρώτο καιρό έµενα µαζί τους.» 4η  συνέντευξη:  «Ήταν πολύ σηµαντικό ότι 

είχαµε εδώ την πεθερά µου. Πρώτα από όλα είχαµε σπίτι να µείνουµε χωρίς να 

δώσουµε καθόλου χρήµατα». 11η  συνέντευξη: « Ένας φίλος µου πρότεινε να 

έρθω και να µείνω εδώ. Ήταν εύκολη απόφαση για µένα γιατί βρήκα έτοιµο 

σπίτι να µείνω». 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω υπήρχαν και οι περιπτώσεις που 

βρήκαν µόνοι τους σπίτι γιατί δεν είχαν κάποιο φίλο ή γνωστό να τους 

κατευθύνει. 14η  συνέντευξη: «Ήρθαµε στο Ηράκλειο και δεν είχαµε κανένα να 

µας βοηθήσει, ψάχναµε στα τυφλά. Και το σπίτι που βρήκαµε ήταν τυχαίο. 

Πηγαίναµε στο δρόµο και ένα σπίτι όπως και πολλά άλλα είχαν κολληµένο ένα 

χαρτί απέξω. Σταµατούσαµε και ρωτούσαµε. Κάποιο έτυχε να µας το 

ενοικιάσουν. Μέσα στο σπίτι νιώθουµε όπως στην πατρίδα, είναι σαν 

βοµβαρδισµένο». 2η  συνέντευξη: « Το σπίτι το βρήκαµε µόνοι µας, ψάχνοντας 

στους δρόµους. Εγώ ήθελα να βρω σπίτι στα καµίνια κοντά στους φίλους και 

τον γαµπρό µου, αλλά δυστυχώς τίποτα, εκεί τα ενοίκια είναι στα ύψη». 

Μέσα σε αυτή τη θεµατική ενότητα εξετάστηκαν και τα κριτήρια 

επιλογής της κατοικίας καθώς επίσης και οι συνθήκες που επικρατούν σε 

αυτές. Σε γενικές γραµµές, τα βασικά κριτήρια επιλογής κατοικίας ήταν τρία:  

1. Το χαµηλό ενοίκιο 

2. Η κατοικία να βρίσκεται κοντά σε συγγενείς, φίλους, συµπατριώτες και 

εργασία και τέλος 

3. τους φιλοξενούσαν γνωστοί µέχρι να προσαρµοστούν ( αυτό φαίνεται 

ξεκάθαρα στις παραπάνω συνεντεύξεις). 

Στις ακόλουθες συνεντεύξεις φαίνονται τα κριτήρια επιλογής κατοικίας 

καθώς επίσης και οι συνθήκες που επικρατούν σε αυτές. 2η  συνέντευξη:  

«Έχει χαµηλό ενοίκιο φυσικά, για αυτό επέλεξα αυτό το σπίτι. Τι; Να δουλεύω 

µόνο και µόνο για το ενοίκιο! Και µην φανταστείς κανένα σπίτι προκοπής, 

αχούρια που ούτε τα ποντίκια δεν καταδέχονται να µείνουν».  14η  συνέντευξη: 

«Μέσα στο σπίτι νιώθουµε όπως στην πατρίδα, είναι σαν βοµβαρδισµένο. 

Ήταν πολύ φθηνό όµως το ενοίκιο, πράγµα πολύ σηµαντικό για εµάς»  1η  

συνέντευξη:  «Η αδερφή µε φιλοξένησε στο σπίτι µέχρι να βρω το σπίτι που 
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ήθελα. Ένα σπίτι που το περίµενα πως και πώς να το πιάσω γιατί ήταν δίπλα 

από την αδερφή µου».  13η  συνέντευξη:  « Η κουνιάδα µου µας είχε βρει σπίτι 

σχεδόν δίπλα στο δικό της».   2η  συνέντευξη:  « Μείναµε λοιπόν στον αδερφό 

της γυναίκας µου. Αυτός είναι ελεύθερος κι έτσι δεν είχε πρόβληµα να µας 

φιλοξενήσει. Το σπίτι του ήταν και είναι στα καµίνια. Λέει πως τον βολεύει να 

βγαίνει στην 62 Μαρτύρων και να κάνει πιάτσα να βρει δουλειά». 
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7. ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Το µεγαλύτερο µέρος των ερωτώµενων απάντησαν ότι εργάζονται 

αυτή τη στιγµή. Κάποιοι περιστασιακά και κάποιοι άλλοι µόνιµα. Αυτοί που 

εργάζονται περιστασιακά είναι κυρίως γυναίκες που απασχολούνται σε 

διάφορα σπίτια ως οικιακοί βοηθοί και άτοµα που µένουν στο Ηράκλειο 

λιγότερο από δυο χρόνια. Τα άτοµα αυτά, θεωρούν ότι δεν έχουν ‘’δικτυωθεί’’ 

ακόµα σωστά και γι’ αυτό δεν έχουν βρει ακόµη κάτι µόνιµο και σταθερό 

καθώς επίσης ότι υπάρχει κρίση στην αγορά. 1η  συνέντευξη:   «∆ουλεύω από 

δω και από κει. Σε οικοδοµές, σε χωράφια, µπογιατζής κα. Ό,τι βρει. Πάντως 

καµία σταθερή δουλειά. Πιστεύω ότι υπάρχει κρίση στην αγορά. ∆εν έχω 

ειδικευτεί και κάπου να είµαι καλός». 

Ο κύριος τρόπος εύρεσης εργασίας γίνεται µέσο συµπατριώτη, 

γνωστού και κάνοντας ‘’πιάτσα’’ σε κάποια στέκια όπως η Χανιώπορτα. Σε 

καµία περίπτωση δεν µας αναφέρανε ότι βρήκαν εργασία µέσο κάποιας 

εφηµερίδας ή αγγελίας.  2η  συνέντευξη:  «Πήγαινα µαζί µε τον γαµπρό µου 

στη Χανιώπορτα ή στην 62 Μαρτύρων, εκεί στην στάση στα καµίνια και 

ψάχναµε δουλειά».  1η  συνέντευξη:  «Με φιλοξενούσαν και µου έβρισκαν 

δουλειά, όπου δούλευε και ο γαµπρός µου. Σε αµπέλια, σε οικοδοµές. Όπου 

βρίσκαµε, αλλά πηγαίναµε πάντα πακέτο. Ψάχναµε δουλειές που να ζητάνε 

δυο άτοµα, αλλιώς δεν πηγαίναµε». 

