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Πεπίλητη 

Έξεπλεο θαηέδεημαλ φηη νη Έιιελεο κεηαλάζηεο ησλ δεθαεηηψλ ’60 θαη ’70 ππήξμαλ 

ηδηαίηεξα επάισηνη ζηηο ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο (ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αλαθέξνληαη ζε 

παζήζεηο ηνπ γαζηξεληεξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηνπο ρξφληνπο πφλνπο κπψλ  θαη ηηο 

θεθαιαιγίεο) θαη ηδηαίηεξα πξφζπκνη ζην λα απνζπξζνχλ απφ ηε βηνκεραληθή εξγαζία 

θαηαθεχγνληαο ζηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε. Η 

ζπκβνπιεπηηθή θαη ε θνηλσληθφ-ςπρνινγηθή ππνζηήξημε κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ γηα 

ηελ αλάπηπμε αμηφπηζησλ θαη σθέιηκσλ πξνζαλαηνιηζηηθψλ επαγγεικαηηθψλ δηθηχσλ 

θαηεχζπλζεο θαη νξγαληθήο δηεπζέηεζεο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλα άξηζην 

εξγαιείν, ελφςεη ηεο ξαγδαίαο πνιππνιηηηζκηθήο κεηαβνιήο ζηε ρψξα καο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ ρψξν.  Θα ζπλέβαιιαλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία θαιιίηεξα απφ θάζε άιιε δξάζε, πνπ είηε 

ιφγσ ηεο ελζσκάησζήο ηεο ζην ζπληεξεηηθφ θαη απαξραησκέλν ζχζηεκα πγείαο θαη 

πξφλνηαο  είηε ιφγσ ηεο άξλεζεο ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ λα ηε δερηνχλ, θξίλεηαη 
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Abstract 

      Des enquêtes ont démontré que les immigrés grecs des décennies '60 et '70 ont 

existé particulièrement vulnérables aux maladies psychosomatiques (les plus grands 

pourcentages sont mentionnés à des troubles du système gastro- entérologique, aux douleurs 

chroniques des muscles et aux céphalalgies) et particulièrement disposés à se retirer du travail 

industriel en recourant aux services sanitaires compétents, afin d’être en retraite prématuré. 

En vue du changement multiculturel rapide à notre pays, au niveau éducatif, social et 

professionnel, le soutien consultatif et socio-psychologique de populations migratoires 

pourrait constituer un outil excellent en ce qui concerne le développement des réseaux 

d’orientation et d’aménagement organique, qui se caractérisent de confiance et d’une 

bienfaisante orientation professionnelle. Ces réseaux contribueraient au maximum à la 

résolution de problèmes qui proviennent de l'expérience migratoire. Mais on pourrait dire que 

ces réseaux sont jugés défectueux, d’une côté à cause du système dépassé et conservateur de 

santé et de prévoyance, et d’une autre côté à cause du refus, de la part des immigrés, 

d’accepter ces réseaux consultatifs.  
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Η εμέηαζε ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνγξαθηθνχ ράξηε ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ 

θφζκνπ είλαη βέβαην φηη ζα απνθάιππηε φηη ε ζχλζεζε ησλ θνηλσληψλ ηνπο έρεη πάςεη 

νξηζηηθά εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο λα είλαη κνλνπνιηηηζκηθή.  
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ε κεξηθέο κάιηζηα πεξηπηψζεηο, φπσο απηή ησλ Η.Π.Α., ηνπ Καλαδά ή ηεο 

Απζηξαιίαο ην πνιηηηζκηθφ πξφβιεκα θαη ε αλνκνηνγελήο ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί 

δεδνκέλν καθξνρξφλησλ θαη επάιιεισλ πιεζπζκηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ νθείιεηαη ηφζν 

ζηηο κεγάιεο πιεζπζκηαθέο θαη απνηθηαθέο κεηαθηλήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 18
νπ

 θαη 19
νπ

 αηψλα (colonial immigration) φζν θαη ζηε κεγάιε νηθνλνκηθν-θνηλσληθή θαη 

δεκνγξαθηθή κεηαλάζηεπζε ηνπ 20
νπ

. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη ρψξεο απηέο λα παξνπζηάδνπλ ζήκεξα κηα εζλνηηθά, 

εγγελή θπιεηηθή θαη πνιηηηζκηθή αλνκνηνγέλεηα.  

ην άιιν άθξν κηα ζρνιαζηηθή κειέηε, ζην ζπγγελή ρψξν ηεο Δπξψπεο, κέρξη ηψξα, 

είλαη βέβαην φηη ζα αλαδείθλπε δηαθνξεηηθή δεκνγξαθηθή εμέιημε πνπ ήηαλ ην απνηέιεζκα 

πνηθίισλ γεγνλφησλ, πνιηηηθψλ, ζπγθξνχζεσλ θαη δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ πνπ θαζφξηζαλ 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηφζν ηελ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ησλ ζεκεξηλψλ θξαηψλ, φζν θαη ηελ 

αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ηνπο απέλαληη ζε απηφ ην πξφβιεκα. 

Έηζη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ε κεηαλάζηεπζε ζε κεγάιν βαζκφ θαίλεηαη ππαίηηα γηα ηηο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζην εζσηεξηθφ δπλακηθφ ησλ νκάδσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηηο θνηλσλίεο απηέο.  

Οη κεηαβνιέο απηέο, ζε ζεζκηθφ, νξγαλσηηθφ, εθπαηδεπηηθφ ή αθφκα θαη λνκηθφ 

επίπεδν, παξέρνπλ ή θαηαδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο, θαζνξηζκνχ θαη 

θαηαλνκήο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζρχνο απφ ηνλ θπξίαξρν πιεζπζκφ.  

Μηα άιιε δηάζηαζε ηεο εζλνθεληξηθήο ππεξνρήο είλαη φηη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

απνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά ε ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ή κεηαλαζηψλ ζηηο θνηλσληθέο 

απνθάζεηο, αθφκα θαη ζε ηνπηθφ ή εηδηθφ επίπεδν.  

Μηα αθφκα δηαπίζησζε πνπ αθνξά βέβαηα θαη ηε ρψξα καο πξνέξρεηαη απφ ην βαζκφ 

πνπ θαζνξίδνληαη, πξνζδηνξίδνληαη θαη πξνσζνχληαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο.  

Ο εξεπλεηηθφο ρψξνο δηαπηζηψλεη φηη νη πιένλ νηθείεο θνηλσληθέο επηινγέο δηακνξθψλνληαη 

θαηά θαλφλα ζχκθσλα κε εζληθέο, θπιεηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη θνηλσληθέο πξνηεξαηφηεηεο. 

Έηζη, παξά ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, νη άλζξσπνη δνπλ ζρεηηθά 

απνκνλσκέλνη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ζε απφζηαζε απφ ηνπο άιινπο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ακθίπιεπξα, σο θπιεηηθά, θνηλσληθά, εζληθά θαη πνιηηηζηηθά δηαθνξεηηθνί.  

χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Geneva Gay  ηνπ Ιδξχκαηνο 

N.C.R.E.L (North Central Regional Educational Laboratory), ζηηο  Η.Π.Α. : «Σα άηνκα από 

ηηο ίδηεο πνιηηηζηηθέο νκάδεο δνπλ ζπλήζσο νκαδηθά δεκηνπξγώληαο ζπγθεθξηκέλνπο θαη 

επδηάθξηηνπο θνηλσληθνύο θαη εζληθνύο ππξήλεο. 

Αιιά ε πην ζεκαληηθή δηαπίζησζε είλαη όηη ν πιεζπζκόο ηείλεη λα εληαηηθνπνηήζεη ηα 

θξηηήξηα δηαθνξάο ρξεζηκνπνηώληαο παιηόηεξεο κνξθέο θαη ππνδείγκαηα ζύγθξηζεο. 

Έηζη, αξρίδνπλ λα παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο αλαθαηαλνκέο κεηαμύ ησλ εζληθώλ 

νκάδσλ κε θξηηήξην ην βαζκό θνηλσληθήο ή νηθνλνκηθήο επηηπρίαο.  

Καη είλαη αιήζεηα όηη αθόκα θαη ζηνπο πην πξόζθαηνπο εζληθνύο ή κεηαλαζηεπηηθνύο 

ζρεκαηηζκνύο δηαθξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκό ε ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ πνπ 

εληζρύνπλ ηε δηαθνξά δεκηνπξγώληαο ππνζύλνια κε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα κέζα 

ζην εζσηεξηθό ησλ ίδησλ ησλ εζληθώλ νκάδσλ.  

Ζ έξεπλα δηαπίζησζε αθόκα όηη κε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή εμέιημε ηα εζληθά 

ππνζύλνια πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο ηάμεηο παύνπλ ζπλεηδεηά λα 

επηθνηλσλνύλ θαη λα ππνζηεξίδνληαη κεηαμύ ηνπο, ελώ αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη ζε κεγάιν βαζκό 

θαη ε απαμίσζε ησλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά απνθαηαζηεκέλσλ ζε βάξνο ηεο θαηώηεξεο 

εζληθήο ηάμεο. Ο δηαρσξηζκόο απηόο κε θξηηήξην ηε δηακόξθσζε ηεο νηθνλνκίαο πθίζηαηαη 

αθόκα θαη ζε πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη λα ζπλππάξρνπλ άηνκα ηεο ίδηαο εζληθήο νκάδαο. Ζ 

ζπλύπαξμε κε βάζε ηελ εζληθή θαηαγσγή αθνξά κόλν έλα κηθξό κέξνο ηεο θνηλσληθήο 

επηθάλεηαο. Ζ δηαπίζησζε απηή γίλεηαη πην νθζαικνθαλήο από ηε ζύζηαζε νκάδσλ ζηα 

δηαπνιηηηζηηθά ζρνιεία. Παξαηεξήζακε όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο επηζπκνύλ λα δεκηνπξγνύλ 

θηιίεο κε άηνκα ηεο ίδηα εζλόηεηαο πνπ όκσο αλήθνπλ ζε κηα αλώηεξε νηθνλνκηθή ηάμε. Έλαο 

ηεξάζηηνο όγθνο δηαπνιηηηζκηθώλ εθπαηδεπηηθώλ εξεπλώλ, έξρεηαη ζήκεξα λα πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθά ξήγκαηα ζηε ζύγρξνλε θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

κνλνεζληθνύ ή ηνπ κνλνπνιηηηζκηθνύ κνληέινπ εθπαίδεπζεο ζε θνηλσλίεο κε πνιππνιηηηζκηθή 



ζύλζεζε, ζέηνληαο ζε δνθηκαζία παηξνπαξάδνηεο θαη γηα πνιινύο καθξνρξόληεο δνθηκαζκέλεο 

αμίεο». 

