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Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία χαρακτηρίζει ως µετανάστη αυτόν που είναι γεννηµένος 
στην αλλοδαπή (foreign born), αλλά κατοικεί και δραστηριοποιείται στη χώρα υποδοχής. 
 
Σύµφωνα µε την UNHCR (Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες), ως παράνοµος 
ή µη κανονικός µετανάστης (irregular migrant) χαρακτηρίζεται το άτοµο, το οποίο εισήλθε 
και διαµένει στη χώρα χωρίς να διαθέτει τα νόµιµα έγγραφα µετανάστευσης (undocumented 
arrivals). 
 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, η Ελλάδα αντιµετώπισε τη µαζικότερη εισροή 
οικονοµικών µεταναστών και προσφύγων στην ιστορία της. Κυριότερη αιτία απετέλεσε η 
κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και 
στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. Σύµφωνα µε την Απογραφή του 2001, οι 
εγγεγραµµένοι αλλοδαποί στη χώρα - χωρίς ελληνική υπηκοότητα - ανέρχονταν σε 762.191.  
 
Πρόσφατες εκτιµήσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν και τους παράνοµους µετανάστες,  
υπολογίζουν τους µετανάστες σε περισσότερους από 1.200.000, οι οποίοι αποτελούν κατά 
προσέγγιση το 12% του συνολικού πληθυσµού και το περίπου 20% του εργατικού δυναµικού 
της χώρας. 
 
Εδώ και δύο δεκαετίες η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε το πολύπλοκο και πολυδιάστατο 
ζήτηµα της διαχείρισης της συνεχώς αυξανόµενης µεταναστευτικής ροής αλλά και της 
οικονοµικό-κοινωνικής ένταξης των µεταναστών στη διαγραφόµενη πολυπολιτισµική 
ελληνική κοινωνία. Η αύξηση της ροής των µεταναστών συνιστά «µείζονα πρόκληση» τόσο 
για την Ελλάδα όσο και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής µεταναστών. 
 
Για τη χάραξη της αποτελεσµατικής πολιτικής, που θα αντιµετωπίσει επαρκώς το πρόβληµα 
της διαχείρισης της µετανάστευσης και της οικονοµικό-κοινωνικής ένταξης των µεταναστών, 
που ζουν στη χώρα µας, απαιτείται ανάλυση του φαινοµένου και εύρεση των παραγόντων 
που συντηρούν και µεγενθύνουν το πρόβληµα. Για παράδειγµα, απαιτούνται απαντήσεις στα 
εξής ερωτήµατα:  

Τι προκαλεί τη µεταναστευτική ροή προς την Ελλάδα και την Ευρώπη; 
Είναι γεγονός ότι η ανεργία, οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ο ανεξέλεγκτος υπερπληθυσµός 
και η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας, σε συνδυασµό µε τις συνεχώς επιδεινούµενες 
επιπτώσεις του φαινοµένου του θερµοκηπίου, στις χώρες της νότιας Ασίας, της Μέσης 
Ανατολής της βόρειας Αφρικής και της υποσαχάριας Αφρικής επηρεάζουν θετικά τη 
βούληση των κατοίκων τους για µετανάστευση. Οι χώρες της Ευρώπης φαντάζουν ως 
"επίγειοι παράδεισοι" και ιδανικοί προορισµοί στους κατοίκους των εν λόγω περιοχών. Ως 
ένα βαθµό, ο δυτικός πολιτισµός κρίνεται υπεύθυνος για την κατάσταση που επικρατεί. 

Ποιος είναι ο αριθµός των µεταναστών στην Ελλάδα; 
Ο ακριβής υπολογισµός του αριθµού των µεταναστών στη χώρα µας είναι σχεδόν αδύνατος. 
Η ελλιπής και δύσκολη φύλαξη των συνόρων της χώρας, λόγω της µεγάλης σε έκταση 
χερσαίας και θαλάσσιας συνοριακής γραµµής, αλλά και η αναποτελεσµατική «εθνική 
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µεταναστευτική πολιτική» επιτρέπουν να ευδοκιµήσει και να ενισχυθεί το φαινόµενο της 
παράνοµης µετανάστευσης. Ενδεικτικά παρατίθενται κάποια στοιχεία, τα οποία προσεγγίζουν 
την πραγµατική κατάσταση, αναφορικά µε τον υπολογιζόµενο αριθµό µεταναστών στη χώρα 
µας:  

2002-2003 

Οι αλλοδαποί µαθητές όλων των βαθµίδων ανερχόταν σε 98.241 (σύνολο 
µαθητών 1.460.464, δηλαδή ποσοστό 6,7%). Η ελληνική νοµοθεσία επιτρέπει 
την εγγραφή των αλλοδαπών µαθητών στα ελληνικά σχολεία, ανεξαρτήτως του 
νοµικού καθεστώτος παραµονής τους στην χώρα