Στο ερώτηµα αν η τωρινή σας δουλειά σας παρέχει κοινωνική 

ασφάλιση, οι απαντήσεις που δεχτήκαµε ήταν κυρίως αρνητικές και 

εκφράζοντας µεγάλη απογοήτευση για το θέµα αυτό. Ενώ σε γενικές γραµµές 

είναι αρκετά ευχαριστηµένοι από δουλεία και χρήµατα που τους 

προσφέρονται, αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε την ασφάλιση. 

7η  συνέντευξη:  « Αν και είµαι αρκετά ευχαριστηµένος από τη δουλειά και το 

αφεντικό παρόλα αυτά δεν µου κολλάει ένσηµα και γι’ αυτό µου δίνει 10 ΕΥΡΩ 

παραπάνω την ηµέρα. Όµως ότι έχω δουλειά χωρίς ένσηµα είναι πρόβληµα 

για µένα και τις δηµόσιες υπηρεσίες».  1η  συνέντευξη:  «Η γυναίκα µου 

δουλεύει 3 χρόνια και δεν την έχουν ασφαλίσει ποτέ, κι εµένα που και που αν 

δουλέψω σε καµία οικοδοµή και το πολύ να µου περάσουν τα µισά ένσηµα. 

Και να σου πω δεν έχω πρόβληµα µε την ασφάλιση αλλά τα ένσηµα µας 
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χρειάζονται πολύ. Το µικρός µας το γιο δεν µπορούµε να το πάµε σε κρατικό 

παιδικό σταθµό γιατί δεν έχουµε ένσηµα να φαίνεται ότι εργαζόµαστε. Έτσι 

αναγκαζόµαστε να πληρώνουµε ιδιωτικό 180 ΕΥΡΩ το µήνα να τον κρατάνε».  

2η  συνέντευξη:  « ∆εν µε έχουν ασφαλίσει ποτέ. Όποτε το έχω ζητήσει, ποτέ 

δεν µε έχουν πάρει στη δουλειά. Οπότε κι εγώ ούτε καν το ζητάω γιατί χωρίς 

ένσηµα µπορώ να ζήσω αλλά χωρίς λεφτά και δουλειά πως θα ζήσει η 

οικογένειά µου». 

 Οι σχέσεις ανάµεσα σε αυτούς και τους έλληνες εργοδότες και τους 

έλληνες συναδέρφους φαίνονται να είναι καλές και αρµονικές. Κάποιοι 

µάλιστα έχουν να εκφράσουν την ευγνωµοσύνη σε όλους αυτούς που τους 

έχουν στηρίξει υλικά και οικονοµικά. 1η  συνέντευξη:   «∆εν έχω κανένα 

πρόβληµα µε τους έλληνες εργοδότες και τους έλληνες συναδέρφους όσο ζω 

στη Ελλάδα. Ίσα- ίσα συχνά µας δίνουν τρόφιµα και ρούχα. ∆εν νοµίζω ότι 

µας βλέπουν ρατσιστικά όσο κάποιοι λένε. Αν τους φερθείς σωστά δεν θα σου 

τη φέρουν. Μια χαρά, εµείς δεν έχουµε κανένα πρόβληµα. Κι αν έχει ποτέ 

προκύψει κανένα πρόβληµα, σίγουρα πάντως δεν φταίει το ότι εγώ είµαι 

Αλβανός κι εσύ Έλληνας». 7η  συνέντευξη:  «Είµαι ευχαριστηµένος από τη 

συµπεριφορά του αφεντικού µου, µου φέρεται καλά και µέσα στην αποθήκη µε 

έχει βάλει υπεύθυνο, αν και υπάρχουν και έλληνες στην αποθήκη.  Επίσης µε 

ευχαριστεί πάρα πολύ η παρέα που κάνουµε µε τα υπόλοιπα παιδιά και τους 

Έλληνες και τους Βούλγαρους». 

 Οι µελλοντικές προσδοκίες στο επαγγελµατικό τοµέα και κατά πόσο 

ικανοποιεί τους ερωτώµενους η εργασίας τους αυτό φαίνεται στο παραπάνω 

κεφάλαιο ‘’κοινωνικοοικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο 
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8. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Όσοι από τους ερωτώµενους έχουν οικογένεια και παιδιά που 

βρίσκονται στη ηλικία για να πάνε σχολείο, πηγαίνουν. Οι λόγοι φυσικά 

ποικίλουν. Κάποιοι στέλνουν τα παιδιά τους  στο σχολείο για να µορφωθούν 

και να έχουν εκπαιδευτική εξέλιξη , κάποιοι άλλοι για να µάθουν τη γλώσσα 

και να µπορούν να συνεννοηθούν και κάποιοι άλλοι απλά για να έχουν ένα 

µέρος να αφήνουν τα παιδιά όσο αυτοί θα είναι στη δουλειά. Σε γενικές 

γραµµές βλέπουµε ότι οι γονείς ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση των 

παιδιών τους και επισκέπτονται συχνά το χώρο του σχολείου, παρόλο το 

φόρτε εργασίας. 1η  συνέντευξη:  «Στέλνουµε το παιδί στο παιδικό σταθµό για 

να µας το κρατάνε την ώρα που δουλεύουµε. Μακάρι να τον κρατούσαν µέχρι 

το απόγευµα και να µην χάνει η γυναίκα µεροκάµατο». 13η  συνέντευξη:  «Και 

τα δύο µας παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο από την αρχή. Είναι καλοί µαθητές 

και θέλουµε να σπουδάσουν. Εγώ είµαι στο συµβούλιο γονέων και κηδεµόνων 

του σχολείου. Ενδιαφέροµαι για τα παιδιά µου και το µέλλον τους. ∆εν θέλω να 

γίνουν οικοδόµοι και καθαρίστριες».  12η  συνέντευξη:  «Τα παιδιά µου είναι 

καλοί µαθητές και θέλουν να σπουδάσουν. Κάνουν αγγλικά και θέλουν να 

γίνουν επιστήµονες κι όχι εργάτες». 
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9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΤΟΠΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
 

Όσον αφορά τις σχέσεις των µεταναστών και των οικογενειών τους µε 

το ντόπιο πληθυσµό (συναδέλφους, γείτονες, σχολείο παιδιών κλπ), οι 

περισσότεροι ερωτώµενοι αναφέρονται γενικά σε καλές οµαλές σχέσεις µε 

τους Έλληνες. Παρόλα αυτά όλοι παραδέχονται πως στην αρχή όλοι τους 

αντιµετώπιζαν µε καχυποψία ή δεν τους αποδέχτηκαν εύκολα. 