Γελ είλαη βέβαηα ιίγνη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ε επηθξάηεζε, ε θνηλσληθή 

λνκηκνπνίεζε θαη απνδνρή ηνπ εζληθνχ κνληέινπ εθπαίδεπζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 

απνηεινχλ απηνζηήξηθηεο θαη απηεπάγγειηεο ιεηηνπξγηθέο δνκέο ηνπ θνηλσληθνχ θαη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηεο νξγάλσζεο θαη πάλσ απ' φια, κέξνο ηεο εζληθήο θαη θπιεηηθήο ηαπηφηεηαο.  

Δίλαη κάιηζηα ινγηθφ φηη νη ππέξκαρνη ηεο κνλνπνιηηηζκηθήο θαηεχζπλζεο ζεσξνχλ φηη ην 

πξφβιεκα δελ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ ίδξπζε απηνζχζηαησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ ή 

ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ κνληέισλ αγσγήο, φζν απφ ηηο ηδενινγηθν - πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζέζεηο πνπ πξναζπίδνληαη ηελ ηζνβαξή θαη ηζφηηκε αλαγλψξηζε θαη εδξαίσζε ησλ 

πνιηηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηζηνξηθήο ή θπιεηηθήο ηαπηφηεηαο. Παξάιιεια, 

παξνπζηάδνληαη θαη ζεκαληηθέο αληηξξήζεηο ζηε ζπλεχξεζε θαη ζηε ζπλδηδαζθαιία 

αιινδαπψλ θαη γεγελψλ καζεηψλ.  

Η δηαπίζησζε απηή θαίλεηαη λα μεθηλά απφ ηελ αίζζεζε ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο, 

ηζηνξηθήο θαη εζληθήο ππέξβαζεο θαη σο έλα βαζκφ θαηαπάηεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θπξηαξρίαο πνπ θαηλνκεληθά πεξηθιείεη κηα ηέηνηα αλάπηπμε αγσγήο. Σν πξφβιεκα 

παξνπζηάδεηαη νμχηεξν ζε ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, πνπ κφιηο πξφζθαηα άξρηζε λα ζπδεηείηαη 

σο πξνβιεκαηηζκφο ε αλαγθαηφηεηα εθπαηδεπηηθήο ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο 

εηεξφηεηαο.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη έρεη δίθην κηα ζεκαληηθή κεξίδα εξεπλεηψλ 

πνπ πξναζπίδεηαη φηη ε επηινγή κηαο πνιηηηθήο πνπ απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εθπαηδεπηηθνχ κνλνπνιηηηζκνχ, ζηελ νπζία εδξαηψλεη θαη 

ζπζηεκαηνπνηεί κηα επξχηεξε θαη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθνθνηλσληθή επηινγή.  

Σνηνπηνηξφπσο, ην θαηλφκελν ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο θαη εηδηθφηεξα ε 

επαλεμέηαζε ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζπλεχξεζε 

αλνκνηνγελψλ πιεζπζκψλ ζηα φξηα ελφο εληαίνπ εζληθνχ ρψξνπ, απνηειεί κείδνλ πνιηηηθφ, 

λνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, εζηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα. 

Ήδε, πιένλ θαη ζηε ρψξα καο, ηφζν ζε εξεπλεηηθφ φζν θαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, αξρίδεη λα 

δηαζαθελίδεηαη ην πεξηερφκελν αιιά θαη νη δπλακηθέο επηδξάζεηο ζε φινπο ηνπο άμνλεο πνπ 

είλαη πηζαλφ λα ζπλδένπλ ηε κεηαλάζηεπζε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ 

ζηάζεσλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ αηνκηθψλ πξνβνιψλ ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηηο 

πξνεθηάζεηο ηνπο ζηελ εξγαζία, ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηελ νηθνλνκία, ζηελ θνηλσληθή ζέζε, ζηελ εζηθή, ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο. 

Έλα άιιν θπξίαξρν δεδνκέλν ηεο αλάπηπμεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη, 

ρσξίο ακθηβνιία, καδί κε ηελ εθπαίδεπζε, ε εξγαζία. 

ε φιν ζρεδφλ ην ηζηνξηθφ εχξνο ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζκηθήο δφκεζεο, ζε θάζε 

πεξίνδν θαη θάζε θνηλσλία, ε εξγαζία θαηαιακβάλεη δεζπφδνπζα ζέζε θαη απνηειεί 

πξσηνγελέο θίλεηξν θαη ππξήλα θνηλσληθήο, πνιηηηζκηθήο θαη νηθνλνκηθήο κεηαβνιήο, ηφζν 

ζηηο ρψξεο απνζηνιήο φζν θαη ππνδνρήο.  

Απνηειεί δηαληηδξαζηηθφ θαηλφκελν πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εδξαίσζε λέσλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη πξνζβιέπεη απφ ηε κηα, ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ζηελ πιεξέζηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο δσήο 

ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο, δηα κέζνπ ηεο αλαδηνξγάλσζεο ή ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ θαηψηεξσλ 

παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, θαη απφ ηελ άιιε, απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ησλ αηνκηθψλ ή 

νηθνγελεηαθψλ πφξσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ (Δκθε Πνπινπνχινπ, 1986). 

Η παξαπάλσ δηαπίζησζε καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή 

δπλακηθή αλάπηπμε απαηηείηαη κηα νηθνλνκηθή πξφνδνο ζηε ρψξα ππνδνρήο πνπ αδπλαηεί γηα 

πνηθίινπο νηθνλνκηθν- θνηλσληθνχο θαη δεκνγξαθηθνχο ιφγνπο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζε 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε γεληθφ ή θιαδηθφ επίπεδν απαζρφιεζεο. 

Δλ κέξεη αθφκα πξνθαιείηαη, εληζρχεηαη ή δηακνξθψλεηαη απφ ηελ άλνδν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ λέσλ θπξίσο απηνρζφλσλ πνιηηψλ πνπ 

επηδεηνχλ απαζρφιεζε κε πςειφ θνηλσληθφ θχξνο ή επαξθείο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ζε 

ζρέζε κε ην βηνηηθφ επίπεδν θαη ηα ηξέρνληα θαηαλαισηηθά πξφηππα ησλ θνηλσληψλ ζηηο 

νπνίεο αλήθνπλ σο ελεξγά κέιε (Ακηηδήο, Λαδαξίδε, 2001). 



Σα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθνεξγαζηαθνχ πεδίνπ 

θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ πνπ νδεγεί ζηελ απαμίσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ θαη θιάδσλ απαζρφιεζεο απφ ην γεγελέο εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ή πξνθαιείηαη απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ρακειφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ status πνπ αλαδεηνχληαη απφ ηνπο εξγνδνηηθνχο κεραληζκνχο ζην 

πεξηζψξην ησλ πξνηηκνχκελσλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ θαη θαιχπηνληαη είηε απφ άηνκα κε 

πνιχ ρακειά επαγγεικαηηθά πξνζφληα είηε απφ εηζαγφκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ρσξίο 

ηδηαίηεξεο δηεθδηθήζεηο θαη δπλαηφηεηα εκπινθήο ζηηο ζχλζεηεο  θνηλσληθέο αμηψζεηο. 

ηνλ άιιν άμνλα, ην κεηαλαζηεπηηθφ εγρείξεκα πξνθαιείηαη απφ ηελ πίεζε ηεο αλεξγίαο, ηεο 

ππναπαζρφιεζεο θαη ηεο  αλέρεηαο  ηνπ νηθνλνκηθνθνηλσληθνχ ρψξνπ  απφ ηνλ νπνίν 

εθπνξεχεηαη ν κεηαλάζηεο, δειαδή ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ αδπλακία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππνδνκψλ ή ηηο δηεζλείο εμαξηήζεηο ηεο ρψξαο απνζηνιήο ψζηε απηή λα δηαρεηξηζηεί λα 

νξγαλψζεη, λα δηαζέζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζηα φξηα ηνπ θξάηνπο, γηα 

δηθφ ηνπ  άκεζν φθεινο. (Σζανχζεο, 2001).   

Δπηπιένλ, ε επηινγή κεηαλάζηεπζεο, δεπηεξνγελψο, κπνξεί λα εκπεξηέρεη πξφζεζε 

βειηίσζεο ησλ θνηλσληθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, πγεηνλνκηθψλ ή αθφκα θαη πνιηηηζηηθψλ 

ζπλζεθψλ αιιά θαη λα πξνθαιείηαη απφ πνιηηηθνθνηλσληθέο πηέζεηο, απφ ηελ γεσγξαθηθή ή 

θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ηελ νηθνγελεηαθή ή αηνκηθή αλαζθάιεηα.  

Αθφκα ζε πην ήπηεο κνξθέο παξψζεζεο (επηιεθηηθή κεηαλάζηεπζε) απφ ηελ κεηαθίλεζε 

πξνζψπσλ κε εηδηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη κε πξφζεζε ηελ νπζηαζηηθή θαη άκεζε 

βειηίσζε ησλ αλεθηψλ θαηά ηα άιια, νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ ζηηγκή ηεο 

κεηαλαζηεπηηθή εθθίλεζεο (Ρφκπνιε, 1994).   

