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Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες που 
δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρούνται ότι 
αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του ιδρύματος, του διοικητικού συμβουλίου του, της διεύθυνσης ή των κατά 
περίπτωση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργαζομένων φορέων. 
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1. Μετανάστευση και Παγκοσμιοποίηση 

 

 Αφετηρία του προγράμματος IRMA είναιτο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης της 
παγκοσμιοποίησης, όπου τονίζεται η διάβρωση της κυριαρχίας και ανεξαρτησίας του 
έθνους-κράτους. Η παγκοσμιοποίηση είναι πολύπλευρο και πολυεπίπεδο φαινόμενο: 
από οικονομική σκοπιά συνεπάγεται την κατάργηση των εμπορικών περιορισμών και την 
ανάπτυξη παγκόσμιας εμβέλειας πολυεθνικών εταιρειών. Σε πολιτισμικό επίπεδο, 
σηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό την εξάπλωση ενός γενικευμένου και απεριόριστου 
καταναλωτισμού, ενώ παράλληλα ενέχει την επιστροφή σε τοπικές κουλτούρες και τοπικές 
οικονομίες. Σε κοινωνικό επίπεδο, η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί την αίσθηση ότι η 
πολιτική και η δημοκρατία είναι όλο και λιγότερο σημαντικές μπροστά στις δυνάμεις που 
κινούν την παγκόσμια αγορά. Ταυτόχρονα, η ρευστότητα της παγκόσμιας οικονομίας 
δημιουργεί μια κρίση νομιμοποίησης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οι οποίες 
ευαγγέλονται την διάλυση της προστασίας που τα εθνικά κράτη παρείχαν στους πολίτες 
τους, στο όνομα ενός ασταμάτητου παγκόσμιου μοντέλου οικονομικής μεγέθυνσης (George 
και Wilding 2002, Holton 2005, Milliot και Tournois 2010). 

Η μετανάστευση σήμερα επηρεάζεται βαθιά από τις διαδικασίες της 
παγκοσμιοποίησης, καθώς οι τρόποι ζωής, οι καταναλωτικές συνήθειες, η αίσθηση σχετική 
φτώχειας, οι παραγωγικές δομές και τα πολιτικά συστήματα των αναπτυσσόμενων χωρών 
διαμορφώνονται από τις συνυφασμένες με αυτήν κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές 
διαδικασίες. Οι άνθρωποι ενημερώνονται περισσότερο για τις καλύτερες προοπτικές που 
ενδεχομένως τους περιμένουν στις ανεπτυγμένες χώρες. Η πληροφορία ταξιδεύει 
γρηγορότερα, η πληροφορική διευκολύνει την επικοινωνία, ενώ τα μέσα μεταφοράς είναι 
φθηνότερα και ταχύτερα απ’ότι στο πρόσφατο σχετικά παρελθόν. Επιπρόσθετα, η διάβρωση 
των εθνικών συνόρων έχει διευρύνει το πεδίο δράσης τοπικών ή διεθνικών παραγόντων 
αναφορικά με τη μη-νόμιμη μετανάστευση: από τοπικά ή διακρατικά δίκτυα παράνομης 
διακίνησης μεταναστών, ως τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τους διεθνείς 
οργανισμούς. 

Η παγκοσμιοποίηση υπήρξε το «τσιτάτο» των τελευταίων τριών δεκαετιών, καθώς η 
διαδεδομένη χρήση του όρου από ένα τεράστιο φάσμα φορέων, τον καθιστά συχνά ασαφή, 
αόριστο και κενό περιεχομένου. Παράλληλα, η μετανάστευση συζητείται τελευταία 
αναφορικά με την παγκοσμιοποίηση, αν και ελάχιστη εμπειρική τεκμηρίωση  ως σήμερα 
αποσαφηνίζει επακριβώς τη σχέση μεταξύ τους (King 1995; Castles 2000; Urzua 2000; 
Tapinos 2000; Stalker 2000; Papastergiadis 2000; Koser 2007; Castles and Miller 2009; 
Solimano 2010). Είναι λοιπόν αναγκαίο να ξεκινήσουμε επιχειρώντας έναν εννοιολογικό 
προσδιορισμό της παγκοσμιοποίησης και διερευνώντας τη σχέση της με τη διεθνή 
μετανάστευση. 