12 η  συνέντευξη: «Με τους Έλληνες δεν έχουµε κανένα πρόβληµα. Μόνο που 

στην αρχή µας κοιτούσαν λίγο περίεργα και µας έκαναν όλο ερωτήσεις.» 

14η  συνέντευξη: «Θυµάµαι, όταν πρωτοήρθαµε εδώ, κάποιοι εδώ στη γειτονιά 

δεν µας ήθελαν καθόλου.. Τώρα µας έχουν συνηθίσει και δε µας ενοχλούν.» 

12η  συνέντευξη: «Οι σχέσεις µας µε τους Ηρακλειώτες  είναι πάρα πολύ 

καλές. Έχουµε κάνει πολλούς φίλους εδώ.» 
 «Από τότε που ήρθαµε στην Ελλάδα δεν έχουµε αντιµετωπίσει κανένα πρόβληµα µε 

τους Κρητικούς.» 

Όσον αφορά τα τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα παιδιά των 

µεταναστών στο σχολείο, η πλειοψηφία των γονέων απάντησε πως τα παιδιά 

δεν έχουν αναφέρει ποτέ κάποιο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν µε άλλα 

παιδιά ή µε τους δασκάλους τους. 

13η  συνέντευξη: «Τα παιδιά µας δεν έχουν κανένα πρόβληµα στο σχολείο 

τους. Οι δάσκαλοι τα αγαπάνε και τα προσέχουν.» 

2η  συνέντευξη: «Πηγαίνει η γυναίκα µου πολύ συχνά και ρωτά τους 

δασκάλους για την κόρη µου. Η κόρη µας είναι καλή µαθήτρια. Θέλει να γίνει 

γιατρός.» 

Όµως, σε µεµονωµένες περιπτώσεις αναφέρθηκαν κάποια 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα παιδιά των µεταναστών. ∆εν ήταν 

προβλήµατα που αφορούν µαθησιακές δυσκολίες αλλά προβλήµατα µε τη 

συµπεριφορά των γύρω τους. Σε γενικές γραµµές η προσαρµογή των παιδιών 

είναι αρκετά εύκολη εκτός από κάποιες περιπτώσεις που µας αναφέρουν ότι:  

1η  συνέντευξη: «Το πρώτο χρόνο που πήγε η κόρη µου στο σχολείο, η 

δασκάλα µας είπε ότι δεν είχε ακούσει τη φωνή της. Καµία προσπάθεια 

προσαρµογής.» 

Όλες οι οικογένειες που έχουν παιδιά στη σχολική ηλικία δηλώνουν 

πως διατηρούν πολύ συχνή επαφή µε το σχολείο και τους δασκάλους των 
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παιδιών, γιατί θέλουν να προλάβουν τυχόν προβλήµατα και ξέρουν πως αν 

είναι δύσκολη γι’ αυτούς η προσαρµογή, για τα παιδιά τους είναι 

δυσκολότερη. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις που µας αναφέρουν ότι 

στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο για να τα προσέχει κάποιος την ώρα 

που αυτοί εργάζονται. Επίσης µας έχουν αναφέρει ότι δεν επισκέπτονται 

συχνά το σχολείο του παιδιού τους γιατί δεν έχουν καθόλου χρόνο, λόγω 

φόρτο εργασίας. 

1η  συνέντευξη: «Το σχολείο µας στέλνει καλέσµατα στα συµβούλια των 

γονέων αλλά που χρόνος για αυτά. ∆ουλεύουµε συνέχεια.» 

Εξάλλου, γονείς και δάσκαλοι αντιλαµβάνονται πως αυτά τα παιδιά των 

µεταναστών αντιµετωπίζουν πολλά και ποικίλα (σχολική επίδοση, σχέσεις µε 

τον περίγυρο κλπ) προβλήµατα, ώστε να απαιτείται µεγαλύτερη προσοχή 

προς αυτά. Προβλήµατα που διαφέρουν από αυτά των συνοµήλικων τους 

όπως διαφορετική γλώσσα και δυσκολία στην επικοινωνία, διαφορετικές 

συνήθειες και πολλές φορές διαφορετική θρησκεία. 

 Προβλήµατα αναφερθήκανε στις εργασιακές σχέσεις δηλαδή ανάµεσα 

στο εργοδότη και εργαζόµενο µετανάστη, συγκεκριµένα: 

1η  συνέντευξη: «Τα αφεντικά είναι σκληρά. Θέλουν να είσαι δυνατός, 

εργατικός και να µπορούν να συνεννοηθούν. ∆εν έχουν ανάγκη να 

ταλαιπωρούνται και να σου εξηγούν. Φεύγουν από σένα και βρίσκουν άλλο 

Αλβανό». 
1η  συνέντευξη: «∆ουλεύω εγώ και η γυναίκα µου τρία χρόνια στην Ελλάδα και 

δεν µας έχουν περάσει ποτέ ένσηµα. Τα χρειαζόµαστε για πολλούς λόγους 

αλλά σε κάθε εργασία που µας παίρνουν, εννοείτε από τον εργοδότη ότι δεν 

θα µας βάζει ένσηµα». 
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10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
 

Η πλειοψηφία των ερωτώµενων διατηρεί στενή επαφή µε 

συµπατριώτες τους ή έχουν συγγενείς κοντά στον τόπο που διαµένουν.  

2η  συνέντευξη: «Έχουµε συγγενείς εδώ δίπλα και κάποιοι άλλοι φίλοι µας 

µένουν στα Καµίνια.» 

11η  συνέντευξη: «Υπάρχουν και άλλοι συµπατριώτες µας στη δουλειά*. Τους 

γνωρίσαµε εδώ και γίναµε φίλοι.» 

4η  συνέντευξη: «Έχουµε αρκετούς φίλους από την Βουλγαρία εδώ στο 

Ηράκλειο και ανταλλάσσουµε επισκέψεις.» 

∆ιαπιστώνουµε δηλαδή µια σαφέστερη αλληλεγγύη και συχνότερη 

επικοινωνία µεταξύ των µεταναστών. Βοηθούµενοι και από τα προηγούµενα 

συµπεράσµατα και παρατηρήσεις, µπορούµε να πούµε πως αυτό συµβαίνει 

γιατί αντιµετωπίζουν περισσότερα προβλήµατα και έχουν περισσότερο 

ανάγκη την υποστήριξη ο ένας απ’ τον άλλο. 