Οη παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο έρνπλ, ελ κέξεη, αληηθξνπζηεί απφ αξθεηνχο ζχγρξνλνπο 

θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο  πξνβάιινληαο, ζηεξηδφκελνη ζε κειέηεο θαη έξεπλεο, επαξθείο θαη 

βάζηκεο  αληηξξήζεηο γηα ηελ απινπνηεκέλε απηή κνξθή αλάιπζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

πιεζπζκηαθψλ κεηαθηλήζεσλ κε πξφζεζε  ηελ εξγαζία θαη ηελ αιιαγή ηνπ 

θνηλσληθνπνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Αληηδηαζηέιινπλ, κάιηζηα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε φηη κηα ηέηνηα ζηελή νηθνλνκηθή 

αλάιπζε, απφ ηε κηα, εκπεξηέρεη εκκέζσο ην ιαλζαζκέλν επηρείξεκα φηη ε «ακνηβαία» απηή 

ζπλδηαιιαγή. ελ ηέιεη, ζα απέβαηλε σθέιηκε θαη πνιχηηκε ηφζν γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο φζν θαη απηνχ ηνπ θξάηνπο εθπφξεπζεο. 

Αθφκα, πξνβάιινπλ φηη ε πξνζέγγηζε απηή ππνιαλζάλεη σο πξνο ηηο απφιπηεο ζηαζεξέο ησλ 

δηαηεηλφκελσλ ηιηγγησδψλ νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξάηνπο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο, 

αθνχ ηνπιάρηζηνλ ζηελ ζχγρξνλή ηεο εμέιημε ε κεηαλάζηεπζε δελ πξνυπνζέηεη ε ρψξα 

ππνδνρήο λα απνηειεί αδηακθηζβήηεηε νηθνλνκηθή ή ηερλνινγηθή δχλακε θαη φηη νη 

κεηαλάζηεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο θαηψηεξεο παξαγσγηθέο δπλάκεηο αθφκα θαη ελφο 

αδχλαηνπ ή απιά αλεπηπγκέλνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ππνδνρήο πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη κεγάιε αλεξγία ζε άιιεο θιάζεηο θαη ηχπνπο επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ 

(Νηθνιηλάθνο, 1974). 

ήκεξα, ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί άξξεθην θαηλφκελν ησλ πνιχπινθσλ 

νηθνλνκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ζπζρεηηζκψλ ζηηο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ θαη 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη λνκηθφ πεδίν ηνπο, 

επηδεηψληαο ηδηαίηεξα ζεζκηθά, θνηλσληθά θαη δηαρεηξηζηηθά πιαίζηα πξνζέγγηζεο θαη 

δηαρείξηζεο.  

πσο θαη λα έρνπλ ηα πξάγκαηα, ε δηακφξθσζε θαη ε δηαθνξηθή πξνζέγγηζε ησλ 

φξσλ θαη ηνπ ξφισλ «εξγαζία - απαζρφιεζε» ζηα πιαίζηα  ηνπ ζχγρξνλνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

εγρεηξήκαηνο,, νδήγεζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηελ επηθεληξσκέλε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, 

πνιηηηζηηθή θαη αλζξσπνινγηθή αλάιπζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο εξγαζίαο, ησλ επηδξάζεσλ θαη 

ηνπ ξφινπ πνπ απηή δηαδξακαηίδεη ζε αηνκηθφ θνηλσληθφ, δεκνγξαθηθφ  θαη νηθνλνκηθφ  

επίπεδν.  

Δίλαη γλσζηφ φηη πνιχ πξψηκα, ε εξγαζία ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε επίδξαζή ηεο ζην 

νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθνθνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο απνηέιεζε ηδηαίηεξν 

αληηθείκελν εζηίαζεο θαη αλάιπζεο ηφζν γηα ηε καξμηζηηθή-ιεληληζηηθή ζεσξία φζν θαη γηα 

ηελ αληίζηνηρή ηεο, λενθιαζηθή (Μνπζνχξνπ, 1974). 



ε πνιιέο κάιηζηα πξνζεγγίζεηο κε καξμηζηηθέο επηδξάζεηο, ν κεηαλάζηεο, ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960, απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο θαη ραξαθηεξίζηεθε σο homo – 

economicus θαη travailleur – émigré, θαπηεξηάδνληαο ηφζν ηελ πξφζεζε εθκεηάιιεπζεο ησλ 

αδχλακσλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ απφ ηηο κεηαπνιεκηθέο θαπηηαιηζηηθέο δπλάκεηο  ησλ 

ρσξψλ ππνδνρήο, φζν δεπηεξνγελψο ηηο ζεζκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο ξπζκίζεηο εξγαζηαθήο 

έληαμεο θάησ απφ ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο (Βεληνχξα, 1974). 

Δπηπξφζζεηα, νη ζεσξίεο απηέο εκπεξηείραλ αλαιχζεηο γηα ηηο θνηλσληθέο δπζρέξεηεο 

απφ ηελ πεξηζσξηνπνηεκέλε εξγαζηαθή απαζρφιεζε, ηελ εξγαιεηαθή θαη κεραλνπνηεκέλε 

αληηκεηψπηζε θαη θπζηθά ηνλ απνθιεηζκφ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ απφ ηηο 

θαηαθηήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θπξίαξρνπ εζληθνχ ζψκαηνο ζην ρψξν 

εγθαηάζηαζεο. 

Οη πξψηεο φκσο ζεκειηψδεηο πξνζεγγίζεηο πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε φισλ ησλ 

λενκαξμηζηηθψλ ζεσξηψλ θαηαηίζεληαη ζην «Κεθάιαην» ηνπ Κάξνινπ Μαξμ, αλαιχνληαο 

ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο σο  «βηνκεραληθφ εθεδξηθφ ζηξαηφ», 

δειαδή σο ηελ ππεξάξηζκε εξγαηηθή δχλακε ηνπ ρψξνπ απνζηνιήο  πνπ ζπζηεκαηνπνηεκέλα  

ή φρη δηνρεηεχεηαη ζε ρψξνπο πνπ επδνθηκεί ε θεθαιαηνθξαηηθή ζπζζψξεπζε.  

Γηα ηελ δηάζεζή ηνπο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, απαηηείηαη θπζηθή κεηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ή φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη «εξγαηηθή θηλεηηθφηεηα» (Μαξμ, 1978). 

ηνλ άμνλα, ινηπφλ, ηεο ζχγρξνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ κεηαλάζηε γηα απαζρφιεζε, 

αιιά θαη ηεο ελ γέλεη θνηλσληθήο ζηεξενηππηθήο αληίιεςεο ζρεηηθά κε ηελ αλεθηηθφηεηα ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θάζκαηνο ησλ επηινγψλ έληαμεο πνπ πξνβάιεη θαη δηθαηνινγεί ε θπξίαξρε 

εζλνηηθή νξγάλσζε, έρνπλ πξνθχςεη ζεκειηψδε θνηλσληνινγηθά εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

εκπξάγκαηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ελλνηνινγηθή ζχζηαζε ηνπ φξνπ «εξγαζία» θαη 

«απαζρφιεζε»  ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ, σο πξνέθηαζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη δνκψλ αλάπηπμεο ηνπ θαηψηεξνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο ζχγρξνλεο 

δπηηθέο θνηλσλίεο . 

Ο κεγάινο φγθνο ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή εξγαζία 

μεθηλνχλ ηνπιάρηζηνλ ζηε ζχγρξνλε δηάζηαζή ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα απφ ηε ζεσξία 

ηνπ «push and pull factors»,  πνπ δηαηεηλφηαλ φηη ηζρπξφηεξεο είλαη νη δπλάκεηο θαη νη 

αλάγθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηνλ άμνλα πξνζθνξά θαη δήηεζε εξγαζίαο  ζε αηνκηθφ 

επίπεδν κεηαμχ ησλ δχν ρψξσλ (Βεληνχξα, 1974). 

Πιήζνο άιισλ ζεσξηψλ θαη αλαιχζεσλ πνπ αθνινπζνχλ, θαη ελ πνιινίο 

δηακνξθψλνπλ ή εθπνξεχνληαη απφ ηηο  αληίζηνηρεο θνηλσληνινγηθέο ζρνιέο, φπσο απηέο ησλ 

R. E. Park, Thomas-Zaniecki, O Handlin, T. Parsons, J Higham, R. Vecoli, F. Thistlethwaite, 

θαη S. Castles – G.Kosack, εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο φζκσζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο πνιπεπίπεδεο δηεξγαζίεο ησλ πνιηηηζκηθψλ - θνηλσληθψλ 

αλαθαηαηάμεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κε επίθεληξν ηα επηηεχγκαηα  ή κε, ζηελ εξγαζία θαη 

ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε (Portes, 1981). 

  ια ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πνιχηηκε εξεπλεηηθή θαη 

επηζηεκνληθή παξαθαηαζήθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζχγρξνλεο δηάζηαζεο ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ζηελ Διιάδα έμσ απφ ηα  πξφηππα ηεο ζηεγαλήο  

αθαδεκατθήο  ή εξεπλεηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Αλ θαηαθχγνπκε ζηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ εξγαζία ζα δηαπηζηψζνπκε φηη απηή, ζε 

γεληθφ επίπεδν, αλαιχεηαη σο: «ην ζπλνιηθφ θάζκα ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απνζθνπεί ζηελ πιηθή θαη πλεπκαηηθή αλαπαξαγσγή θαη ζηελ έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο».  

