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Η συζήτηση για το ζήτημα της μετανάστευσης έχει μία μακρόχρονη πορεία στην
ελληνική κοινωνία. Ως γνωστόν, μέχρι και
το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα δε γινόταν λόγος παρά μόνο για την αποστολή
εργατικού δυναμικού, καθώς η Ελλάδα
είχε μακρά ιστορία σε πληθυσμιακές
εκροές προς τις ανεπτυγμένες χώρες του
δυτικού κόσμου. Ωστόσο, στη διάρκεια της
τελευταίας εικοσαετίας τα δεδομένα άλλαξαν. Μαζικές μεταναστευτικές εισροές καθιστούν την Ελλάδα χώρα υποδοχής,
επιτείνοντας την ανάγκη να ξεκινήσει ένας
κοινωνικός και επιστημονικός διάλογος, ιεραρχώντας τις προτεραιότητες και τους στόχους ως προς την παρουσία των
μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και
την επίλυση των ζητημάτων που εν γένει
προέκυπταν στις χώρες υποδοχής μεταναστευτικών ρευμάτων.
Το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των
μεταναστών ετέθη επιτακτικά από τα μέσα
της δεκαετίας του 1970 και μετά, σε όλες
τις ανεπτυγμένες χώρες της δυτικής Ευρώπης. Όταν οι δυτικές κοινωνίες αντιλήφθηκαν ότι η μετανάστευση δεν ήταν ένα
προσωρινό φαινόμενο, εκδηλώθηκε ο
προβληματισμός για το πώς θα διατηρηθεί
η κοινωνική συνοχή στις χώρες υποδοχής
εντάσσοντας στους κόλπους τους πολιτισμικά διαφορετικούς πληθυσμούς.
Ωστόσο, η ιστοριογραφία της μετανάστευσης δείχνει ότι η ανάλυση του φαινομένου της μετανάστευσης τροποποιείται

σύμφωνα με τις εποχές ή τις πολιτικές επιλογές της χώρας υποδοχής. Όπως χαρακτηριστικά αναλύει η Green, σε άλλες
εποχές τονίζεται η πολιτισμική και σε άλλες
η οικονομική διάστασή του, χωρίς ωστόσο
αυτές οι εποχές να είναι χρονικά ταυτόσημες
στις διαφορετικές χώρες υποδοχής. Αυτή η
διπλή διάσταση έχει ως αποτέλεσμα η εννοιολογική προσέγγιση του μετανάστη να
διαφοροποιείται, δίνοντας στον όρο μία ετερόκλητη εικόνα, μία διπλή φύση. Ο μετανάστης προσδιορίζεται διαχρονικά είτε ως
εργάτης είτε ως ξένος. Η επιλογή του ενός ή
του άλλου όρου εξαρτάται από το τι προσδοκά, με την παρουσία του στο έδαφός της,
η κάθε χώρα υποδοχής: εργάτες ή εποίκους1.
Στην πρώτη περίπτωση τονίζεται η οικονομική διάσταση του φαινομένου, δίνοντας
έμφαση στη σχέση που διαμορφώνεται
ανάμεσα στο νεοφερμένο και στην αγορά
εργασίας. Η κοινωνία υποδοχής αντιλαμβάνεται το μετανάστη, ως προσωρινό εργατικό
δυναμικό που θα επιστρέψει στη χώρα καταγωγής μόλις λήξει η σύμβαση εργασίας
του, πράγμα που σημαίνει πως η μετανάστευση συνδέεται εδώ με την κινητικότητα.
Στη δεύτερη περίπτωση τονίζεται η πολιτισμική διάσταση και πιο συγκεκριμένα, η
ένταξη του μετανάστη στο διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον της κοινωνίας υποδοχής. Αυτό γίνεται περισσότερο αντιληπτό
από τη στιγμή που η μετανάστευση εισέρχεται στη φάση της εγκατάστασης. Ο μετα-
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νονται παραδοσιακά δύο προβληματικές. Η
πρώτη συνδέεται κατεξοχήν με τη μετανάστευση και η δεύτερη με την εγκατάσταση
του μετανάστη.2 Το αντικείμενο μελέτης της
πρώτης προσέγγισης επικεντρώνεται στα
αίτια της μετανάστευσης, στις πολιτικές των
κρατών αποστολής και υποδοχής και, τέλος,
στη μετακίνηση των ατόμων. Η δεύτερη
προβληματική μελετά την ένταξη των μεταναστών και τη δυνατότητα ισότιμης πρό-