Όσον αφορά τη συµµετοχή των µεταναστών σε συλλόγους 

συµπατριωτών τους, οι απαντήσεις των µεταναστών  από χώρες όπως η 

Αλβανία, Ρωσία, Ρουµανία κλπ απαντούν πως δεν υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι 

στο Ηράκλειο και ίσως σ’ όλη την Ελλάδα. Ενώ οι µετανάστες από την 

Αρµενία αναφέρουν ότι είναι δεµένοι σαν λαός και ένας χώρος συγκεντρώσεις 

τους είναι η Αρµένικη Εκκλησία.  

12η  συνέντευξη: «∆εν υπάρχει τέτοιος σύλλογος, ούτε στο Ηράκλειο, ούτε 

πουθενά. Έχουµε ο ένας τον άλλο µόνο.» 

9η  συνέντευξη: «∆εν έχουµε τέτοιο πράγµα στο Ηράκλειο. Έχουµε οικογένειά 

και φίλους εδώ από τη Αλβανία και αλληλοβοηθιώµαστε.» 

Όσον αφορά τους τρόπους διατήρησης των ηθών και εθίµων των 

µεταναστών, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώµενων, απαντά πως 

προσπαθεί όπως µπορεί να διατηρήσει τις παραδόσεις, τη θρησκεία, τα ήθη 

και έθιµά της. 

8η  συνέντευξη: «Θέλουµε να διατηρούµε τα έθιµά µας, όπως και στη Αρµενία. 

Αλλά εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγµατα.» 
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13η  συνέντευξη: «Εδώ στο  Ηράκλειο µπορούµε να διατηρούµε τα δικά µας 

έθιµα. Πηγαίνουµε στην Αρµένικη Εκκλησία και κάνουµε εκδηλώσεις.» 

Φαίνεται λοιπόν καθαρά, πως οι περισσότεροι µετανάστες θέλουν και 

προσπαθούν να διατηρήσουν την πολιτισµική τους ταυτότητα. Βέβαια το 

επιτυγχάνουν περισσότερο αυτοί που έχουν την οικονοµική δυνατότητα ή και 

αυτοί που διατηρούν επαφές µε συµπατριώτες του. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό 

είδαµε πως διαδραµατίζει η Αρµένικη Εκκλησία στο Ηράκλειο, όπου υπάρχει 

µεγάλη συµµετοχή στις λειτουργίες και τις εκδηλώσεις της. Συµπερασµατικά, 

µπορούµε να πούµε πως είναι σαφής η πολιτισµική “αντίσταση” των 

µεταναστών απέναντι στην Ελληνική κουλτούρα και παράδοση, κυρίως από 

άτοµα διαφορετικής θρησκείας. 

Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις που διακρίνουν οι µετανάστες 

ανάµεσα στην οικογένεια του τόπου καταγωγής τους και στην Ελλάδα, σχεδόν 

όλοι συµφωνούν πως υπάρχουν µεγάλες και βαθιές διαφορές ανάµεσα στις 

δύο οικογένειες. Οι µετανάστες από τις λιγότερο βιοµηχανοποιηµένες και 

περισσότερο παραδοσιακές κοινωνίες, θεωρούν πως η ελληνική οικογένεια 

είναι πιο απελευθερωµένη και “εξευρωπαϊσµένη”, µε πιο χαλαρούς δεσµούς 

από αυτήν της χώρας καταγωγής τους. 

9η  συνέντευξη: «Υπάρχουν µεγάλες διαφορές µε την Αλβανική οικογένεια. 

Στην ανατροφή των παιδιών στις ιδέες, στον τρόπο ζωής, σε όλα. Εσείς 

είσαστε περισσότερο Ευρωπαίοι.» 

9η  συνέντευξη: «Στη χώρα µας, η οικογένεια είναι πιο δεµένη. Εδώ ο καθένας 

κάνει αυτό που θέλει. Είναι πιο ελεύθερα τα πράγµατα.» 

Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι µετανάστες παραδέχονται πως έχουν 

υιοθετήσει αρκετά χαρακτηριστικά και συνήθειες από τον Ελληνικό τρόπο 

ζωής και την Ελληνική κουλτούρα. Κάποιοι το θεωρούν αναπόφευκτο εφόσον 

ζουν αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. 

13η  συνέντευξη: «Τώρα έχουµε και εµείς τον ίδιο τρόπο ζωής, εκτός από λίγα 

πράγµατα, όπως η θρησκεία µας.» 

12η  συνέντευξη: «Μιλάµε ελληνικά, ζούµε όπως και οι Έλληνες τώρα.» 

Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις που τυχόν υπάρχουν ανάµεσα στους 

µετανάστες της πρώτης γενιάς (γονείς) και τους µετανάστες της δεύτερης 

γενιάς (τα παιδιά τους), οι περισσότεροι απάντησαν πως δε βλέπουν να 
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υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσο τα παιδιά είναι ακόµα µικρά. Πιστεύουν όµως 

πως όσο µεγαλώνουν θα ακολουθήσουν τον ελληνικό τρόπο ζωής.  

13η  συνέντευξη:  «Τα παιδιά, σιγά - σιγά, µιλούν µόνο ελληνικά από το 

σχολείο. Παίζουν µ’ ελληνόπουλα.» 

12η  συνέντευξη: «Στα παιδιά αρέσει πολύ η Ελλάδα, το Ηράκλειο. ∆ε θέλουν 

να γυρίσουν πίσω στην Γιουγκοσλαβία. Εδώ έχουν τους φίλους τους, τα 

ξαδέρφια τους…» 

Συνεπώς, αντιλαµβανόµαστε πως οι µετανάστες που ήρθαν στην 

Ελλάδα για να βρουν εργασία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, δεν 

αρνούνται το γεγονός να υιοθετήσουν τα παιδιά τους τον ελληνικό τρόπο 

ζωής. Αντίθετα, τα ενθαρρύνουν γιατί πιστεύουν πως έτσι θα προσαρµοστούν 

καλύτερα και δε θα έχουν προβλήµατα. 
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11. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

Πάνω στο θέµα της προσωρινής ή µόνιµης διαµονής τους στην 

Ελλάδα, σε γενικές γραµµές, οι ερωτώµενοι δε φαίνεται να έχουν αποφασίσει. 