Το παρόν κείμενο σκιαγραφεί το θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η 
αναπτύσσεται η εμπειρική έρευνα του ερευνητικού προγράμματος IRMA. Το κείμενο ξεκινάει 
εξετάζοντας την έννοια της παγκοσμιοποίησης, τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές 
πτυχές της και την εξέλιξη των διαδικασιών που τη διαμόρφωσαν κατά τη διάρκεια του 
περασμένου αιώνα. Διατυπώνει την άποψη ότι η μετανάστευση είναι βαθιά ριζωμένη στις 
διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες προσδιορίζουν τα βασικά σημερινά 
χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού φαινομένου. Στη συνέχεια συζητούνται τα 
χαρακτηριστικά της παράτυπης μετανάστευσης και των παραγόντων που τη γεννούν: 
εξετάζονται τα αίτια της, στα οποία, πέρα από τη φτώχεια ή τον πόλεμο, συγκαταλέγονται οι 
δομές των καθεστώτων μεταναστευτικών έλεγχων στις χώρες υποδοχής και ο παγκόσμιος 
καταμερισμός του πλούτου και της εξουσίας. Το κείμενο αναπτύσσει μια κριτική προσέγγιση 
στην μετατροπή της μετανάστευσης σε ζήτημα ασφάλειας, στη θολή διάκριση μεταξύ 
παράτυπης μετανάστευσης και ασύλου, και στα συναφή φαινόμενα της παράνομης 
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διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων. Προτείνεται επίσης μία διαλλεκτική 
οπτική για την ανάλυση της δυναμικής της παράτυπης μετανάστευσης, όπου συναντώνται 
σε ένα ενιαίο ερμηνευτικό πλαίσιο οι πλευρές των κρατών και των μεταναστευτικών 
πολιτικών τους (δομικοί παράγοντες), των μεταναστών και των οικογενειών τους 
(ανθρώπινη δράση) και των ενδιάμεσων παραγόντων (όπως τα δίκτυα λαθραίας διακίνησης, 
οι διεθνείς οργανισμοί και άλλες οργανώσεις, τα εθνοτικά κοινωνικά δίκτυα). 
Παρουσιάζονται, τέλος, οι βασικές έννοιες που χρησιμοποιούμε στο ερευνητικό πρόγραμμα 
IRMA, ιδιαίτερα αυτές των (παράτυπων) μεταναστευτικών συστημάτων, των εσωτερικών και 
εξωτερικών μεταναστευτικών ελέγχων, των πολιτικών (περι)φρούρησης και περίφραξης, ενώ 
αναπτύσσεται το σκεπτικό της έρευνας και ο σχεδιασμός της μελέτης αναφορικά με την 
επιλογή των χωρών προέλευσης. 

 

1.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση της παγκοσμιοποίησης 

Υπάρχει μια ποικιλία προσεγγίσεων (Held και McGrew 2003) και συχνά ανταγωνιστικών 
αντιλήψεων της παγκοσμιοποίησης (Sklair 1999), που πηγάζουν από διαφορετικές 
αναλυτικές και επιστημολογικές παραδόσεις, αλλά και ιδεολογικές προδιαθέσεις. Ορισμένοι 
τόνισαν κυρίως πολιτιστικά χαρακτηριστικά της, π.χ. η άνοδος μιας «παγκόσμιας 
συνείδησης» (Robertson 1992). Άλλοι τόνισαν τις κοινωνικές επιπτώσεις των δεσμών που 
συνδέουν απομακρυσμένες κοινωνίες, διακρίνοντας την εγγενή παγκοσμιοποίηση της 
νεωτερικότητας (Giddens 1991). Άλλοι, τέλος, τοποθετούν τις κινητήριες δυνάμεις της στην 
οικονομική βάση, σχετίζοντας την παγκοσμιοποίηση με την επέκταση και ολοκλήρωση του 
παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος (π.χ. Hopkins και Wallerstein 1996). 

Από την άλλη, έχει αμφισβητηθεί το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ιστορικά νέο 
φαινόμενο του τέλους του 20ου αιώνα, δεδομένου ότι υπήρξε προηγουμένως μια παρόμοια 
περίοδος, όπου ο όγκος της παγκόσμιας οικονομικής αλληλεξάρτησης ήταν μεγαλύτερος 
(Hirst and Thompson 1996). Οι σκεπτικιστές επέκριναν επίσης την ίδια την ουσία της 
παγκοσμιοποίησης, αμφισβητώντας κατά πόσον τελικά πραγματικά συμβαίνει, και 
προτείνοντας αντίθετα ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά μια σύγχρονη εκδοχή του 
ιμπεριαλισμού (Πέτρας και Veltmayer 2000), ή απλά μια ιδεολογική κατασκευή που 
εξυπηρετεί το νεοφιλελεύθερο δόγμα (Βεργόπουλος 1999). Το τελευταίο αυτό επιχείρημα το 
συμμερίζονται εν μέρει ακόμη και υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης, που είναι ωστόσο 
κριτικοί στις κυρίαρχες πολιτικές που διαμορφώνουν τη διεθνή οικονομία σε παγκόσμια 
κλίμακα (Stiglitz 2002). Τέλος, ορισμένοι βλέπουν την παγκοσμιοποίηση ως μέρος μιας 
ευρύτερης διαδικασίας μετάβασης προς μια νέα μορφή δικτυωμένης και αποκεντρωμένης 
κοινωνικής οργάνωσης, ωθούμενη από την επανάσταση της πληροφορίας (Castells 2010α). 

Παρότι ανταγωνιστικές μεταξύ τους, οι παραπάνω προσεγγίσεις μας βοηθούν στην 
κατεύθυνση ενός λειτουργικού ορισμού της παγκοσμιοποίησης, προσδιορίζοντάς την πρώτα 
απ' όλα ως ιστορική διαδικασία, ή σύνολο διαδικασιών. Η ιστορικότητα της 
παγκοσμιοποίησης μπορεί να αναζητηθεί στις απαρχές της νεωτερικότητας, του 
καπιταλισμού και της Ευρωπαϊκής επέκτασης (Wallerstein 1974, Giddens 1991, Robertson 
1992). Ωστόσο, συχνά αναφέρεται η «εποχή των αυτοκρατοριών» (Hobsbawm 1989), από 
τα τέλη του 19ου αιώνα ως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ως προοίμιο της σημερινής 
παγκοσμιοποίησης, με βασικά χαρακτηριστικά την αποικιοκρατία, τη σχετικά ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίων, ατόμων και πόρων, και τον υψηλό βαθμό διεθνούς 
οικονομικής ολοκλήρωσης (Hirst and Thompson 1996, 2000)1. 