Με βάζε φκσο απηφ ηνλ νξηζκφ  ζα κπνξνχζακε λα αλαζχξνπκε πνιχ ιίγα δνκηθά  

ζηνηρεία πνπ λα ζπλδένπλ ηελ κεηαλαζηεπηηθή παξνρή εξγαζίαο ζηνπο ρψξνπο 

κεηαλαζηεπηηθήο δηαζπνξάο κε ηηο δηαηεηλφκελεο ζηαζεξέο ηεο «πλεπκαηηθήο αλαπαξαγσγήο» 

θαη ηελ έθθξαζε ηεο «αλζξψπηλεο δεκηνπξγηθφηεηαο». 

Πξάγκαηη, ηα θεληξηθά απηά ζηνηρεία δελ πεξηέρνληαη νχηε ζεσξεηηθά νχηε πξαθηηθά, 

ζηνλ απφιπηα δηαζαθεληζκέλν εξγαζηαθφ ξφιν πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ νη κεηαλάζηεο  

ζηε ρψξα ππνδνρήο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λεσηεξηθήο, φζν θαη ηεο ζχγρξνλεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πεξηφδνπ. 



 Θα ιέγακε κάιηζηα φηη ν νξηζκφο απηφο, ζε ζρέζε ηνπιάρηζηνλ κε ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή εξγαζία, εθθξάδεη πεξηζζφηεξν κηα θηινζνθηθή ζεψξεζε ζην πιήξεο εχξνο 

ηεο εξγαζηαθήο  δξαζηεξηφηεηαο ή αθφκα θαιιίηεξα ην επηζπκεηφ δεηνχκελν γηα ηνπο ίδηνπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο (Ισζεθίδεο, 2001). 

Πνην θνληά ζηε κεηαλαζηεπηηθή νηθνλνκηθή απνζηνιή, κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο 

ζεσξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο, κνηάδεη λα βξίζθεηαη ν φξνο απαζρφιεζε, αθνχ ινγηθά νξηνζεηεί 

ηελ απφιπηε πξνζήισζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελψ ηαπηφρξνλα 

απνηειεί κεηακνληέξλν ζεκεηνινγηθφ επηλφεκα ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο δσήο, πνπ ελ 

πνιινίο  εκπεξηέρεη, ππνζάιπεη θαη απαηηεί πιήξε  αηνκηθή πξνζήισζε αλ φρη ππέξβαζε ηεο 

νληνινγηθήο  θαη θνηλσληθήο ελέξγεηαο  πξνο ράξε ηεο επαγγεικαηηθήο εμαζθάιηζεο θαη ηεο 

κηζζσηνπνίεζεο (Λχηξαο, 2000). 

Θα ιέγακε κάιηζηα φηη ε κεηαλαζηεπηηθή εξγαζία απαηηεί πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιιε κνξθή απαζρφιεζεο εηεξνλνκηθή  απηνδηάζεζε ή ππφηαμε ζε έλα ήδε νξγαλσκέλν 

ζχζηεκα εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψζεσλ κε κεησκέλεο ή αλχπαξθηεο δπλαηφηεηεο 

επηινγψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, φπσο αλαθέξεη ν θ.  Κ. Σζνπθαιάο : « …  ε γέλλεζε ηεο έλλνηαο 

απαζρόιεζε  ζπκπίπηεη από ηε κηα κεξηά  κε ηε γελίθεπζε ηεο κηζζσηνπνίεζεο θαη από ηελ 

άιιε κε ηε ζέζπηζε πάγησλ θνηλσληθώλ κεραληζκώλ θαηαλνκήο θαη κέηξεζεο ηεο 

θαηαλαιηζθόκελεο εξγαηηθήο δύλακεο. 

Ήδε ζην άκεζν λόεκά ηεο ε απαζρόιεζε αλαπέκπεη ζ’ εθείλνλ πνπ απαζρνιεί δειαδή 

ζηνλ εξγνδόηε, θαη ζπλεπώο ζηε βαζηθή  θνηλσληθή ζρέζε ηνπ απαζρνινύκελνπ κε ηνλ 

απαζρνινύληα» (Σζνπθαιάο, 1986). 

Πέξα απφ ην ελλνηνινγηθφ πεδίν θαη ηελ απφιπηα πξνθαζνξηζκέλε ζρέζε ηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο ηνπ κεηαλάζηε κε ην νηθνλνκηθφ θαη νξγαλσηηθφ θνηλσληθφ πεδίν, ν 

παξαπάλσ εμαξηεκέλνο άμνλαο δηακνξθψλεη, ηξνθνδνηεί ή επηηείλεη αξλεηηθά θνηλσληθά 

ζηεξεφηππα αθνχ ην κεγαιχηεξν θάζκα ησλ εξγαζηψλ κε ηα νπνία αζρνιείηαη ν κεηαλάζηεο 

απαμηψλεηαη απφ ην θπξίαξρν θνηλσληθφ ζψκα θαη θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθή θνηλσληθή 

ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ (Κφληεο, 2001). 

 ια βέβαηα ηα παξαπάλσ ππφθεηληαη ζην ζπκπαγέο  θαη άξξεθην πεδίν ηεο άξλεζεο 

ή ηεο δηζηαθηηθφηεηαο ηνπ θπξίαξρνπ πιεζπζκηαθνχ ζψκαηνο λα απνδερηεί ηελ εζληθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή, εζηκηθή θαη επηθνηλσληαθή εηεξφηεηα ζηνλ θπξίαξρν 

ρψξν ιεηηνπξγίαο, επηλνψληαο θαη εδξαηψλνληαο επίπιαζηεο θαη θαηαδηθαζηηθέο 

ζηεξενηππηθέο εθηηκήζεηο πνπ απαμηψλνπλ  ηε κεηαλαζηεπηηθή παξνπζία ζην ζχλνιφ ηεο. 

(15). Μηα ηέηνηα φκσο εθηελή ηνπνζέηεζε ζα καο απνκάθξπλε απφ ην ζπγθεθξηκέλν νξίδνληα 

ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Αλακθίβνια θαη ρσξίο ην δηεπθξηληζηηθφ πιαίζην πνπ αλαπηχμακε, αθφκα θαη ν πην 

δχζπηζηνο κειεηεηήο ζα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ιεηηνπξγηθέο δνκέο πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ κεηαλαζηεπηηθή  ζπλδηαιιαγή ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο εκπεξηέρνληαη θαη 

εμαξηψληαη αθελψο απφ ηελ ζπλνιηθή επίδξαζε ησλ γεληθψλ αμηψλ, ηνπ πνιηηηζηηθνχ, 

νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη ζεζκηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο θαη αθεηέξνπ απφ 

ηελ πνιηηηζηηθή, εζλνινγηθή ή επηθνηλσληαθή παξαθαηαζήθε ηνπ κεηαλάζηε, απφ ηελ 

επειημία πξνζαξκνγήο θαη απφ ηελ απηνλφεηε (όζνλ αθνξά ην θπξίαξρν θνηλσληθό ζώκα) 

επαγγεικαηηθή απηνδηάζεζε πνπ απηφο έρεη γηα ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο ελαζρνιήζεηο 

κε ρακειφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πξνθίι (Brown Lawrence, 1993). 

 Κάηη ηέηνην είλαη αλακελφκελν θαη απνηειεί ζρεδφλ θνηλσληθφ αμίσκα, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ θάζε ηζρπξφ εζληθφ ζψκα πξνζπαζεί λα αξζξψζεη ηδηαίηεξεο θαλνληζηηθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ σο θξηηήξηα απνδνρήο γηα ηελ ίδηα θαη λα ηηο εθθξάζεη σο 

πνιηηηζηηθή πξνυπφζεζε ππφζηαζεο ζηα φξηα ηνπ θνηλσληθνχ-εμνπζηαζηηθνχ ειέγρνπ 

(Μνπζνχξνπ, 1993). 

Μέζα ινηπφλ ζε απηφ ην ζχζηεκα ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ, ησλ αιιαγψλ θαη 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ν κεηαλάζηεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο βξίζθεηαη ακήραλνο θαη 

δηζηαθηηθφο πξνζπαζψληαο λα απνθαζίζεη γηα ηα φξηα ηεο πξνζσπηθήο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ ζχζηεκα, δηαηζζαλφκελνο ηελ άκεζε 

αλάγθε αλάπηπμεο δνκψλ πξνζαξκνγήο ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία θαη ηελ εξγαζία ψζηε 

λα γίλεη απνδέθηεο ηεο κέγηζηεο δπλαηήο νληνινγηθήο αλαγλψξηζεο, αιιά θαη γηα λα 



εμαζθαιίζεη ηα πξνζδνθνχκελα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ κπνξεί λα ηνπ απνδψζεη ε θνηλσλία, 

νη φξνη θαη νη ζπλζήθεο  ηεο εξγαζίαο ζηε ρψξα ππνδνρήο (Μνπζνχξνπ, 1993). 

Οη αξλεηηθέο απηέο ζηάζεηο εθηφο ησλ άιισλ θαζνξίδνληαη θαη απφ ηελ 

πξνβαιιφκελε ηδενινγία ηεο αηνκηθήο επζχλεο γηα ηελ θνηλσληθή ζέζε  ζηελ νπνία 

αλαγθαζηηθά εληάζζεηαη ν κεηαλάζηεο ζηνπο ρψξνπο  εγθαηάζηαζεο (victim-blaming).  

Η κεηαλαζηεπηηθή απνζηνιή, φπσο είλαη ινγηθφ, ζπλδέεηαη είηε κε ηελ εμαζθάιηζε 

θαη ηελ απνηακίεπζε ηθαλνπνηεηηθψλ πφξσλ θαη ηε κειινληηθή ηνπο αμηνπνίεζε ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο, είηε κε ηελ δπλαηφηεηα απφθηεζεο κηθξήο επηρείξεζεο (ethnic business) ζηνλ 

ηφπν κεηαλαζηεπηηθήο παξακνλήο, ( ή αθόκα θαη κε ηνλ ζπγθεξαζκό ησλ δύν ) ψζηε λα 

μεθχγεη απφ ηελ εμαξηεκέλε θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζθιεξή, επηζθαιή θαη επθαηξηαθή 

απαζρφιεζε.  