2004 Ο συνολικός αριθµός των µεταναστών στην Ελλάδα υπολογίσθηκε σε 
1.100.000–1.200.000 ανθρώπους (10,3% επί του συνολικού πληθυσµού) 

2004-2005 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ινστιτούτου Παιδείας Οµογενών και 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟ∆Ε), ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών 
στις διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης ανερχόταν στις 113.463 (σύνολο µαθητών 
1.449.032, δηλαδή ποσοστό 7,8%) 

2005 Ο αριθµός των µεταναστών, που είχαν άδεια παραµονής ανερχόταν σε 604.215 

2007 Οι συλληφθέντες λαθροµετανάστες από τις Αστυνοµικές και Λιµενικές Αρχές 
ανερχόταν σε 111.404 

2009 Υπολογίζεται ότι το ποσοστό των µεταναστών που ζουν στη χώρα µας ξεπερνά 
το 12% του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας 

 
Πόσους µετανάστες µπορεί να δεχθεί η χώρα µας; 
Η Ελλάδα είναι µια µικρή χώρα τουλάχιστον πληθυσµιακά. Μετά από µελέτη, η πολιτεία θα 
πρέπει να καθορίσει το µέγιστο αριθµό των µεταναστών που µπορεί να δεχθεί. Ο αριθµός 
αυτός θα πρέπει να κοινοποιηθεί τόσο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όσο και προς τον 
ΟΗΕ, ώστε να συµπεριληφθεί στις επόµενες τροποποιήσεις των Κανονισµών και των 
Συµφωνιών, που θα αναφέρονται στο φαινόµενο της µετανάστευσης. Έτσι, η χώρα µας θα 
µπορεί να αντεπεξέλθει στις διεθνείς της υποχρεώσεις αλλά και θα προσφέρει ποιοτικές 
υπηρεσίες στους πολίτες του κόσµου, που για κάποιο λόγο αποφάσισαν να εγκαταλείψουν 
την πατρίδα τους, προκειµένου να ζήσουν στην Ελλάδα. 

Ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν µελλοντικά το ρυθµό της µεταναστευτικής ροής; 
Το µέλλον προβλέπεται δυσοίωνο. Οι δυσµενείς επιπτώσεις του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου (συρρίκνωση των καλλιεργήσιµων εδαφών, λειψυδρία, πείνα, έντονα καιρικά 
φαινόµενα, ερηµοποίηση, κτλ) θα συµβάλουν θετικά στον πολλαπλασιασµό των 
συγκρούσεων, µε αποτέλεσµα την τεράστια αύξηση της µεταναστευτικής ροής, κυρίως προς 
τις χώρες της Ευρώπης. 

 Απαιτείται τροποποίηση επί της ουσίας του «Κανονισµού ∆ουβλίνο ΙΙ» της ΕΕ; 
Σύµφωνα µε τον «Κανονισµό ∆ουβλίνο ΙΙ» της ΕΕ, η πρώτη χώρα εισόδου του αιτούντος 
άσυλο αναλαµβάνει την υποχρέωση να φέρει εις πέρας το αίτηµα ασύλου. Το γεγονός αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα την άνιση εντός της ΕΕ κατανοµή των αιτούντων άσυλο και συνεπώς το 
βάρος να πέφτει ανισοµερώς στις χώρες πρώτης εισόδου αλλοδαπών, όπως είναι η Ελλάδα, η 
Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Επιπρόσθετα, δεν θεωρείται λογικό να απαγορεύεται σε ένα 
µετανάστη, εφόσον το επιθυµεί, να µεταβεί σε άλλη χώρα της ΕΕ. Εποµένως, απαιτείται 
άµεση τροποποίηση του «Κανονισµού ∆ουβλίνο ΙΙ», επί της ουσίας, αναφορικά µε το θέµα 
της υποχρέωσης των χωρών πρώτης εισόδου των αιτούντων άσυλο. Ο Κανονισµός ευνοεί τις 
βόρειες χώρες της ΕΕ, εις βάρος των αντίστοιχων µεσογειακών χωρών. 
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 Απαιτείται ανάλογη συνεισφορά των χωρών-µελών της ΕΕ, προκειµένου να βρεθούν 
βιώσιµες λύσεις, τόσο για τις χώρες υποδοχής όσο και για τους ίδιους τους µετανάστες; 
Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα αποτελεί την πύλη των µεταναστών, κυρίως της 
νότιας Ασίας και της Μέσης Ανατολής, προς την Ευρώπη. Με δεδοµένη τη συνεχή αυξητική 
ροή των µεταναστών, είναι προφανές ότι σε κάποια χρονική στιγµή, η χώρα µας αφενός δεν 
θα µπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της και αφετέρου θα υποστεί τις συνέπειες της 
µαζικής εισροής µεταναστών (επιδείνωση των οικονοµικό-κοινωνικών συνθηκών). Για το 
λόγο αυτό, απαιτείται η ανάλογη συνεισφορά των υπολοίπων χωρών της ΕΕ, προκειµένου να 
επιλυθεί ή τουλάχιστον να περιορισθεί το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της ανεξέλεγκτης 
µετανάστευσης. Η εν λόγω συνεισφορά θα πρέπει είναι τουλάχιστον πολιτική, οικονοµική 
και κοινωνική. Εφόσον η ΕΕ τάσσεται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των µεταναστών 
και της παροχής ασύλου, οφείλει να συµµετάσχει ενεργά στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος.  