                                                      
1
 Οι Hirst και Thompson (2000: 248) υποστηρίζουν ότι «τα 50 χρόνια μεταξύ 1950 και 2000 δεν είναι τόσο αξιοσημείωτη σε 

σχέση με την περίοδο 1850-1914», ισχυριζόμενοι ότι οι επιπτώσεις των τεχνολογικών αλλαγών που σηματοδότησαν π.χ. 
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Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος σφράγισε αυτή την πρώιμη εκδοχή της παγκοσμιοποίησης 
με μια άνευ προηγουμένου καταστροφή γης, εργασίας και κεφαλαίου, την οποία ακολούθησε 
στα χρόνια του μεσοπολέμου ο οικονομικός εθνικισμός και οι περιορισμοί στο εμπόριο και 
στις μετακινήσεις των  ανθρώπων. Από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
παρατηρείται μια σταδιακή επαναλειτουργία της διεθνούς οικονομίας, ενίσχυση των διεθνών 
θεσμών, και αύξηση της διεθνούς μετανάστευσης αν και υπό έλεγχο (Massey and Taylor 
2004b). Ωστόσο, οι τάσεις αυτές αφορούσαν κυρίως "τη Δύση", υπό την ηγεμονία των ΗΠΑ, 
και μέρος του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου κατά την περίοδο της αποαποικιοποίησης, και 
έλαβαν χώρα μέσα στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου. Η παγκοσμιοποίηση δεν επανήλθε 
ως «φυσική κατάσταση», αλλά «αποκαταστάθηκε με στρατιωτική βία και εθνικές πολιτικές» 
(Hirst and Thompson 2000: 249).  Οι πολιτικές αυτές ήρθαν να παίξουν ιδιαίτερο ρόλο στον 
απόηχο της κατάρρευσης του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods 
και των πετρελαϊκών κρίσεων της δεκαετίας του 1970 – σημεία αφετηρίας μια διαδικασίας 
βαθιάς οικονομικής αναδιάρθρωσης (Harvey 2010). Πέρα από τις δυνάμεις της αγοράς και 
τις στρατηγικές των μεγάλων εταιρειών, το νέο οικονομικό παράδειγμα αναδεικνύεται και 
μέσα από πολιτικές που προωθούν περαιτέρω απελευθέρωση, ιδιωτικοποίηση και 
απορρύθμιση των οικονομιών σε Βορρά και Νότο, οι οποίες έχουν γίνει κυρίαρχες ιδιαίτερα 
μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την ενσωμάτωση της Κίνας στην 
παγκόσμια οικονομία (Stiglitz 2006; Harvey 2010). 

Η παγκοσμιοποίηση ουσιαστικά σχετίζεται με τις διεθνείς διασυνδέσεις. Πιο συγκεκριμένα, 
«αναφέρεται στη διεύρυνση, την εμβάθυνση και την επιτάχυνση των παγκόσμιων 
διασυνδέσεων», και μπορεί να περιγραφεί και να κατανοηθεί με βάση τέσσερις κοινωνικο-
χωρικές διαστάσεις (Held κ.α. 2003: 67-68): 

 Επέκταση των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δραστηριοτήτων πέραν των 
συνόρων, 

 Ένταση, δηλ. εντατικοποίηση των διεθνών διασυνδέσεων, αλληλεπιδράσεων και 
ροών, 

 Επιτάχυνση των παγκόσμιων αλληλεπιδράσεων και διαδικασιών, 

 Επιπτώσεις, καθώς το τοπικό και το παγκόσμιο διαπλέκονται με τρόπους που τοπικά 
γεγονότα ενδέχεται να επηρεάσουν μακρινές περιοχές. 

Τουλάχιστον εν μέρει, οι παγκόσμιες διασυνδέσεις τροφοδοτούνται και διευκολύνονται από 
την τεχνολογική πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών, ειδικά σε τομείς όπως η 
μικροηλεκτρονική και η πληροφορική. Η τεχνολογία μετατοπίζει τις διαστάσεις του χώρου και 
του χρόνου και συρρικνώνει τις κοινωνικές και χωρικές αποστάσεις με τρόπους που όχι 
απλά π.χ. αυξάνουν την ταχύτητα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή ενισχύουν την 
ανάπτυξη εταιρικών δικτύων, αλλά ουσιαστικά μεταβάλλουν όλο το φάσμα των κοινωνικών 
σχέσεων (Harvey 1990; Castells 2010α). 

Σύμφωνα με τον Castles (2000: 271), αν οι διεθνείς ροές (κεφαλαίων, αγαθών, υπηρεσιών, 
ανθρώπων, εικόνων από τα μέσα ενημέρωσης, ιδεών, ή ρύπανσης) αποτελούν τους 
βασικούς δείκτες της παγκοσμιοποίησης, και τα διεθνικά δίκτυα (εταιρειών, αγορών, 
κυβερνήσεων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, οργανωμένου εγκλήματος, πολιτισμικών 
κοινοτήτων) αποτελούν τη βασική οργανωτική της δομή, τότε οι τεχνολογίες πληροφοριών 
και επικοινωνιών αποτελούν τα βασικά εργαλεία της. 

Η παγκοσμιοποίηση συνεπάγεται ποικίλες πολιτικές επιπτώσεις, καθώς αναδεικνύει σειρά 
προκλήσεων για το έθνος-κράτος (ως πολιτικο-εδαφική μορφή κοινωνικής οργάνωσης), το 

(Contd.)                                                                   

τα διεθνή τηλεγραφικά δίκτυα ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές της σύγχρονης επανάστασης στον τομέα της 

μικροηλεκτρονικής και της πληροφορικής. 