και η πολιτισμική διάσταση του φαινομένου δεν μπορούν να διαχωριστούν. Η μετανάστευση περιλαμβάνει πάντα την
εμπειρία της οικονομικής ένταξης και ταυτόχρονα, τη διαδικασία πολιτισμικής προσαρμογής ή και αντίστασης στη νέα
κουλτούρα.
Ένα άλλο στοιχείο που δεν πρέπει να
αγνοηθεί στη μελέτη της ένταξης του μετανάστη2 στη χώρα υποδοχής, είναι ότι στην
κοινωνιολογία της μετανάστευσης διακρί-

σβασης στους κοινωνικούς, οικονομικούς
και πολιτικούς θεσμούς στη χώρα υποδοχής.
Ωστόσο, η μετακίνηση και η εγκατάσταση θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως οι
δύο πλευρές της ίδιας πραγματικότητας,
πράγμα που σημαίνει πως δεν μπορούν να
ερμηνευτούν η μία ξεχωριστά από την
άλλη. Η μελέτη της μετανάστευσης στη
χώρα καταγωγής είναι, ταυτόχρονα, μία μελέτη της εγκατάστασης στη χώρα υποδοχής,
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νάστης δεν προσανατολίζεται πλέον σε μία
άμεση επιστροφή στη χώρα καταγωγής. Η
προσέλευση μάλιστα, και των άλλων
μελών της οικογένειας στη χώρα υποδοχής
υποδηλώνει τη μονιμότητα της εγκατάστασής τους. Το ερώτημα που τίθεται διαχρονικά είναι σε ποιο βαθμό η κοινωνική
ένταξη του μετανάστη επηρεάζει την ταυτότητά του και τον εθνοτικό του πολιτισμό.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η οικονομική
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καθώς η ιστορία του μετανάστη δεν έχει ως
σημείο εκκίνησης τη στιγμή της άφιξής του
στη χώρα υποδοχής, αλλά συνδέεται και
με τον τόπο καταγωγής. Η ιστορία της ατομικής πορείας του κάθε μετανάστη, πριν τη
μετανάστευση, κάνει κατανοητή σε μεγάλο
βαθμό τη σημερινή κατάστασή του. Η παρουσία του στη χώρα υποδοχής είναι το
αποτέλεσμα μίας ατομικής και συλλογικής
ιστορίας, βάσει της οποίας ερμηνεύει τις
καταστάσεις που βιώνει, προσεγγίζει το
παρόν και σχεδιάζει το μέλλον του. Για το
λόγο αυτό, όπως τονίζει ο Sayad, «κάθε
μελέτη του μεταναστευτικού φαινομένου,

νωνία υποδοχής. Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι, ήδη, την περίοδο του Μεσοπολέμου με την παράδοση της σχολής του
Σικάγου, η πόλη γίνεται αντιληπτή ως ένα
ζωντανό εργαστήριο μελέτης και έρευνας.
Ως τόπος υποδοχής των μεταναστευτικών
ρευμάτων, η πόλη προσφέρει τη δυνατότητα της χωρικής και χρονικής παρατήρησης, της ώσμωσης των διαφορετικών
εθνοτικών πολιτισμικών ομάδων και συγκεκριμενοποιεί τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στους νεοφερμένους και στους ντόπιους κατοίκους. Στους
κόλπους της αναπτύσσονται συλλογικές

που αγνοεί τις καταστάσεις της χώρας καταγωγής, είναι καταδικασμένη να δώσει
στο μεταναστευτικό φαινόμενο μία μερική
και εθνοκεντρική προσέγγιση».3 Όλα τα
παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να συνυπολογίζονται στη διερεύνηση του ζητήματος
της προσαρμογής του μετανάστη στην κοινωνία υποδοχής.
Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί η χωροχρονική διάσταση στη μελέτη της κοινωνικής ένταξης του μετανάστη και, ειδικότερα,
η σημασία της αλληλεπίδρασης του μεταναστευτικού στοιχείου με την τοπική κοι-