Κλειδί στο πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης αποτελεί η γειτονική µας Τουρκία. 
Η πολιτική που εφαρµόζει ευνοεί την εισροή λαθροµεταναστών προς την Ελλάδα και 
συνεπώς προς τις υπόλοιπες χώρες-µέλη της ΕΕ. Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας 
προς την ΕΕ θα πρέπει να συνδεθεί µε τη συνεισφορά της στο θέµα της διαχείρισης 
της µεταναστευτικής ροής και να ελέγχεται συνεχώς. Η θέση και η συµπεριφορά της 
γείτονας χώρας απέναντι από τις αφύλακτες ακτές των χιλιάδων ελληνικών νησιών 
θεωρείται µείζονος σηµασίας για την επίλυση του προβλήµατος της 
λαθροµετανάστευσης. Η εφαρµοζόµενη πολιτική της Άγκυρας στο θέµα της 
λαθροµετανάστευσης θα πρέπει να παραλληλισθεί µε την ευρωπαϊκή πολιτική και όχι 
να λειτουργεί ως καταλύτης στην αύξηση της ροής των µεταναστών. Η ανάπτυξη 
παρατηρητών της ΕΕ εντός των τουρκικών εδαφών, προκειµένου να ελέγξουν το 
φαινόµενο της διακίνησης λαθροµεταναστών, θα πρέπει να απασχολήσει τόσο την ΕΕ 
όσο και την Ελλάδα, άµεσα.   

                                                                                                                                                     
Η λαθροµετανάστευση προς την Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ δεν συνιστά προσωρινό 
φαινόµενο, που πρόκειται να εκλείψει σύντοµα. Αντίθετα, διαφαίνεται να αποκτά χαρακτήρα 
µόνιµου φαινοµένου µε αυξητική τάση των πληθυσµιακών µετακινήσεων. Η αντιµετώπιση 
της λαθροµετανάστευσης είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, ιδιαίτερα σε χώρες που δεν είναι 
διοικητικά προετοιµασµένες και έχουν εκτεταµένα εθνικά σύνορα.  
 
Τα επόµενα έτη, η πρόκληση της λαθροµετανάστευσης στη χώρα µας αναµένεται να 
µεγεθυνθεί. Για το λόγο αυτό και προκειµένου η Ελλάδα να µην µετατραπεί σε µια «αποθήκη 
µεταναστών χωρίς διέξοδο και µέλλον», επείγει η επανεξέταση των ακόλουθων παραγόντων: 
- Επιπτώσεις του φαινοµένου του θερµοκηπίου στις χώρες που πρόκειται να εµφανίσουν 
αυξηµένη µεταναστευτική ροή. 
- Τροποποίηση του «Κανονισµού ∆ουβλίνο ΙΙ» για ισοµερή κατανοµή των µεταναστών 
στην ΕΕ. 
- Παγκόσµια οικονοµική κρίση σε σχέση µε την αύξηση της µεταναστευτικής ροής. 
- Έλεγχος της µεταναστευτικής πολιτικής της Τουρκίας, µέσω µηχανισµών της ΕΕ. 
- Συνεισφορά της ΕΕ προς τις χώρες πρώτης εισόδου αλλοδαπών. 
- Έλεγχος της συγκρουσιακής κατάστασης, µέσω των υπεύθυνων διεθνών οργανισµών, 
στις χώρες της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής. 
- Προσδιορισµός του συνολικού αριθµού των µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. 
- Προσδιορισµός του µέγιστου αριθµού των µεταναστών που µπορεί να δεχθεί η Ελλάδα, 
και 
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- Εκπαίδευση των κρατικών φορέων αλλά και ενηµέρωση των Ελλήνων γενικότερα, για τις 
απαιτήσεις της επερχόµενης πολυπολιτισµικής ελληνικής κοινωνίας. 
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