IRMA Concept Paper   

7 

οποίο φαίνεται να παραδίνεται σε υπερεθνικά θεσμικά όργανα ή ιδιωτικούς φορείς, ενώ τα 
σύνορά του διασχίζονται από πολλαπλές ροές και δίκτυα. Η κρίση του έθνους-κράτους 
σχετίζεται με την αποτυχία του να απαντήσει αποτελεσματικά σε σημαντικά διεθνή ζητήματα, 
όπως π.χ. η ρύθμιση των ροών κεφαλαίου, η διαχείριση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, ή η εγγύηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Strange 1999). 
Ορισμένοι αναλυτές βιάστηκαν να κάνουν λόγου για μία τάση προς την ολική εξαφάνιση του 
κράτους (Ohmae 1995). Άλλοι επιμένουν ότι παραμένει ο βασικότερος παράγοντας στη 
διεθνή σκηνή, έστω και αν έχουν αποδυναμωθεί ορισμένες πτυχές της διακυβέρνησης σε 
εθνικό επίπεδο (Hirst and Thompson 1995). 

Η S.Sassen (1996) εντοπίζει μία μερική «αφεθνικοποίηση» του εθνικού εδάφους και μερική 
απόσυρση ορισμένων διαστάσεων της εθνικής κυριαρχίας, τη στιγμή που άλλες παραμένουν 
άθικτες: ειδικά σε σχέση με τη μετανάστευση, «το εθνικό κράτος αξιώνει όλη την παλιά του 
μεγαλοπρέπεια προκειμένου να διεκδικήσει το κυριαρχικό του δικαίωμα για έλεγχο των 
συνόρων του» (ο.π.: 59). Αν και πρώιμες θεωρήσεις της παγκοσμιοποίησης διέβλεπαν 
ισχυρές τάσεις υπονόμευσης της κρατικής κυριαρχίας και διάβρωσης των εθνικών συνόρων, 
πιο πρόσφατες προσεγγίσεις υπογραμμίζουν τις διαδικασίες (επαν)ενίσχυσης των συνόρων 
οι οποίες συνοδεύουν την παγκοσμιοποίηση (Andrijašević και Walters 2010). 

Από την άλλη πλευρά, η εκ των πραγμάτων μεταβίβαση του ελέγχου των εθνικών εργαλείων 
οικονομικής πολιτικής (δημοσιονομική πολιτική, νομισματική πολιτική, καθορισμός 
επιτοκίων, κλπ.) σε υπερεθνικά θεσμικά όργανα και η κυριαρχία των δυνάμεων της αγοράς 
πάνω στην πολιτική έχουν σοβαρές συνέπειες για τη δημοκρατία και τη νομιμοποίηση των 
κυβερνήσεων από λαϊκή εντολή. Ταυτόχρονα, οι κυρίαρχες πολιτικές σε εθνικό ή διεθνές 
επίπεδο αμφισβητούνται από διεθνικά κοινωνικά κινήματα (Hard and Negri 2000, Castells 
2010β). Επιπλέον, η έκθεση σε παγκόσμιες διαδικασίες σε μια εποχή γενικευμένων 
περικοπών στις δημόσιες δαπάνες αφαιρεί από τα κράτη τις προηγούμενες λειτουργίες τους 
σχετικά με την παροχή κοινωνικής προστασίας για τους πολίτες τους, ή την ασφάλεια από 
διεθνείς κινδύνους (Beck 1992). 

Οι πολιτιστικές διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης είναι πολύπλοκες και πολυδιάστατες. Ήδη 
από τη δεκαετία του 1960, ο McLuhan επινόησε τον όρο «παγκόσμιο χωριό» για να 
περιγράψει τις κοινωνικές επιπτώσεις των μετασχηματισμών στα μέσα ενημέρωσης και τη 
μετάβαση από μια ατομικιστική έντυπη κουλτούρα στη διαδραστική ηλεκτρονική 
αλληλεξάρτηση. Η διάδοση των ηλεκτρονικών ψηφιακών μέσων και εργαλείων επικοινωνίας, 
θέτει τις βάσεις για την ανάδυση μιας παγκόσμιας συνείδησης (Robertson 1992) και 
μετασχηματίζει ριζικά τα πρότυπα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και την κοινωνική 
εμπειρία του χρόνου, του χώρου και του τόπου (Appadurai 1996, Castells 2010α). 
Επιπλέον, συμβάλλει αποφασιστικά στην άμεση εξάπλωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
εικόνων και πληροφοριών ανά την υδρόγειο, οι οποίες δεν φέρνουν απλά μακρινούς τόπους 
ή πολιτισμούς, αλλά διαστρεβλώνουν αμετάκλητα διαφορετικές πολιτιστικές μορφές και 
οδηγούν στην όλο και μεγαλύτερη ομογενοποίηση ως συνέπεια της επικράτησης και 
διάχυσης ανά την υφήλιο του «δυτικού» τρόπου ζωής και μιας παγκόσμιας κουλτούρας 
καταναλωτισμού. 