δράσεις και συμμετοχικές διαδικασίες, παράλληλα με τις πολιτικές και θεσμικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται σε
κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, κάθε πόλη ως
ζωντανός οργανισμός συνεχώς μεταβάλλεται, «πλάθεται και πλάθει» με το δικό της
ξεχωριστό τρόπο τους μεταναστευτικούς
πληθυσμούς που την επιλέγουν ως τόπο
εγκατάστασής τους.
Σε μία τέτοια προσέγγιση η ένταξη των
μεταναστών δεν είναι μόνο ζήτημα εθνικό
αλλά και τοπικό. Ενώ οι μεταναστευτικές πολιτικές διαμορφώνονται σε κεντρικό - εθνικό
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Ωστόσο, λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων που θέτει, αποκλείει από το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι τη μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος
νόμος προβλέπει δικαίωμα ψήφου μόνο
στους υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής αόριστης ή δεκαετούς
διάρκειας, όπως και στους επί μακρόν διαμένοντες. Καθίσταται σαφές πως η παροχή
του δικαιώματος σε όλους τους νομίμως
διαμένοντες στη χώρα πρέπει να επανεξεταστεί από την πολιτεία.
Επιπροσθέτως, η θεσμοθέτηση του Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών το οποίο,
σύμφωνα με τον νέο νόμο (ν. 3852/2010),
θα συγκροτείται και θα λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στους
νέους «Καλλικρατικούς» Δήμους, προσφέρει μία νέα δυνατότητα εκπροσώπησης του
μεταναστευτικού πληθυσμού στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση με στόχο την ενίσχυση της
ένταξής τους στην τοπική κοινωνία.

1: Ν. L. Green, Οι δρόμοι της μετανάστευσης, Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Σαββάλας, 2004, σ.
54.
2: A. Rea, M. Tripier, Sociologie de l’immigration, Paris, La Découverte,
2003, p. 5.
3: Α. Sayad, “Les trois ages de l’émigration”, in Α. Sayad, La double absence, Paris, Seuil, 1999, p. 56.
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επίπεδο, οι μετανάστες ζουν σε μία τοπική
κοινότητα όπου διαμορφώνουν τα δικά
τους δίκτυα κοινωνικών σχέσεων και
εντάσσονται στην τοπική αγορά εργασίας.
Αυτός ο τόπος έχει τη δική του ταυτότητα,
τις ξεχωριστές βιωματικές εμπειρίες αποδοχής εισερχόμενων πληθυσμιακών ομάδων και χτίζει τη δική του ιδιαίτερη σχέση
με τους πρόσφατα αφιχθέντες μετανάστες.
Οι καθημερινές εμπειρίες και πρακτικές στο
πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας καθορίζουν
την ποιότητα των σχέσεων ανάμεσα στους
ντόπιους και στους νεοεισερχόμενους,
καθώς και τις συνθήκες ένταξής τους.
Επιπλέον, η εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και η θεσμική παρέμβαση
έχει μια τοπική διάσταση. Για παράδειγμα,
το ζήτημα της συμμετοχής των μεταναστών
στο κοινωνικό γίγνεσθαι γίνεται στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η ενεργός παρουσία των μεταναστών στις συμμετοχικές διαδικασίες και
στις θεσμικές εκφράσεις της τοπικής κοινωνίας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι ένα
ουσιαστικό ζήτημα που παραπέμπει στο δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής και της
έκφρασης λόγου. Η ένταξη των μεταναστών στους πολιτικούς θεσμούς της κοινωνίας υποδοχής και, ιδιαίτερα, της
τοπικής κοινωνίας, κρίνεται αναγκαία σε μία
οργανωμένη μεταναστευτική πολιτική ένταξής τους στη χώρα υποδοχής. Επιπλέον, το
δικαίωμα συμμετοχής των μεταναστών
στους τοπικούς πολιτικούς θεσμούς, που
απορρέει από την ιδιότητα του πολίτη της
τοπικής κοινωνίας, είναι ένα κριτήριο της
δημοκρατικοποίησης αυτών των θεσμών.
Ο πρόσφατος νόμος 3838/10 «για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων
μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις», για
πρώτη φορά εισάγει το ζήτημα της πολιτικής συμμετοχής των μεταναστών στην
πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.