Οι περισσότεροι βρίσκονται στην Ελλάδα από 1 έως 10 χρόνια και όπως είναι 

φυσικό δεν έχουν καταφέρει να σταθεροποιήσουν ακόµα την οικονοµική τους 

κατάσταση στο νέο περιβάλλον. Έτσι δεν απαντούν µε σιγουριά για το αν 

σκοπεύουν να µείνουν µόνιµα στην Ελλάδα ή όχι. Επίσης, τους προβληµατίζει 

το γεγονός της λήξης της άδειας παραµονής τους και µια πιθανή απέλασή 

τους. 

2η  συνέντευξη: «∆εν νοµίζω ότι έχω αποφασίσει ακόµα για το τι θα κάνω. 

Είµαι ακόµα µε το ένα πόδι εδώ και το άλλο στην Γιουγκοσλαβία. Ίσως είναι 

καλύτερα για την οικογένεια να µείνει εδώ µετά από τόσες δυσκολίες και 

αναζητήσεις.» 

14η  συνέντευξη: «Θέλουµε να µείνουµε. ∆ε ξέρουµε όµως ακόµα. Αν µας 

αφήσουν θα µείνουµε.» 

1η  συνέντευξη: «Αν πάνε καλά τα οικονοµικά µας, θα γυρίσουµε στην 

Αλβανία που τόσο αγαπάµε.» 

Άλλοι πάλι δηλώνουν ξεκάθαρα την προτίµησή τους για µόνιµη 

διαµονή ή επιστροφή στην πατρίδα τους. 

2η  συνέντευξη: «Ναι θα µείνουµε µόνιµα στην Ελλάδα. Έχουµε περάσει πολλά 

στην Αλβανία και τα παιδιά θέλουν να µείνουν εδώ.» 

3η  συνέντευξη: «Θα θέλαµε να γυρίσουµε πίσω στην Βουλγαρία κάποτε αλλά 

τότε θα πρέπει να ξεκινήσουµε απ’ το µηδέν εκεί.» 

12η  συνέντευξη: «Προς το παρόν σκεφτόµαστε να µείνουµε µόνιµα στην 

Ελλάδα.» 

1η  συνέντευξη: «Μόλις φτιάξουν τα οικονοµικά θα γυρίσω πίσω στη πατρίδα 

και την οικογένεια µου». 

Σ’ αυτό το σηµείο δε µπορούµε να εξάγουµε κάποια συµπεράσµατα µε 

σιγουριά για το αν οι µετανάστες που ρωτήθηκαν θα µείνουν µόνιµα ή όχι 

στην Ελλάδα. Αυτό που µπορούµε όµως να πούµε είναι ότι όλοι προσδοκούν 

να γυρίσουν στην πατρίδα τους εφόσον αυτή µπορεί να τους προσφέρει τα 

αγαθά που χρειάζονται και να καλύψει τις ανάγκες τους: εργασία, µόρφωση, 
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ειρήνη και καλύτερες –γενικά– συνθήκες διαβίωσης. Αυτές είναι και οι βασικές 

προοπτικές που έχουν για το µέλλον. 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 

Στη µελέτη αυτή εξετάστηκαν οι τοµείς της ζωής των αλλοδαπών και 

των οικογενειών τους, που µετανάστευσαν στην Ελλάδα. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις ενότητες που αναπτύχθηκαν σε θεωρητικό και 

ερευνητικό επίπεδο, µπορούµε αντίστοιχα να εξάγουµε κάποια γενικά αλλά 

χρήσιµα συµπεράσµατα. 

Από την έρευνα, διαπιστώθηκε, πως ο πληθυσµός που µεταναστεύει 

ανήκει στις νεαρές κλίµακες ηλικίας, δηλαδή ανήκει στην ενεργή οικονοµικά 

τάξη πληθυσµού. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται από η βιβλιογραφία 

και όπως αυτή αναλύθηκε στο θεωρητικό µέρος αυτής της εργασίας: εξ 

ορισµού οι οικονοµικοί µετανάστες αφήνουν τη χώρα τους αναζητώντας 

καλύτερες οικονοµικοκοινωνικές συνθήκες (εργασία και κάλυψη βιολογικών 

αναγκών). Έτσι, µετανάστες γίνονται τα άτοµα που ανήκουν στην παραγωγική 

ηλικία 20-45 και που µεταναστεύουν µε ή χωρίς την οικογένειά τους, 

εµπλουτίζοντας πολλές φορές έναν γηραιό πληθυσµό στη χώρα υποδοχής 

(π.χ. Ελλάδα). Αντίστοιχα µπορούµε να συµπεράνουµε πως τα παιδιά των 

µεταναστών είναι στη νεαρή σχολική ηλικία (1 έως 14 ετών) και κυρίως 

µεγαλώνουν και κοινωνικοποιούνται στη χώρα υποδοχής. 

Όσον αφορά το κοινωνικοοικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των 

µεταναστών και όπως προέκυψε από την έρευνα η πλειοψηφία είχε επίπεδο 

γνώσεων βασικής εκπαίδευσης. Το επάγγελµα που ασκούσαν στη χώρα 

καταγωγής ήταν ανάλογο των γνώσεών τους ενώ υπήρχαν αρκετές 

περιπτώσεις ανέργων µε ανώτατη µόρφωση (σε χώρες όπως η 

Γιουγκοσλαβία, Αρµενία). 

Ερχόµενοι στην Ελλάδα, οι µετανάστες, συνέχισαν να κάνουν εργασίες 

ανάλογες του µορφωτικού τους επιπέδου (βασική εκπαίδευση) εκτός από 

κάποιες περιπτώσεις που είχαν τελειώσει κάποια ανώτερη σχολή και δεν 

ακολούθησαν το επάγγελµα της χώρας του εδώ. Στην έρευνα διαπιστώθηκε 

πως τα άτοµα µε ανώτατη µόρφωση που ήταν άνεργοι στην πατρίδα τους, 

συνέχισαν να είναι άνεργοι και τώρα, ή κάνουν επαγγέλµατα που δεν έχουν 

σχέση µε την ειδίκευσή τους. Είναι τα ίδια άτοµα από τις προαναφερόµενες 

χώρες, που συνήθως εργάζονται σε δουλειές που απορρίπτει το γηγενές 
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εργατικό δυναµικό, είναι χαµηλά αµειβόµενες και ανήκουν στις κατώτερες 

βαθµίδες της κοινωνίας της χώρας υποδοχής, όπως όλοι οι ανειδίκευτοι 

εργάτες. 