Ωστόσο, ενώ η παγκοσμιοποίηση επιταχύνει την πολιτισμική ομογενοποίηση, ταυτόχρονα 
παράγει ετερογένεια (Appadurai 1996), είτε ως αντίδραση σε παγκόσμιες διαδικασίες είτε ως 
προϊόν των παγκόσμιων πολιτισμικών ροών. Αναφορικά με το πρώτο, μπορεί κανείς να 
αναφερθεί στο ρατσισμό, τον εθνικισμό ή τον θρησκευτικό φονταμενταλισμός, δηλαδή στις 
συγκρούσεις που σχετίζονται με την έννοια της ταυτότητας στο γύρισμα της χιλιετίας 
(Hobsbawm 1992; Castells 2010β). Αναφορικά με το τελευταίο, οι πολύπλοκες 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των ροών των ανθρώπων, τεχνολογιών, κεφαλαίων, εικόνων και 
ιδεών καθιστούν την έννοια της «κουλτούρας», μια ρευστή, κατακερματισμένη, «απο-
εδαφικοποιημένη» και συγχρονική κατηγορία (Appadurai 1996). 
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Αναμφισβήτητα, ωστόσο, οι βασικές κινητήριες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης 
εντοπίζονται στο οικονομικό πεδίο. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η παγκοσμιοποίηση 
εμπεριέχει πολλαπλές διαδικασίες οικονομικής αναδιάρθρωσης, οι οποίες συνεπάγονται 
διαρθρωτικές, τεχνολογικές, οργανωτικές και χωρικές ανακατατάξεις της παραγωγής και της 
ανταλλαγής, και ριζική αναδιάταξη της σχέσης κεφαλαίου και εργασίας. Η παγκόσμια 
αναδιάρθρωση καθοδηγείται από την κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, στην 
μετατόπιση του από παραγωγικές σε κερδοσκοπικές επενδύσεις, στην ανάδυση της 
πληροφορίας ως κύριας πηγής παραγωγικότητας, στην ανάπτυξη και παγκόσμια εμβέλεια 
των πολυεθνικών εταιρειών, καθώς και στον κατακερματισμό και την αποκέντρωση της 
παραγωγικής διαδικασίας μέσω πρακτικών υπεργολαβίας και εξωτερικής ανάθεσης. 

Η παγκόσμια αναδιάρθρωση έχει οδηγήσει σε ένα νέο διεθνή καταμερισμό της εργασίας και 
σε νέες γεωγραφίες της ανάπτυξης, καθώς η παρακμή του φορντισμού στο Βορρά 
συνοδεύτηκε από την εκβιομηχάνιση του Νότου. Οι συνδυασμένες επιπτώσεις των 
κοινωνικο-οικονομικών μετασχηματισμών στις αναπτυσσόμενες και στις ανεπτυγμένες 
χώρες αντίστοιχα, που εξετάζονται περιληπτικά στις επόμενες δύο παραγράφους, 
καλλιέργησαν το έδαφος για τις μακρο-διαρθρωτικές παραμέτρους που ερμηνεύουν τη 
διεθνή μετανάστευση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. 

Παρά την ανάδυση νέων βιομηχανικών χωρών και την εμφάνιση νέων βασικών «παικτών» 
στην παγκόσμια οικονομική σκακιέρα, οι κανόνες του παιχνιδιού συνεχίζουν να καθορίζονται 
ως επί το πλείστον από τις κυβερνήσεις των χωρών του Βορρά και διεθνείς οργανισμούς 
όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η  Παγκόσμια Τράπεζα (Sassen 1998, 
Stiglitz 2006, Castels and Delgado Wise 2007). Παρά τις υποσχέσεις για αύξηση της 
ευημερίας, οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και οι πολιτικές που την διαμορφώνουν 
φαίνεται να προκαλούν ανισότητες τόσο μεταξύ όσο και εντός των χωρών. Οι 
κεφαλαιουχικές επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να «είχαν αυξηθεί έξι φορές 
μεταξύ 1990-1996» (Stiglitz 2006: 7), αλλά το μερίδιο του παγκόσμιου εισοδήματος αυτών 
των χωρών μειώθηκε από 32% σε 19% στο διάστημα 1970-2000 (Castles and Delgado 
Wise 2007: 5). Πέραν των αδιαμφισβήτητων πλεονεκτημάτων για ορισμένες από τις νέες 
βιομηχανικές χώρες, η επιτάχυνση του διεθνούς εμπορίου αναταράσσει τις τοπικές 
οικονομίες και αντικαθιστά την εγχώρια παραγωγή με φθηνές εξαγωγικές βιομηχανίες. Σε 
συνδυασμό με τις επιπτώσεις των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής που 
εφαρμόζουν αδιακρίτως κοινές «συνταγές» ιδιωτικοποιήσεων και περικοπών στους 
κρατικούς προϋπολογισμούς, το ηγεμονικό αναπτυξιακό μοντέλο οδηγεί συχνά στην 
καταστροφή θέσεων εργασίας (Taran και Geronimi 2003: 3) και στην εξάπλωση των άτυπων 
οικονομικών πρακτικών ως μέσο επιβίωσης (Portes et αϊ. 1989)2. 

Αντί να γίνεται αντιληπτός ως «τριτοκοσμικό» φαινόμενο, όπως θεωρούνταν στο παρελθόν, 
ο άτυπος τομέας έχει διευρυνθεί και στις προηγμένες οικονομίες, ως συστατικό 
χαρακτηριστικό του ύστερου καπιταλισμού που συνδέεται με τις απαιτήσεις για ευελιξία, 
προσαρμοστικότητα και ανταγωνιστικότητα3 (Portes κ.α. 1989, Williams and Winterbank 

                                                      
2
 Βεβαίως αυτό δεν αποτελεί παρά σχηματική προσέγγιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο παγκόσμιος Νότος, τα οποία 

συνήθως αναφέρονται ως ζητήματα της «ανάπτυξης». Ο χώρος εδώ δεν επιτρέπει λεπτομερή ανάλυση π.χ. των 

στρεβλωτικών επιπτώσεων του εξαγωγικού προσανατολισμού της εκβιομηχάνισης ή της κερδοσκοπίας πάνω στη γη στην 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα και επιβίωση των τοπικών κοινωνιών, ή των αποτελεσμάτων της διαρθρωτικής προσαρμογής, 

νομισματικής αποσταθεροποίησης και κερδοσκοπικών επενδύσεων στο πρόβλημα χρέους των χωρών της Λατινικής 

Αμερικής από το 1980, ή της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίση του 2008. 