ηελ πεξίπησζε απηή, ε απφθηεζε ηδηνθηεζίαο κε ηε κνξθή ηεο εκπνξηθήο 

επηρείξεζεο απνηειεί ην θιαζζηθφηεξν κνληέιν νηθνλνκηθήο θαηάθηεζεο κε ην νπνίν 

ζπλδέεηαη θαη ε επηηπρία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο απνζηνιήο . 

ια ηα παξαπάλσ, ζρεδφλ πάληα, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δφκεζε ηεξαξρηθά 

ζπκβαηνχ θψδηθα εξγαζηαθήο πξνζνκνίσζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηα αηνκηθά εκπεηξηθά 

δεδνκέλα θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έρεη αλάγθε ή πξνβάιιεη 

ην θπξίαξρν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ κνληέιν.  

Η πξνζπάζεηα απηή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπιάρηζηνλ ζην ζηάδην ηεο έληαμεο θαη 

ηεο πξνζαξκνγήο απνηπγράλεη αθνχ ν κεηαλάζηεο ζπκπεξηθέξεηαη θαη εμσηεξηθεχεη ηνπο 

γλσζηνχο θψδηθεο θνηλσληθήο θαη αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο, ελψ ηαπηφρξνλα ηθαλνπνηείηαη κε 

πνιχ ρακειέο απνιαβέο ή θαηαδεηθλχεη κεγάιε αλεθηηθφηεηα ή ππνηέιεηα ζηηο 

θαηαζηξαηεγήζεηο ζην σξάξην θαη ηεο ζπλζήθεο  εξγαζίαο (Καξατζθάθεο, 1997). 

Απηφ είλαη ινγηθφ απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηηο θαηαθηήζεηο ή 

ηνπο φξνπο εξγαζίαο ζηε ρψξα ππνδνρήο ελψ επηπξφζζεηα αλαγθαζηηθά πξνζνκνηψλεη ηηο 

εξγαζηαθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ ηφπνπ  απνζηνιήο κε απηέο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο (Segall, 

1993). 

ηελ Διιάδα, γηα παξάδεηγκα, παξαηεξήζεθαλ αθξαία θαηλφκελα εθκεηάιιεπζεο 

κεηαλαζηψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα έηε ηεο καδηθήο εηζφδνπ ζηε ρψξα γηα πνηθίινπο 

ιφγνπο πνπ φκσο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκππθλσζνχλ ζηελ έιιεηςε εκπεηξίαο θαη ηελ 

αλππαξμία δνκψλ θαη ππεξεζηψλ κέξηκλαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ εηζξένληαο κεηαλαζηεπηηθνχ 

πιεζπζκνχ. 

Έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο, ελνρνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηζηαθηηθφηεηα, ηελ αξγνπνξία θαη ηελ 

ηαιάληεπζε ηεο πνιηηείαο ζηελ αλάπηπμε ζεζκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη θξηηεξίσλ 

λνκηκνπνίεζεο, έληαμεο, δηνρέηεπζεο, απνξξφθεζεο  θαη ηέινο ειέγρνπ ηνπ μέλνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. 

Η αλαθεξφκελε αθφκα εθκεηάιιεπζε επλνήζεθε απφ έλα αλνηθηφ θαη αλεμέιεγθην 

ζχζηεκα παξανηθνλνκίαο πνπ κε κέηξηνπο ππνινγηζκνχο αλέξρεηαη ζην 30% ηνπ Α.Δ.Π., πνπ 

έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζρεδφλ απηνκαηνπνηεκέλεο έληαμεο ζε απηφ, κεγάινπ κέξνπο ηνπ 

μέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κέζα απφ ηα ήδε νξγαλσκέλα θαηεπζπληηθά δίθηπα ησλ 

εζλνηηθψλ  ζπζπεηξψζεσλ. 

 Αθφκα, πξνήιζε απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ κηθξψλ αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ ή αθφκα θαη ηδησηψλ, πνπ απνξξφθεζαλ κεγάιν κέξνο παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ 

κε πνιχ ρακειέο απνιαβέο θαη ρσξίο ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη ζπληαμηνδνηηθή αζθάιηζε, 

ψζηε απηέο λα θαηαθέξνπλ λα αληαγσληζηνχλ κεγάιεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ή 

θζελφηεξα εηζαγφκελα είδε, θαηαβάιινληαο ην ειάρηζην ησλ εξγνδνηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ θαη επηηπγράλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζεκαληηθφηαηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο.  

Σέινο, θξνχζκαηα εθκεηάιιεπζεο παξαηεξήζεθαλ ζε επνρηαθέο γεσξγηθέο εξγαζίεο 

θπξίσο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζε πεξηνρέο ηεο βφξεηαο Διιάδαο 

ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε κεγάινο αξηζκφο παξάλνκσλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ πνπ 

γλσξίδνληαο ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα εξγαζίαο δηεξρφηαλ παξάλνκα ηα ζχλνξα θαη ή 

απνρσξνχζαλ κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ή ζπλέρηδαλ ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηα αζηηθά 



θέληξα ηεο ρψξαο αλαδεηψληαο ελαιιαθηηθέο κνξθέο πξφζθαηξεο απαζρφιεζεο αζηηθνχ 

ραξαθηήξα. 

Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηα παξαπάλσ 

δίθηπα εμαθνινπζνχλ λα εξγάδνληαη σο ρεηξψλαθηεο ή ππαίζξηνη κηθξνπσιεηέο, δειαδή 

εμαζθνχλ επαγγέικαηα πνπ κε γλψκνλα ηελ ζπλνιηθή θνηλσληθή ζπλείδεζε βξίζθνληαη ζην 

ηειεπηαίν ζθαινπάηη ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο, ελψ ηαπηφρξνλα παξεκπνδίδεηαη ζρεδφλ 

ερζξηθά ή δε ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ηα πξνζφληα, νη 

ηδηαίηεξεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, νη γλψζεηο θ.ι.π. (Καζηνξίδεο, 1995). 

Δθηφο φκσο απφ ηελ θνηλσληθή παξεκπφδηζε, απαγνξεπηηθά ιεηηνπξγεί θαη ην 

ζχζηεκα έγθξηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα αμηνπνίεζεο ησλ ηππηθψλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

ηεο ρψξαο καο, άιινηε δηθαηνινγεκέλα θαη άιινηε αδηθαηνιφγεηα. 

Έηζη, κε βάζε ηε λνκνζεζία δελ αλαγλσξίδνληαη ηα πηπρία, ηα δηπιψκαηα θαη νη 

βεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο 

πξνέξρνληαη νη κεηαλάζηεο ζηε ρψξα καο. 

Δίλαη ινηπφλ ινγηθφ, φηη απηνί ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο 

ρεηξνλαθηηθέο, πξφζθαηξεο θαη άηππεο εξγαζηαθέο ζέζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα νη ζχγρξνλεο 

έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη κεηαλάζηεο ζηε ρψξα καο απνθεχγνπλ ζπζηεκαηηθά ηηο επαθέο 

θαη ηηο ζρέζεηο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. 

Η παξαπάλσ δηαπίζησζε βέβαηα αθνξά θαηά θαλφλα ηηο άκεζεο ηππνινγηθέο θαη 

γξαθεηνθξαηηθέο ζρέζεηο, ελψ ζηνλ αληίπνδα, ην θξάηνο έκκεζα απαζρνιεί ρηιηάδεο 

κεηαλάζηεο αθνχ ηα πεξηζζφηεξα έξγα ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη απηή ηε ζηηγκή, 

ελφςεη κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ έρνπλ θξαηηθή επνπηεία, αλαιακβάλνληαη ελ ηέιεη απφ 

ηδησηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο πνπ έρνπλ πνιιά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ απαζρφιεζε 

αιινδαπψλ εξγαηψλ.   

ια ηα παξαπάλσ καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάπηπμε θνξέσλ θαη 

ππεξεζηψλ κε ηε ζπκβνιή θαη ηελ αξσγή ηνπ θξάηνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ιχζεηο  

ή λα ζπκβάιινπλ ζηελ εξγαζηαθή θαη θαηεπζπληηθή δηάζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζα ήηαλ 

αλακθίβνια έλα ζεκαληηθφ νξγαλσηηθφ θαη δηαξζξσηηθφ βήκα γηα ηελ εμάιεηςε ηεο 

παξάλνκεο παξακνλήο, ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο αθφκα θαη ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο, θαηλφκελα πνπ ζπρλά παξαηεξνχληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ππνδνρήο. 

Δπηπιένλ, ζα εμαζθαιηδφηαλ ε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ μέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

κε ηε δηνρέηεπζε ηνπ ζε θιάδνπο,  ηνκείο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ  παξαηεξνχληαη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ή ειιείςεηο ζε εμεηδηθεπκέλν ή κε εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Θα κπνξνχζε αθφκα λα πξνζεγγηζηεί ή λα δηαζαθεληζηεί ην πιαίζην 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαηαλνκήο,  λα αλαπηπρζεί εκπεηξία  θαη λα εδξαησζνχλ ή λα 

επαλαζπζηαζνχλ εθπαηδεπηηθέο δνκέο εξγαηηθήο καζεηείαο αιιά θαη  ζεζκηθά πιαίζηα 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ.  

Σα νθέιε πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ θάηη ηέηνην ζα ήηαλ ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη 

θνηλσληθά αθνχ ζα είραλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζην 

πνιπεδξηθφ θνηλσληθφ κνληέιν κεηαμχ κεηαλαζηψλ, θνηλσλίαο  θαη εζληθήο νηθνλνκίαο. 