Κατά κανόνα, το επάγγελµα καθορίζει και την κοινωνικοοικονοµική 

κατάσταση του ατόµου. 

Από τα παραπάνω, µπορεί εύκολα κανείς να συµπεράνει πως η 

πλειοψηφία των µεταναστών αντιµετωπίζει έντονα οικονοµικά προβλήµατα 

και οι συνθήκες διαβίωσής τους δεν είναι καλές. Η οικονοµική κατάσταση των 

υπολοίπων οικογενειών κυµαίνεται από µέτρια έως καλή, και αφορά κυρίως 

αυτούς που διαµένουν στην Ελλάδα για περισσότερο από 7 χρόνια. 

Τα παραπάνω συµπεράσµατα επιβεβαιώνονται και από την αντίστοιχη 

βιβλιογραφία, µέρος της οποίας αναπτύχθηκε στο θεωρητικό µέρος, και που 

αναφέρεται στην παράταση των άσχηµων συνθηκών διαβίωσης στους 

µετανάστες που προέρχονται από χώρες εκτός της Ε.Ε., ενώ υποστηρίζεται 

πως οι Ευρωπαίοι µετανάστες διατηρούν ή αυξάνουν το επίπεδο ποιότητας 

της ζωής τους. Σ’ αυτό το τελευταίο, βέβαια, συµβάλλουν αρκετοί παράγοντες 

όπως: η ελεύθερη διακίνηση και παραµονή των Ευρωπαίων υπηκόων στις 

χώρες της Ε.Ε. και στο αυστηρό νοµικό καθεστώς για όλους τους υπόλοιπους 

αλλοδαπούς µετανάστες. Όσον αφορά τα αίτια µετανάστευσης των 

οικογενειών, διαπιστώνουµε µέσω της έρευνας πως η πλειοψηφία τους 

οδηγήθηκε στη µετανάστευση κυρίως για οικονοµικούς λόγους. Η ανεργία, η 

φτώχεια, οι αντίξοες πολιτικοοικονοµικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν 

στη χώρα καταγωγής του µετανάστη, τον ωθούν στην αναζήτηση εργασίας 

και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης σε µια άλλη χώρα όπως η Ελλάδα. Σ’ 

αυτή την κατηγορία ανήκουν µετανάστες που προέρχονται από λιγότερο 

βιοµηχανοποιηµένες κοινωνίες και χώρες όπου η πολιτικοοικονοµική 

αστάθεια οδηγεί στη φτώχεια και την εξαθλίωση τους πολίτες της. Έτσι η 

Ελλάδα, γεωγραφικά τοποθετηµένη στο “σταυροδρόµι” µεταξύ Ανατολής και 

∆ύσης, φαίνεται  να είναι ο “παράδεισος” των µεταναστών από 

υποανάπτυκτες χώρες. 

Όσον αφορά την επαφή µε υπηρεσίες στον τόπο διαµονής, 

διαπιστώνουµε πως εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τη γνώση της 

ελληνικής γλώσσας αλλά και από το καθεστώς παραµονής του µετανάστη 

(νόµιµη ή παράνοµη διαµονή). Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει και από την 
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παρούσα έρευνα, οι µετανάστες που γνωρίζουν λίγα ελληνικά ή άλλη διεθνή 

γλώσσα (π.χ. αγγλικά), έχουν περισσότερες πιθανότητες και διευκολύνσεις 

πρόσβασης σε υπηρεσίες στο νέο τόπο διαµονής τους. Η γλώσσα, σηµαντικό 

µέσο επικοινωνίας, καθορίζει το πόσο εύκολα ή δύσκολα θα εξυπηρετηθούν 

οι µετανάστες σε τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, από τις υπηρεσίες 

στη χώρα υποδοχής. 

Εξάλλου, είναι αυτονόητο πως µια οικογένεια λαθροµεταναστών θα 

αποφύγει να έρθει σε επαφή µε υπηρεσίες ή άλλους κρατικούς φορείς γιατί 

είναι σίγουρο πως θα απελαθούν πριν λυθεί το πρόβληµά τους. Αν και σε 

τελική ανάλυση, δεν υπάρχει στην Ελλάδα κρατικός φορέας που να 

ασχολείται µε θέµατα που να αφορούν τη µετανάστευση και τα προβλήµατα 

που αυτή δηµιουργεί στους µετανάστες. Τα αστυνοµικά τµήµατα Αλλοδαπών 

και οι πρεσβείες άλλων κρατών στο ελληνικό έδαφος, δε µπορούν να 

θεωρηθούν πως καλύπτουν την παραπάνω ανάγκη. Έτσι δε θα ήταν 

υπερβολή να χρησιµοποιήσουµε το χαρακτηρισµό “κοινωνικά αποκλεισµένοι” 

για τους µετανάστες και τις οικογένειές τους που δεν έχουν καµιά πρόσβαση 

σε υπηρεσίες και κρατικούς φορείς (ή ασφαλιστικούς οργανισµούς), αλλά 

αντιµετωπίζουν τα προβλήµατά τους στα πλαίσια της οικογενειακής τους 

εστίας. 

Όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα, οι σχέσεις των 

µεταναστών µε το ντόπιο πληθυσµό αναφέρονται γενικά ως καλές. Υπήρχαν 

όµως και απαντήσεις που αναφέρονταν σε καχύποπτη και επιφυλακτική 

συµπεριφορά των Ελλήνων απέναντί τους ή σε κάποιες ρατσιστικές –µη 

βίαιες– στάσεις απέναντι στα παιδιά τους. Τα γεγονότα αυτά, αναφέρθηκαν 

από Αλβανούς µετανάστες, διευκρινίζοντας πως αργότερα οι σχέσεις τους µε 

τους ντόπιους έγιναν καλύτερες.  

Η πλειοψηφία των ερωτώµενων απάντησε πως τα παιδιά τους δεν 

αντιµετωπίζουν κανένα πρόβληµα στο σχολείο, ενώ βοηθήθηκαν στην 

εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους δασκάλους και τους φίλους τους. 

Επίσης, υποστηρίχθηκε πως η καλύτερη γνώµη της ελληνικής γλώσσας, τους 

βοήθησε να επικοινωνήσουν καλύτερα µε τους ντόπιους και να ενισχύσουν τις 

σχέσεις τους. 