3
 Οι Castells και Portes (1989: 27-29) συσχετίζουν τη διεύρυνση της άτυπης οικονομίας με τις διαδικασίες οικονομικής 

αναδιάρθρωσης, ερμηνεύοντάς την ως αποτέλεσμα: της υπονομεύσης του έλεγχου της οργανωμένης εργασίας επί της 

εργασιακής διαδικασίας, των αντιδράσεων ενάντια στην κρατική ρύθμιση της οικονομίας, το διεθνή ανταγωνισμό που 

επηρεάζει ιδιαίτερα βιομηχανιών τις δραστηρότητες εντάσης εργασίας, την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των 

ανθρώπων που τους οδηγούν σε άτυπες οικονομικές πρακτικές. Μεταξύ των επιπτώσέων της συγκαταλέγουν (ο.π.: 29-32): 

την αποκέντρωνενη οικονομική οργάνωση των εταιρειών, την ευέλικτη δικτυωμένη παραγωγή, τη μείωση του κόστους 
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1998). Ενώ η πληροφοριοποίηση και η «νέα οικονομία» αυξάνουν τη ζήτηση για 
εξειδικευμένο/μορφωμένο εργατικό δυναμικό, κοινωνικο-οικονομικοί και δημογραφικοί 
μετασχηματισμοί τονώνουν παράλληλα τη ζήτηση για εργατικό δυναμικό χαμηλών 
προσόντων, οδηγώντας σε αυξανόμενη κατάτμηση της αγοράς εργασίας. 

Η απορρύθμιση των αγορών εργασίας, παράλληλα με τις ακολουθούμενες στρατηγικές 
μείωσης του κόστους, όπως οι εξωτερικές αναθέσεις και υπεργολαβίες, γενικεύουν τις 
επισφαλείς μορφές απασχόλησης (Rodgers και Rodgers 1989), και οδηγούν στην επέκταση 
των άτυπων οικονομικών δραστηριοτήτων. Η διεύρυνση της άτυπης οικονομίας συνδέεται 
κυρίως με τις στρατηγικές των μικρών επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής εργασιακής έντασης 
όπως η γεωργία, η επεξεργασία τροφίμων, οι κατασκευές, η μικρή βιομηχανία, καθώς και με 
την αύξηση της ζήτησης για προσωπικές υπηρεσίες, π.χ. οικιακή εργασία (Castells and 
Portes 1989, Williams and Winterbank 1998, Taran and Geronimi 2003). 

Ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας δεν συνεπάγεται βέβαια, σαφείς διαχωριστικές 
γραμμές μεταξύ των επίσημων και ανεπίσημων κλάδων, αλλά ένα σύνθετο πλέγμα 
δραστηριοτήτων και πρακτικών μέρος των οποίων θα μπορούσε να ρυθμιστεί, ενώ κάποιες 
άλλες ενδεχομένως όχι. Η ανάλυση της S. Sassen (2001) για τις παγκοσμιουπόλεις εξηγεί 
πώς ο επίσημος και ο άτυπος τομέας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους και 
συνδέονται με τη δομή και δυναμική της ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες σε 
ένα πλαίσιο εντεινόμενης επαγγελματικής και κοινωνικής πόλωσης. Η διεύρυνση της άτυπης 
οικονομίας αναδεικνύεται έτσι ως «ένα δομικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης 
παγκοσμιοποίησης» (Peterson 2009: 244) και σχετίζεται με την ανάγκη για φθηνό και 
ευέλικτο εργατικό δυναμικό. 

 

1.2 Η μετανάστευση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 

Η μετανάστευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δυναμικής της παγκοσμιοποίησης, μία 
από τις πιο ορατές της όψεις και βασικές διαστάσεις της, καθώς και μια βασική κινητήρια 
δύναμή της. Οι διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης έχουν μεταβάλλει σημαντικά το πλαίσιο 
της διεθνούς μετανάστευσης, αλλά επηρεάζονται επίσης από τις πολυδιάστατες σημερινές 
μεταναστευτικές τάσεις. Όπως υπογραμμίζουν στον τίτλο του βιβλίου τους οι Castles and 
Miller (2009), ζούμε στην «εποχή της μετανάστευσης», η οποία χαρακτηρίζεται από 
παγκοσμιοποίηση, επιτάχυνση, διαφοροποίηση, θηλυκοποίηση, πολιτικοποίηση και 
πολυπλοκότητα της «μεταναστευτικής μετάβασης» (ο.π.: 11-12 ). 

Ωστόσο, η μετανάστευση είναι φαινόμενο κατεξοχήν «παγκόσμιο»: από τότε που οι 
ανθρώποι ξεκίνησαν από την Αφρική να εποικίσουν τον κόσμο, 50-60.000 χρόνια πριν, η 
ιστορία της ανθρωπότητας είναι μια ιστορία μεταναστεύσεων. Εάν η προέλευση της 
παγκοσμιοποίησης εντοπίζεται στις απαρχές του καπιταλισμού και της νεωτερικότητας, 
όπως έχουμε δει, τότε η ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς εργασίας περίπου από τον 16ο 
αιώνα και μετά είναι μια ιστορία της παγκόσμιας μετανάστευσης, όπως αναλύει η  L. Potts 
(1990), εξηγώντας πώς η ευρωπαϊκή επέκταση, η αποικιοκρατία και η εκβιομηχάνιση 
συνοδεύθηκαν από μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών: αποίκων και δούλων, «κούληδων» και 
καταδίκων, εποίκων του «Νέου Κόσμου» και βιομηχανικών εργατών. 