Σέηνηεο ππεξεζίεο, πνπ αθφκα δελ πθίζηαληαη ζηελ Διιάδα, ζε επίπεδν θξαηηθήο 

παξέκβαζεο δελ ζα απνηεινχζαλ ζε θακηά πεξίπησζε πξσηνπνξηαθέο θαηλνηνκίεο αθνχ 

έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί πξηλ απφ δεθαεηίεο, (θπξίσο κεηαπνιεκηθά) ζε θξάηε πνπ 

ήηαλ ή είλαη ρψξεο ππνδνρήο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ. 

Κξάηε φπσο νη Η.Π.Α., ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία, ε Γπηηθή Γεξκαλία θαη ιηγφηεξν ην Βέιγην, 

ε Οιιαλδία θαη ε Ννηηναθξηθαληθή Έλσζε, δεκηνχξγεζαλ ηέηνηεο ππεξεζίεο, δίθηπα θαη 

ζεζκηθά ή λνκηθά πιαίζηα ( ε θάζε κηα γηα ηνπο δηθνύο ηεο ιόγνπο) ψζηε  λα επηιεγεί ην 

θαιιίηεξν κεηαλαζηεπηηθφ δπλακηθφ αλά ρψξα θαη αληηθείκελν απαζρφιεζεο ( εξγαηηθή , 

βηνκεραληθή, δεκνγξαθηθή κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε θ.ι.π.), λα αμηνπνηεζεί θαιχηεξα ην 

κεηαλαζηεπηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηε ρψξα ππνδνρήο, λα πεξηνξηζηεί ε παξάλνκε 

κεηαλάζηεπζε, λα γίλεη πξνζπάζεηα θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο έληαμεο θ.ι.π. (21) 

Αλ θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ πεξηνξίζηεθαλ ηα θνηλσληθά  πξνβιήκαηα ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ εληππσζηαθά, ε νξγάλσζε θαη ε αλαγθαζηηθή ή 

πεξηνξηζηηθή απηή ππνδνκή πνπ ελέπιεθε θαη ηηο ρψξεο απνζηνιήο θαηά ην παξειζφλ θαη 

θπζηθά ηελ Διιάδα, απνηεινχζε βαζηθή ζπληζηακέλε ησλ ακνηβαίσλ ππνρξεψζεσλ (ηεο 



ρψξαο απνζηνιήο θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο) θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ 

κεηαλάζηεπζεο. 

Κάλνληαο κηα κηθξή αλαδξνκή θαηά ηε πεξίνδν 1950-1970, ε Διιάδα ππέγξαςε 

πνιιέο ηέηνηεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο, θπξίσο κε επξσπατθέο ρψξεο, πνπ κεηαμχ ησλ άιισλ 

πξνέβιεπαλ ηελ επηινγή κεηαλαζηψλ απφ ηελ Διιάδα απφ ηαηξηθά θιηκάθηα ηεο ρψξαο  

απνζηνιήο, ελψ ν θνηλσληθφο θαη «πνιηηηθφο» έιεγρνο ηδηαίηεξα γηα κεηαλάζηεο πνπ 

πξννξηδφηαλ γηα ηηο Η.Π.Α.  θαη ηνλ Καλαδά είρε αλαιάβεη ην ειιεληθφ θξάηνο (Έκθε – 

Πνπινπνχινπ, 1986). 

Αλαιπηηθφηεξα ε θξαηηθή παξέκβαζε ζηνλ έιεγρν θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζηελ δεθαεηία ηνπ ’50 ήηαλ απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιψλ πνπ πξνήιζαλ ζηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ αξηηφηεξε επηινγή εηζξνήο μέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο ρψξεο 

ππνδνρήο αιιά επηπξφζζεηα ππέζαιπε ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ θξαηηθφ παηεξλαιηζκφ θαη ηε 

πξνζπάζεηα γηα ηε κέγηζηε δπλαηή νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ 

θαη επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα κε βάζεη ηα μέλα θεθάιαηα.  

Δπηπιένλ, ε θξαηηθή παξέκβαζε πξνζπάζεζε λα δψζεη νξηζκέλεο βαζηθέο ιχζεηο ζην 

νμχ πξφβιεκα ηνπ επηθνηλσληαθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ειιείκκαηνο (βηνκεραληθή 

εμεηδίθεπζε) ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ ζηνπο ρψξνπο πξννξηζκνχ (Καλαδά  Απζηξαιία θαη 

Νέα Εειαλδία) αιιά θαη λα πξνζηαηέςεη ηα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

Διιήλσλ πνπ κεηέβαηλαλ ζην εμσηεξηθφ. 

Δμ άιινπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο πξνέβιεπαλ ηελ 

ηαρχξξπζκε επηκφξθσζε ησλ ππνςήθησλ κεηαλαζηψλ ζηε γιψζζα θαη ηε πξνεηνηκαζία ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο βηνκεραληθήο εξγαζίαο απφ ηε ρψξα απνζηνιήο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ν 

κεηαλάζηεο λα γλσξίδεη εμ αξρήο γηα ηε θχζε ηεο εξγαζίαο πνπ πξννξηδφηαλ, ην ρψξν θαη ηηο 

ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο, ηηο απνιαβέο ηνπ, ην ρξφλν παξακνλήο, ηηο ζπληαμηνδνηηθέο 

πξνυπνζέζεηο θαη θπζηθά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ εηζαγσγή 

ζπλαιιάγκαηνο ζηελ Διιάδα ζπλήζσο κεηά απφ ηελ παιηλλφζηεζε  θιπ.  

Δθηφο φκσο απφ ηηο δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο πνπ απνηεινχλ γλψξηζκα ησλ 

κεηαπνιεκηθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ εθξνψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  πξνπνιεκηθήο ππεξπφληηαο 

πεξηφδνπ, πνπ νξίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα κέρξη πεξίπνπ ηε δεθαεηία ηνπ ’40 νη 

επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ρψξν, αιιά ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο, είραλ νδεγήζεη ηφζν ηηο ακεξηθαληθέο φζν θαη ηηο θαλαδηθέο αξρέο ζηε ζχζηαζε 

λπρηεξηλψλ ζρνιείσλ γηα ηελ εθκάζεζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ηεο 

ακεξηθαληθήο ηζηνξίαο. Έηζη, ρηιηάδεο Έιιελεο κεηαλάζηεο πνπ είραλ εηζέιζεη ζηε ρψξα 

λφκηκα, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο παξαθνινπζνχζαλ ηα καζήκαηα απηά.  

Δμ άιινπ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο ε απφθηεζε ηεο ακεξηθαληθήο ππεθνφηεηαο 

απαηηνχζε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ζηηο νπνίεο ν κεηαλάζηεο  έπξεπε λα εμεηαζηεί. 

(Brown Lawrence, 1933) 

Η αλάπηπμε ηέηνησλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ, είηε απφ ηε ρψξα απνζηνιήο 

είηε απφ απηή ηεο εγθαηάζηαζεο εθαξκφζηεθαλ ζηε πξνζπάζεηα κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν 

λα αμηνπνηεζνχλ νηθνλνκηθά θαη δεκνγξαθηθά ζην έπαθξν νη κεηαθηλνχκελνη εξγαηηθνί 

πιεζπζκνί, αθνχ ν ζρεδηαζκφο ζηφρεπε  θαη είρε σο θξηηήξην απηή ηε δνκηθή ζπληζηάκελε.  

Βέβαηα ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ηελ ηζηνξία ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο απνζηνιήο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε ηνλ Β΄ 

Παγθφζκην πφιεκν κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ  ΄70. 

Δπαλεξρφκελνη ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ζα δηαπηζηψζνπκε φπσο είλαη ινγηθφ 

φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζήκεξα νη κεηαλάζηεο, αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο δείρλνπλ ίδηα 

κε απηά ηνπ παξειζφληνο, έρνπλ δηαθνξεηηθή δηάξζξσζε, αθνχ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο 

εθάζηνηε ηξέρνπζεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ρψξνπ 

ππνδνρήο. 

Έηζη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε έιιεηςε επαγγεικαηηθήο θαη εξγαζηαθήο 

θαηεχζπλζεο, ε απνπζία αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ δηθηχσλ απνξξφθεζεο, ε ραιαξή 

εδξαίσζε πξνζηαηεπηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο δεκηνπξγεί 

ςπρνζσκαηηθέο θαηαπνλήζεηο θαη θνηλσληθφ απνπξνζαλαηνιηζκφ, αδξαλνπνηψληαο θαη 



αρξεζηεχνληαο πξψηηζηα ηα επαγγεικαηηθά ηνπ πξνζφληα θαη ηα νηθεία θνηλσληθά, εζηθά, 

επηθνηλσληαθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Degroot, 1957). 

Οη θψδηθεο απηνί ζηε βάζε ηνπο νπδεηεξνπνηνχληαη απφ ηελ θπξίαξρε θνηλσλία θαη 

παξά ηηο πηζαλέο πξνφδνπο ηνπ κεηαλάζηε, έηζη ή αιιηψο, απνηεινχλ ην ειάρηζην ησλ 

επηθνηλσληαθψλ απαηηήζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απηή απνδέρεηαη γηα κηα ζηνηρεηψδε 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή παξά φ,ηη γηα ηνλ ίδην απαηηνχλ πςειφ ςπρηθφ θαη ζσκαηηθφ ζζέλνο 

θαη απηνδηάζεζε θαη θηλεηνπνηνχλ ηελ αλάπηπμε πξνζαξκνζηηθψλ κεραληζκψλ πνπ φπσο 

είλαη ινγηθφ, ζε κεγάιν ή κηθξφ βαζκφ εκπεξηέρνπλ ςπρηθέο ή αθφκα θαη εζηθέο ζπγθξνχζεηο 

γηα ηελ απνδνρή ηνπ θπξίαξρνπ θνηλσληθνχ θψδηθα.  