∆ιαπιστώνουµε και εδώ πως οι θέσεις που αναπτύχθηκαν και οι 

προβληµατισµοί που τέθηκαν στο θεωρητικό µέρος από τη βιβλιογραφία, 
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ισχύουν. Οι όποιες εκφράσεις ρατσιστικών συµπεριφορών από τους Έλληνες, 

είναι µεν αρνητικό στοιχείο που αξίζει την πιο αυστηρή επίκριση, αλλά είναι δε 

χαµηλότερου βαθµού και µικρότερης έντασης από τον Ευρωπαϊκό ρατσισµό, 

που υιοθετεί την ωµή βία (π.χ. το νεοναζιστικό κίνηµα της Γερµανίας0. 

Όσον αφορά την πολιτισµική ταυτότητα των µεταναστών, απορρέει το 

συµπέρασµα πως η διατήρηση των ηθών και εθίµων τους είναι εφικτή, κυρίως 

όταν αναφέρονται στην Χριστιανική Θρησκεία.  

Όµως, δεν ισχύει το ίδιο στην περίπτωση διαφορετικής θρησκείας (π.χ. 

µουσουλµανική), όπου εκφράστηκαν τα προβλήµατα που υπάρχουν στη 

διατήρηση των εθίµων τους. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε ένας µικρός αριθµός 

ερωτώµενων, τονίζοντας την έλλειψη των απαραίτητων χώρων (ναών) για την 

άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Από τους ίδιους εκφράστηκε και 

η γνώµη πως αυτό συµβαίνει λόγω της προκατάληψης του ντόπιου 

πληθυσµού απέναντι στα άτοµα µε διαφορετική θρησκεία. 

Επίσης το πώς βλέπουν την ελληνική οικογένεια σε σχέση µε τη χώρα 

καταγωγής τους, οι µετανάστες. Όπως αναφέρθηκε και στα συµπεράσµατα 

της έρευνας, οι µετανάστες που προέρχονται από χώρες µε χαµηλότερο 

βαθµό ανάπτυξης θεωρούν πως η ελληνική οικογένεια είναι περισσότερο 

απελευθερωµένη, εξευρωπαϊσµένη και µε λιγότερους δεσµούς από την 

οικογένεια της χώρας καταγωγής τους. 

Ένα άλλο σηµείο που αξίζει να αναφέρουµε είναι η υιοθέτηση από τους 

µετανάστες κάποιων συνηθειών και χαρακτηριστικών της ελληνικής 

κοινωνίας, που φανερώνει την εκούσια ή ακούσια αφοµοίωσή τους στον 

ελληνικό πολιτισµό και τρόπο ζωής. Το αν και κατά πόσο αυτή η πολιτισµική 

αλλοίωση που υφίστανται είναι αναπόφευκτο γεγονός ή όχι, αυτό εξαρτάται 

από την µεταναστευτική πολιτική που εφαρµόζει η χώρα υποδοχής. Το βέβαιο 

είναι πως η δεύτερη γενιά µεταναστών µεγαλώνει σε ένα περιβάλλον τελείως 

διαφορετικό από αυτό της χώρας καταγωγής, µιλά καλύτερα την ελληνική 

γλώσσα και κάθε µέρα υιοθετεί όλο και περισσότερο την ελληνική κουλτούρα 

και τρόπο ζωής. 

Όσον αφορά την προσωρινή ή µόνιµη παραµονή των µεταναστών 

στην Ελλάδα, µπορούµε να συµπεράνουµε πως στην πλειοψηφία τους 

επιθυµούν να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Όµως, διευκρινίζουν πως η 

επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής δεν πρόκειται να γίνει παρά µόνο 
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έπειτα από αρκετό χρονικό διάστηµα και πάντως όχι πριν οι συνθήκες στην 

πατρίδα τους, οι οποίες τους ανάγκασαν να µεταναστεύσουν, αλλάξουν. 

Οι προοπτικές και οι προσδοκίες τους για το µέλλον, συνοψίζονται 

στην εύρεση καλύτερης εργασίας, στην καλυτέρευση των όρων και συνθηκών 

διαβίωσής τους και στη µόρφωση των παιδιών τους, προκειµένου «αυτά να 

ζήσουν καλύτερα». 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε πως οι εκφάνσεις της ζωής µιας 

οικογένειας που µεταναστεύει σε µια άλλη χώρα, καθώς και τα προβλήµατα 

που αυτή αντιµετωπίζει σ’ αυτή τη διαδικασία, αντιστοιχούν στην 

πραγµατικότητα και επιβεβαιώνεται η βιβλιογραφία που αναλύθηκε στο 

θεωρητικό µέρος αυτής της εργασίας. Η µετανάστευση ως φαινόµενο και ως 

διαδικασία επηρεάζει βαθιά την οικογένεια ως προς: τις σχέσεις των µελών 

της, τους ρόλους που διαδραµατίζουν τα µέλη της, την κοινωνική-οικονοµική 

και πολιτισµική τους ταυτότητα, τη ψυχολογική τους υπόσταση και γενικά το 

µέλλον της ως κοινωνικό θεσµό. 

Ως προς τις σχέσεις των µελών και τους ρόλους που διαδραµατίζουν, η 

οικογένεια επηρεάζεται αρκετά από την οικονοµική της κατάσταση και την 

ποιότητα ζωής τους. Οι δύο σύζυγοι εργάζονται –συνήθως αρκετά σκληρά– 

για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για την επιβίωσή τους. Και φυσικά δεν 

ισχύουν πια οι παραδοσιακές αρχές που ήθελαν τη γυναίκα να µην εργάζεται. 

Η κοινωνικοπολιτιστική και ψυχολογική ένταξη των µεταναστών συνδέεται µε 

τις πολιτικές και θρησκευτικές αντιλήψεις και συνήθειες των µεταναστών. Με 

τη διαφορετικότητα δηλαδή που αντιµετωπίζουν σε µια ξένη χώρα όσον 

αφορά το κράτος, την εκκλησία, τους κοινωνικούς θεσµούς και την ηγεσία. 

Τα παιδιά των µεταναστών αντιµετωπίζουν αρκετά προβλήµατα στο 

σχολικό σύστηµα της Ελλάδας και βασική αιτία γι’ αυτό είναι η 

διαφορετικότητα της γλώσσας, που είναι βασικό όργανο µάθησης. Επίσης, 

µεγαλώνουν σ’ ένα διαφορετικό τόπο και µ’ ένα διαφορετικό τρόπο ζωής απ’ 

αυτόν των γονιών τους. Έτσι η πολιτιστική αλλοίωση της ταυτότητας της 

οικογένειας γίνεται γεγονός αναπόφευκτο. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 Ολοκληρώνοντας την εργασία, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο 

ερευνητικό µέρος, είµαστε σε θέση να συνδέσουµε τα δυο παραπάνω µέρη 

και να καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα.  