Ακόμη περισσότερο, η βραχύβια φάση της παγκοσμιοποίησης κατά τον αιώνα που 
προηγήθηκε του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε μια εποχή μαζικής μετανάστευσης 
(Hatton και Williamson 1998), το μέγεθος και ο όγκος της οποίας υπήρξαν αναλογικά 
μεγαλύτερα από της σημερινής (Hatton and Williamson 1998, Hirst and Thompson 1996). 
Κατά το διάστημα 1850-1914, περίπου 55 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υπολογίζεται ότι 

(Contd.)                                                                   

εργασίας, την πρόσβαση σε απροστάτευτη αδήλωτη εργασία, την αυξανόμενη ανομοιογένεια μεταξύ συνθηκών εργασίας 

και κοινωνικών συνθηκών. 
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εγκατέλείψαν τις πατρίδες τους για το Νέο Κόσμο (Hatton και Williamson 1998: 3). Ωστόσο 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι επρόκειτο σε μεγάλο βαθμό για υπερατλαντικές 
μεταναστεύσεις, κυρίως Ευρωπαίων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, οι λεγόμενες αποικιακές μεταναστεύσεις και οι συμφωνίες εισαγωγής 
«φιλοξενούμενων εργατών» διαφοροποίησαν σημαντικά το χάρτη της παγκόσμιας 
μετανάστευσης, μετατρέποντας τη (βόρεια) Ευρώπη σε βασικό προορισμό μεταναστών. 

Τα σημερινά μεταναστευτικά ρεύματα επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο του πλανήτη και 
αυτόείναι κυρίως που οι Castles and Miller (2009) ονομάζουν παγκοσμιοποίηση της 
μετανάστευσης. Η γεωγραφική έκταση των παγκόσμιων μεταναστευτικών ροών εξελίσσεται 
σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο χάρτη, όπου τα προηγούμενα μεταναστευτικά πρότυπα 
που περιγράφουν οιόροι «εποικισμός», «αποικιακή μετανάστευση», ή «φιλοξενούμενοι-
εργάτες» αντικαθίστανται από νέες μορφές νόμιμης και παράτυπης μετανάστευσης, 
διεθνικές μετακινήσεις και παγκόσμιες διασπορές, καθώς και φαινόμενα όπως η 
θηλυκοποίηση της μετανάστευσης (Triandafyllidou and Gropas 2013, Lutz 2012). 

Αν και η βασική κατεύθυνση της διεθνούς μετανάστευσης παραμένει σε μεγάλο βαθμό από 
το Νότο προς το Βορρά και από την Ανατολή προς τη Δύση, ωστόσο τα αντίστροφα ρεύματα 
δεν είναι αμελητέα, όπως επίσης και οι μετακινήσεις μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, ενώ 
αυξάνεται η μετανάστευση μεταξύ των χωρών του Νότου4. Η διαφοροποίηση της 
μετανάστευσης αναφέρεται επομένως στην πολλαπλότητα των τύπων και μορφών της 
μετανάστευσης και στην ποικιλότητα των μεταναστευτικών διαύλων και διαδρομών, εν μέρει 
ως αποτέλεσμα της εξέλιξης και του κατακερματισμού των μεταναστευτικών πολιτικών. 
Επιπλέον, η «μεταναστευτική μετάβαση» δεν ακολουθεί πλέον ρητά γραμμικά πρότυπα 
όπως παλαιότερα, και έτσι πολλές χώρες ή ολόκληρες περιοχές εμφανίζονται ταυτόχρονα 
ως χώρες αποστολής, υποδοχής και διέλευσης προς κάπου αλλού. 

Επιπλέον, σε όλες τις βασικές περιοχές μετανάστευσης παρατηρείται μια επιτάχυνση των 
ροών. Κατά τον τελευταίο μισό αιώνα, ο αριθμός των διεθνών μεταναστών5 έχει σημειώσει 
αύξηση: από 77 εκατ. περίπου το 1960 σε 155,5 το 2000, 195,2 το 2005 και περίπου 214 το 
2010 (UNDP 2009, Πίνακας Α, Παράρτημα). Η ποσοστιαία αύξηση, ωστόσο, δεν υπήρξε 
εξίσου θεαματική: από 2,6% το 1960 σε 3% το 2010, οι μετανάστες εξακολουθούν να 
αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού (ο.π.). Συγκριτικά με την 
αύξηση της ροής κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών 
δεκαετιών, τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία δεν καταδεικνύουν μια αντίστοιχη αύξηση των 
μεταναστευτικών ροών (Tapinos and Delaunay 2000). 

Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που προξενούν τις μετακινήσεις πληθυσμών,  οι 
οποίοι αποτελούν μέρος των διαδικασιών που περιγράφηκαν συνοπτικά προηγουμένως και 
θα συζητηθούν περαιτέρω στη συνέχεια, περισσότερο ίσως εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το 
μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού τελικά δεν μεταναστεύει (Koser 2007; 
Bommes and Sciortino 2011b: 215). Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις λόγοι για αυτό. 
Πρώτον, είναι πλέον τεκμηριωμένο ότι δεν είναι τα φτωχότερα στρώματα που 
μεταναστεύουν, καθώς συχνά αδυνατούν να αναλάβουν το κόστος προκειμένου να 
εμπλακούν στη μεταναστευτική διαδικασία. Δεύτερον, οι συμβατικές θεωρίες της 
μετανάστευσης υποθέτουν σ’έναν κόσμο ελεύθερης κυκλοφορίας, ενώ η κινητικότητα των 
αθρώπων περιορίζεται από τα σύνορα και τους μεταναστευτικούς ελέγχους. Τρίτον, η 
συντριπτική πλειοψηφία των πληθυσμιακών μετακινήσεων σε παγκόσμια κλίμακα λαμβάνει 

                                                      
4
 Σύμφωνα με την Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2009, ενώ σχεδόν το ήμισυ των μεταναστών παγκοσμίως 

κατοικούν στις χώρες του ΟΟΣΑ, ένας στους πέντε ζει σε χώρες μεσαίου ή χαμηλού Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης 
(UNDP 2009). Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των ακούσιων μετανάστών συγκεντρώνονται στο Νότο, είτε ως εσωτερικά 
εκτοπισμένοι πληθυσμοί ή αναζητώντας προσωρινό καταφύγιο στις γειτονικές χώρες (van Hear et al. 2009). 