Η δπζρέξεηα πξνζαξκνγήο, ην πνιηηηζηηθφ ηνπ ππφβαζξν, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δπζπξαγία, θαη θπζηθά ην επηθνηλσληαθφ έιιεηκκα ιεηηνπξγνχλ 

ζρεδφλ πάληα σο ζπζζσξεπηηθή αηηηφηεηα γηα κηα νιφθιεξε ζεηξά θνηλσληθψλ θαη αηνκηθψλ 

δπζρεξεηψλ, δηα κέζνπ ησλ νπνίσλ ν κεηαλάζηεο δεπηεξνγελψο επηθξίλεηαη θαη απαμηψλεηαη.  

Πψο φκσο ε θχζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο επηδξά ζηνλ ςπρηζκφ θαη ηελ αηνκηθή 

ζπλείδεζε ηνπ αηφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε έλα μέλν πεξηβάιινλ θαη πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά γεληθνπνηνχληαη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα νξίδνληαη, λα πηζηνπνηνχληαη ή λα εμαξηψληαη 

απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπνζέηεζε; Οη Cinar D, Hofinger θαη Waldrauch H. θαζνξίδνπλ ην 

βαζκφ κέηξεζεο ηεο ελζσκάησζεο  ησλ κεηαλαζηψλ πξνβάιινληαο ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο ησλ πνιππαξαγνληηθψλ θνηλσληθψλ θαη ζεζκηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο (Cinar, Hofinger, Waldrauch, 1995). 

Δίλαη αιήζεηα φηη θαηά ην παξειζφλ, νη θνηλσλίεο  αιιά θαη νη επίζεκεο ππεξεζίεο 

ησλ ρσξψλ ππνδνρήο εμέηαδαλ ηελ θχζε θαη ην «κέγεζνο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο 

αλαθαηαλνκήο»  πξνζκεηξψληαο σο βαζηθφ θξηηήξην ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

θαηνηθνχζαλ ή εξγαδφηαλ ζε κηα πεξηνρή κηθξήο ή κεγάιεο γεσγξαθηθήο  θιίκαθαο ζηα φξηα 

ηνπ θξάηνπο αιιά θαη κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ απηνί επέιεγαλ ή αλαγθαδφηαλ λα 

επηιέμνπλ. 

ηνλ άμνλα απηφ ηα ζηνηρεία κέηξεζεο πνπ πξνέθππηαλ δελ παξείραλ αμηφπηζηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζρχ ηεο πξαγκαηηθήο πιεζπζκηαθήο δηαζπνξάο θαη ην είδνο ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηαλνκήο αθνχ ηα εξγαζηαθά δίθηπα θαη νη ππνδνκέο παξνρήο 

κεηαλαζηεπηηθήο εξγαζίαο επηθεληξσλφηαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ζπγθεθξηκέλα 

εξγαζηαθά θιαδηθά δίθηπα. 

 Η δηαδηθαζία απηή νδεγνχζε απφ ηε κηα ζε  γεληθεπκέλε θαη καδηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ θαη απφ ηελ άιιε ιεηηνχξγεζε ζαλ  έλαο έκκεζνο 

πιεζπζκηαθφο δείθηεο ηεο θνηλσληθήο ηζρπξνπνίεζεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο νκάδαο κε 

πξφζεζε λα θαηαδεηρηεί ή πνιιέο θνξέο λα ππνλνεζεί  ν βαζκφο  ηεο θνηλσληθήο, 

δεκνγξαθηθήο  ή πνιηηηζηηθήο «αιινηξίσζεο» ή αθφκα θαη επηθηλδπλφηεηαο ζε βάξνο  ηνπ 

ηζρπξνχ θαη απνδεθηνχ εζλνθεληξηθνχ κνληέινπ.  

Δπηπιένλ, ε κέηξεζε απηή βνεζνχζε ηελ γεληθεπκέλε απφδνζε «εηδηθψλ» εζληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη νδεγνχζε ζηελ αλάπηπμε ζηεξενηππηθψλ εθηηκήζεσλ θαη 

θηλεηνπνηνχζε  αξλεηηθέο αληηδξάζεηο. 

Ο Murphy θαη Choi (1997), φκσο επηζήκαλαλ ηελ κνξθή απηή ηεο κέηξεζεο σο 

ιαλζαζκέλε πξνβάιινληαο ηε ινγηθή  φηη σο βαζηθφ θξηηήξην ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη νη 

δηεξγαζίεο, ν βαζκφο θαη νη κνξθέο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ δέρεηαη κηα κεηνλνηηθή 

νκάδα απφ ην θπξίαξρν ζχζηεκα. 

 Αληίζεηα, πξφηεηλαλ φηη ν επηζηεκνληθφο παξεκβαηηζκφο ή ε δηακεζνιάβεζε 

αμηφπηζησλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ κεραληζκψλ κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα, γηα 

ηελ απφζβεζε ηέηνησλ ηάζεσλ, ζα ιεηηνπξγνχζε ζεηηθά σο πξνο ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο, 

εθπαηδεπηηθήο θαη εξγαζηαθήο πξνζαξκνγήο αθνχ ζα εμέιεηπαλ ζχλζεηα πξνβιήκαηα 

επαγγεικαηηθήο  θαηεχζπλζεο θαη θνηλσληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

Αθφκα, σο πξνέθηαζε ηεο παξαπάλσ ηνπνζέηεζεο δηαηππψζεθε φηη κηα ηέηνηα 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελ πνιινίο  ζα πεξηφξηδε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ 

εζληθψλ ζπζπεηξψζεσλ σο κνξθή θνηλσληθήο άκπλαο θαη πξνζηαζίαο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ.  



Παξφκνηεο ελζηάζεηο γηα ηελ εγθπξφηεηα θνηλσληνινγηθψλ κεηξήζεσλ κε 

αληηθείκελν ηνπο  κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο  πξνβάιινληαη θαη απφ άιινπο θνηλσληθνχο 

επηζηήκνλεο φπσο νη Amitae Hetsiony θαη Edward Leman (Hetsiony, Leman, 1972): 

 «Σν πξόβιεκα πξνθύπηεη από ηε θνξκαιηζηηθά ζπγθεθαιαησκέλε κέηξεζε ζπιινγηθώλ 

ηδηνηήησλ γηα ηνπο κεηνλνηηθνύο πιεζπζκνύο.  

Καηά ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ θνηλσληθώλ ζπζηεκάησλ παξνπζηάδεηαη ε ηάζε λα 

κπεξδεύνληαη νη πξαγκαηηθέο έλλνηεο κε ηηο ηππηθέο ελόηεηεο θαη λα ζπγθεληξώλνληαη ζε 

ηδηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εμαξηηνύληαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο, ζε ηέηνην βαζκό 

πνπ κπξνζηά ζ’ απηέο λα παξακεινύληαη  νη ηδηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηόκνπ» . 

Η αλάιπζε ηνπ ζχγρξνλνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ απφ ηνπο θνηλσληθνχο 

επηζηήκνλεο έρεη θαηαδείμεη φηη ε δεκηνπξγία ηζρπξψλ εζληθψλ ζπζπεηξψζεσλ πνπ πνιιέο 

θνξέο αληηηίζεληαη ή αθφκα θαη ζπγθξνχνληαη κε ην γεγελέο ζχζηεκα αμηψλ, είλαη επζέσο 

αλάινγε κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπο απφ ηνλ θπξίαξρν πιεζπζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο.  

Οη παξαπάλσ επηζηεκνληθέο παξαηεξήζεηο θαη ε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε 

ινγηθνπνηνχλ κε επηζηεκνληθφ θξηηήξην ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο ηνπ κεηαλάζηε ε νπνία πξέπεη λα εθιακβάλεηαη ζαλ «κηα 

νξζόδνμε δηεξγαζία κε ζεκειηώδε αμία θαη ρξεζηκόηεηα ζηελ έξεπλα, ζηελ ςπρνθνηλσληθή 

αλάηαμε θαη ζηελ ππνζηήξημε». 

Αλακθίβνια, ε αλζξσπνθεληξηθή νπηηθή πνπ ε ζπκβνπιεπηηθή  ςπρνινγία θαη ε 

ζπκβνπιεπηηθή σο επηζηήκεο εκπεξηέρνπλ απφ ηε κεζνδνινγηθή θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο 

θχζε, ζα καο νδεγνχζε πξνθαλψο ζε κηα επαλεθηίκεζε ηεο νληνινγηθήο θαη θνηλσληθήο 

αμίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ κεηαλάζηε θαη ησλ δπλακηθψλ ζχλζεησλ ζρέζεσλ κε ηα λέα 

θνηλσληθά, ηδενινγηθά, νηθνλνκηθά θαη νξγαλσηηθά ζπζηήκαηα ζηε ρψξα ππνδνρήο ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα ελίζρπε θαηά πνιχ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο. 

 Σαπηφρξνλα, ζα ζπλέβαιε θαηά πνιχ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο κεραληζκνχο 

πξνζαξκνγήο θαη παξαγσγηθφηεηαο  ησλ μέλσλ εξγαδνκέλσλ ζηε ρψξα καο.  

Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ κνληέινπ ςπρνινγηθήο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο πξνζέγγηζεο, είηε αθνξά ακηγψο ηελ εξγαζηαθή έληαμε θαη ηελ αλαδήηεζε 

ηθαλνπνηεηηθψλ επθαηξηψλ, είηε ηελ αλάηαμε πνιπεδξηθψλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, 

κέρξη ηα ηψξα έρεη πηζηνπνηεζεί ηθαλνπνηεηηθά δηα κέζνπ ηεο εξκελεπηηθήο θαη ηζηνξηθήο 

εξεπλεηηθήο απνηίκεζεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο εκπεηξίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Μαο  έρεη αθφκα 

βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ςπρηθέο εληάζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

κεηαλάζηε, αθνχ ζηελ νπζία ρξεζηκνπνηεί σο ππνθείκελν πξνζέγγηζεο ηνλ ίδην ηνλ 

κεηαλάζηε σο πξνζσπηθφηεηα  θαη φρη ηελ θνηλσληθή ή εζληθή ιεηηνπξγηθή απνθαηηθή  ζηνπο 

ρψξνπο φπνπ απηφο κεηαβαίλεη. (Μαιηθηψζε Λνίδνπ , 1994). 