Οι κύριοι λόγοι που τους οδήγησαν να µεταναστεύσουν ήταν 

οικονοµικοί και την επιλογή χώρας και πόλης επηρέασε τόσο η γεωγραφική 

θέση όσο και  συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα που ήδη έµεναν στη πόλη του 

Ηρακλείου. Για τα άτοµα αυτά είναι πολύ σηµαντικό να επιλέξουν για 

προορισµό µετανάστευσης ένα µέρος που βρίσκονται ήδη εκεί άτοµα γνωστά 

τους,  έτσι ώστε να βοηθήσουν στην προσαρµογή τους. 

Από παραπάνω διαπιστώσεις και συγκρίσεις επιβεβαιώνουν την 

υπόθεση που αναφέρθηκε στο θεωρητικό µέρος για την εργασία και τα 

επαγγέλµατα που ασκούν οι µετανάστες στην Ελλάδα και κατά πόσο αυτά 

συνδέονται µε τη χώρα καταγωγής τους. Έτσι, στην πλειοψηφία τους, 

µετανάστες που προέρχονται από τις χώρες που ερευνήσαµε (Αλβανία, 

Ρωσία, Βουλγαρία, Αρµενία, Ιράκ, Ρουµανία, Γιουγκοσλαβία) κάνουν 

επαγγέλµατα όπως: οικοδόµοι, καθαρίστριες, οικιακοί βοηθοί, µεταφορείς, 

νοσοκόµοι σε ηλικιωµένους, σερβιτόροι. Επίσης απασχολούνται εποχιακά 

στην αλιεία και τη γεωργία. 

Η επαφή των ερωτώµενων µε υπηρεσίες στον τόπο διαµονής θα 

λέγαµε ότι είναι ικανοποιητική και το πρόβληµα επικεντρώνεται κυρίως στη 

σωστή ενηµέρωση και πληροφόρηση που θα πρέπει να έχει κάποιος 

µετανάστης για τις υπηρεσίες που υπάρχουν και τις παροχές που αυτές 

προσφέρουν. 

Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες µε την ελληνική 

γλώσσα κυρίως προσδιορίζεται τον πρώτο καιρό παραµονής τους και 

φαίνεται να βελτιώνεται µε το πέρασµα του χρόνου. Σηµαντικό ρόλο στην 

εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας παίζουν άτοµα του κοντινού περιβάλλοντος 

(συγγενείς, συµπατριώτες κτλ.) που γνωρίζουν καλύτερα τη γλώσσα και 

µένουν µεγαλύτερο διάστηµα στην Ελλάδα. ∆υστυχώς όπως φαίνεται και στο 

θεωρητικό αλλά και στο ερευνητικό µέρος της εργασίας δεν υπάρχουν 

ανάλογα προγράµµατα που να βοηθούν τον µετανάστη στην σωστή 

 126



εκµάθηση της γλώσσας, πράγµα που τον δυσκολεύει στην εύκολη 

προσαρµογή και ένταξή του.  

Στην πλειοψηφία τους, οι ερωτώµενοι απάντησαν πως, γενικά, είναι 

ικανοποιηµένοι από τον τρόπο ζωής τους στην Ελλάδα. Βέβαια, υπάρχουν 

και εδώ διαφοροποιήσεις για το που αποδίδεται αυτή η ικανοποίηση σε σχέση 

µε τον τρόπο ζωής τους και δηλώνουν πως στην Ελλάδα οι συνθήκες ζωής 

είναι καλύτερες απ’ ότι στην πατρίδα τους. Εκφράστηκαν σοβαρά 

προβλήµατα στη στέγαση. Προβλήµατα που επικεντρώνονται στα υψηλά 

ενοίκια και στην ακαταλληλότητα των σπιτιών που µένουν. 

Παρουσιάστηκε έντονα η µορφή της “χωλής” οικογένειας, όπου ο ένας 

ή και οι δυο γονείς µεταναστεύουν αφήνοντας πίσω τους τα παιδιά αυτό 

υποβάλλει τη συνοχή της οικογένειας σε δοκιµασία. Στη συνέχεια, η 

προσαρµογή στο νέο κοινωνικοοικονοµικό και πολιτισµικό περιβάλλον 

επιφέρει αποδιοργάνωση και δυσλειτουργικότητα στην οικογένεια. Οι σχέσεις 

των µελών, παύουν να είναι οι ίδιες και επηρεάζονται από την αγωνία και την 

αβεβαιότητα για την κοινωνική και οικονοµική επιβίωσή τους. Για παράδειγµα, 

η ανασφάλεια που νιώθει η οικογένεια µεταναστών όταν ο ένας γονιός είναι 

άνεργος, δεν είναι η ίδια µε αυτή της οικογένειας που βρίσκεται στη χώρα µας. 

Το χαµηλό εισόδηµα και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά των µελών µεταξύ τους. 

Ένας άλλος παράγοντας που δηµιουργεί προβλήµατα στην οικογένεια 

µεταναστών είναι η σύγκρουση του επιπολιτισµού που υφίστανται στη χώρα 

υποδοχής και της ανάγκης τους για διατήρηση της πολιτισµικής τους 

ταυτότητας. Τα παιδιά των µεταναστών πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία, 

µαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, µεγαλώνουν υιοθετώντας –αργά αλλά 

σταθερά– την ελληνική κουλτούρα και τον τρόπο ζωής. Έτσι αν η οικογένεια 

παραµείνει στην Ελλάδα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, οι διαφορές µεταξύ 

γονέων και παιδιών σίγουρα θα οξυνθούν. 

Παρόλα αυτά δε µπορούµε να παραβλέψουµε το γεγονός πως οι 

προκλήσεις και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µια οικογένεια µεταναστών, 

σφυρηλατούν την ενότητά της και ενισχύουν τους δεσµούς της, έτσι ώστε να 

εξασφαλίσει την επιβίωσή της ως οµάδα. Συµπερασµατικά σε αυτό, 

µπορούµε να πούµε πως η µετανάστευση αποτελεί για µια οικογένεια κρίσιµο 

σηµείο καµπής για τη λειτουργικότητά της. 
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