Ιδηαίηεξα εθεί πνπ ην ηδενινγηθά ζπζηήκαηα θαη ε θνηλσληθή αλάιπζε ηνπ 

εγρεηξήκαηνο ηεο πνιηηηζηηθήο πξνζαξκνγήο δελ παξακνξθψλνπλ ηελ ακηγή ζρέζε ηνπ κε ην 

πεξηβάιινλ, ε ζπκβνπιεπηηθή θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο απνηεινχλ κηα λέα πνιηηηζηηθή θαη 

δεκνθξαηηθή πξνζέγγηζε ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε αλάπηπμεο κνληέισλ θαη δνκψλ κε 

επηζηεκνληθά θξηηήξηα. 

Ο Talkot Pearson θαίλεηαη λα έρεη απφιπην δίθην φηαλ δειψλεη φηη : «Σν πην 

νπζηαζηηθό δήηεκα ζε θνηλσληθέο δνκέο πνπ ιεηηνπξγνύλ έληνλεο αιιειεπηδξάζεηο κε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη πσο ε έληαμε κηαο ζεηξάο από εκπεηξηθέο 

γεληθεύζεηο ζε κηα ηδενινγία πξνθαιεί κηα ηάζε παγώκαηνο ζηελ πξνζέγγηζή ηνπ θνηλσληθνύ 

αλζξώπνπ, ν νπνίνο ινγηθά δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη κε θξηηήξην ηε θνηλσληθή γελίθεπζε 

ώζηε λα ηνπ απνδίδνληαη ζηνηρεία ή ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνύλ κελ ζε ζηαηηζηηθό επίπεδν 

ηελ εζληθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη θαη από ηελ νπνία ν ίδηνο δηαθνξνπνηείηαη». (Parson, 

1972). 

 Γηα απηνλφεηνπο ιφγνπο, ν εξγαζηαθφο πξνζδηνξηζκφο αιιά θαη νη ςπρνζσκαηηθέο 

παζήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ζηέξεζε ηνπ νηθείνπ θνηλσληθνχ - 

επηθνηλσληαθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ πνιχσξε θαη ελ πνιινίο 

θαηαλαγθαζηηθή - επηζθαιή εξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε, ζηελ θαζαξά 

ζπκβνπιεπηηθή δηάζηαζε απνηειεί πιένλ αλαγθαηφηεηα θαη επηδεηνχκελε νξγαλσηηθή 

εθαξκνγή  θαη ζηελ Διιάδα.  



Ωζηφζν απηνκαηνπνηεκέλα κπνξεί λα ηεζεί ε αληηινγηθή ζέζε πνπ πξνβάιιεηαη 

ηαθηηθά απφ εθπξφζσπνπο θξαηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ 

δνκψλ πξφλνηαο θαη ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηδηαίηεξα ησλ ςπρηάηξσλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζηελ πεξίζαιςε ή ηελ κέξηκλα ησλ ςπρνζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αληηκεησπίδεη ν κεηαλάζηεο θαη πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηηο εξγαζηαθέο θαηαπνλήζεηο φζν 

θαη απφ ηελ ελ γέλεη πξνζαξκνζηηθή δπζρέξεηα ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο  θαη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ. 

Οη έξεπλεο ζε επξσπατθέο ρψξεο  κε εκπεηξία  κεηαλαζηεπηηθήο ππνδνρήο γηα ην 

κεγάιν απηφ ζέκα ζην νπνίν αλαγθαζηηθά εκπιέθνληαη θαη νη ππεξεζίεο πγείαο θαη 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

Αληίζεηα, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα πξψηε θνξά ζήκεξα αγγίδεηαη ην ζέκα απηφ ηδηαίηεξα 

θάησ απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ άξα θαη ηεο έληαμήο ηνπο 

ζηε λνζειεπηηθή θαη ζπληαμηνδνηηθή δηαζθάιηζε. 

Η λνκηκνπνίεζε  ηνπ κεηαλάζηε κέζα απφ δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο ή άιια έλλνκα 

κέζα, ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’50 ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή, παξείρε απηνκάησο ην 

δηθαίσκα ζην κεηαλάζηε λα δεηήζεη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ή επαγγεικαηηθέο 

θαηεπζπληηθέο ζπζηάζεηο κε ηελ ίδηα άλεζε πνπ ζα ην έθαλε γηα πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο 

πγείαο. 

Πέξα απφ ηελ πξνθαλή δηαθνξνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ, ην 

εξψηεκα απηφ ηέζεθε ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο αθνχ νη ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο πνιχ πξψηκα 

ζπλδηάξζξσζαλ θαη έιαβαλ ζνβαξά ππφςε ηνπο  ηελ κεηαλαζηεπηηθή επηβάξπλζε θαη ηε 

ζεκαζία πνπ απηή απνθηά ζηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηαθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο. 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή κάιηζηα δφζεθε  ζηηο ςπρνζσκαηηθέο επηβαξχλζεηο πνπ 

πξνεξρφηαλ απφ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο εκπεηξίαο θαη ηε 

κεραλνπνηεκέλε εξγαζία, ελψ παξάιιεια, εληζρχζεθαλ ηα ζπζηήκαηα εξγαζηαθήο 

πξνζηαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ απφ  ηηο ππεξβάζεηο ησλ εξγνδνηψλ, πνιηηηθή ελαξκνληζκέλε κε 

έλα πξνεγκέλν θαη άξηηα νξγαλσκέλν ζχζηεκα ηαηξηθήο κέξηκλαο, ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο 

θαη δνκψλ  ζπκβνπιεπηηθήο θαη εξγαζηαθήο θαηεχζπλζεο.  

Γελ είλαη βέβαηα ηπραίν φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζε δεηήκαηα ςπρηθήο πγείαο ησλ 

Διιήλσλ κεηαλαζηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ νπεδία θαη ιηγφηεξν απφ ηελ Οιιαλδία θαη ηε 

Γεξκαλία. ε πνιιέο βέβαηα πεξηπηψζεηο, πξφζεζε ησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ρψξεο 

απηέο ήηαλ ε επηινγή αιιά θαη ε δηαηήξεζε ελφο πγηνχο, παξαγσγηθνχ  θαη αμηφπηζηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη επηπξφζζεηα ε κείσζε ησλ θξαηηθψλ εμφδσλ απφ αμηψζεηο 

πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ ςπρνζσκαηηθψλ θαηαπνλήζεσλ. Δμαηξψληαο φκσο απηή ηελ 

ζηξαηεγηθή ζε πνιιέο ρψξεο ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηηο ρψξεο ηνπ βνξξά ζε 

κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο ήηαλ αμηνζαχκαζηε θαη πνιχ θαιά νξγαλσκέλε (Rystard, 

1992). 

Αληίζεηα, αθφκα θαη ζήκεξα, ε ςπρνινγηθή κέξηκλα ζηελ Διιάδα αθφκα θαη γηα 

ηνπο γεγελείο πνιίηεο, ζηέθεη ζηα φξηα κηαο «πνιπηεινχο ή κε αλαγθαίαο δηαδηθαζίαο» θαη 

αλήθεη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζην ζχζηεκα ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, απφ ηελ νπνία νη 

κεηαλάζηεο νινθιεξσηηθά απέρνπλ γηα επλφεηνπο ιφγνπο. 

Μάιηζηα, ηειεπηαίεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ γεληθή λνζνθνκεηαθή κέξηκλα 

κεηνλνηηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ, θνηλνπνηνχλ φηη αθφκα θαη ζηηο βαζηθέο 

δνκέο πγεηνλνκηθήο κέξηκλαο ν κεηαλάζηεο ζα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα απφ ηελ θξαηηθή 

γξαθεηνθξαηία θαη ηε ζηάζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

«Γηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζην ηνκέα πγείαο εληνπίδεηαη θαη ζην επίπεδν 

ηεο ζρέζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο πνπ δηακνξθώλεηαη θαη εθηπιίζζεηαη κεηαμύ ηνπ γεγελνύο 

γηαηξνύ θαη ηνπ κεηνλνηηθνύ αζζελή.  

Ζ δηαθνξεηηθή νπηηθή κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ ηελ αζζέλεηα ηόζν ζηα επίπεδα ηεο 

ζρέζεο γηαηξνύ-αζζελή όζν θαη ζην επίπεδν ηεο απόθιηζεο γεγελή-αιινδαπνύ ιεηηνπξγεί 

αλαζηαιηηθά ζηελ πξόζβαζε θαη ηειηθά ζηε ρξήζε ησλ πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ από ηνλ 

δεύηεξν. 



Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη θαη αληηκεησπίδεη έλαο γηαηξόο ηελ αζζέλεηα 

δηαθέξεη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία από εθείλνλ ηνπ αζζελή, αθόκα θαη αλ πξόθεηηαη γηα άηνκα 

πνπ έρνπλ ην θνηλσληθό θαη πνιηηηζηηθό ππόβαζξν.  

Έηζη, έλαο γηαηξόο αληηιακβάλεηαη ηελ λόζν σο απνηέιεζκα δπζιεηηνπξγίαο νξγάλσλ ή 

ζπζηεκάησλ ελώ γηα ηνλ άιιν απνηειεί βησκαηηθή εκπεηξία κε δηαζηάζεηο θνηλσληθέο, 

ςπρνινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο». 
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