5
 Ο ΟΗΕ ορίζει τους «διεθνείς μετανάστες» ως ανθρώπους που κατοικούν για τουλάχιστον ένα έτος εκτός της χώρας όπου 

έχουν γεννηθεί. 
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χώρα εντός εθνικών συνόρων παρά μεταξύ χωρών (π.χ. εκτιμάται ότι από 100 έως 200 
εκατομμύρια άνθρώποι έχουν τις τελευταίες δεκαετίες μεταναστεύσει μόνο στο εσωτερικό 
της Κίνας, Skeldon 2010: 147). Τέταρτον, οι σχετικές εκτιμήσεις αποτυγχάνουν να 
συνυπολογίσουν μη καταγεγραμμένες κινήσεις, όπως η παράτυπη μετανάστευση ή οι 
εκτοπισμένοι πληθυσμοί εντός ορισμένων χωρών του Νότου. Επιστρέφοντας λοιπόν στα 
στοιχεία του ΟΗΕ που αναφέρθηκαν πιο πάνω, το γεγονός ότι ο αριθμός των μεταναστών 
παγκοσμίως έχει υπερδιπλασιαστεί στο διάστημα των τριών τελευταίων δεκαετιών είναι 
μάλλον ενδεικτικό της αύξησης του όγκου του φαινομένου: η διεθνής μετανάστευση έχει 
πράγματι ακολουθήσει την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και μάλιστα με ελαφρώς 
επιταχυνόμενο ρυθμό. 

Ενώ, με αφηρημένους όρους, τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης παραμένουν ουσιαστικά 
ίδια όπως πάντα - οικονομική ανάγκη, ασφάλεια και καλύτερες προσδοκίες ζωής (για τους 
ίδιους τους μετανάστες ή τα παιδιά τους) - οι παράγοντες που τροφοδοτούν τη 
μετανάστευση σε παγκόσμια κλίμακα διαφοροποιούνται όλο και περισσότερο, ενώ τα μεταξύ 
τους όρια εμφανίζονται θολά και επικαλυπτόμενα. Οι θεωρίες μετανάστευσης του 
παρελθόντος έδωσαν υπερβολική έμφαση σε στατικούς παράγοντες απώθησης και 
προσέλκυσης (push-pull), ενώ τα νεοκλασικά οικονομικά επικεντρώθηκαν στις διαφορές 
μισθών και άλλες αναπτυξιακές διαφοροποιήσεις. Και οι δύο αυτές θεωρήσεις παραμένουν 
εν πολλοίς σε ισχύ. Ωστόσο, απορρίπτοντας τη νεοκλασική υπόθεση των ορθολογικά 
σκεπτόμενων ατόμων που βασίζουν τις αποφάσεις τους σε ατομικούς υπολογισμούς 
κόστους-ωφέλειας, τα νέα οικονομικά της μετανάστευσης (new economics of labour 
migration) μετατόπισαν το επίπεδο της ανάλυσης προς το μίκρο και μέσο επίπεδο, 
τονίζοντας τη σημασία των οικογενειακών δικτύων στις αποφάσεις που αφορούν στη 
μετανάστευση και στη μεταναστευτική διαδικασία εν γένει (Stark 1991). 

Σε αντίθεση με παλαιότερες υποθέσεις- όπως η  παράδοση του Ravenstein (1889)- 
σύμφωνα με την οποία οι δημογραφικές πιέσεις αποτελούν από μόνες τους αιτίες 
μετανάστευσης- πρόσφατες θεωρήσεις δείχνουν αυτό τελικά δεν ισχύει (Zlotnik 2004). Η 
μετανάστευση εξαρτάται από την ικανότητα της οικονομίας να απορροφήσει ένα ταχέως 
αυξανόμενο εργατικό δυναμικό (Baldwin-Edwards 2008: 1454), φέρνοντας έτσι στη 
συζήτηση το ζήτημα της ανάπτυξης. Οι ιστορικές-δομικές αναλύσεις μας έχουν διδάξει 
επιπλέον πώς η μετανάστευση είναι ενσωματωμένη σε ένα άνισο παγκόσμιο-σύστημα, όπου 
«ανάπτυξη» και «υπανάπτυξη» είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. 

Η μετανάστευση και η ανάπτυξη επομένως, είναι άμεσα συνδεδεμένες. . Η διασύνδεση αυτή 
έχει από καιρό αναγνωριστεί6, ωστόσο δεν έχει επαρκώς αποσαφηνιστεί (Raghuram 2009, 
Skeldon 2010,  De Haas 2012). Όπως διερωτήθηκε πρόσφατα η Raghuram (2009), δεν είναι 
σαφές κατά πόσον η μετανάστευση αποτελεί αιτία ή αποτέλεσμα της ανάπτυξης, και 
αντίστροφα. Σε αντίθεση με παλαιότερες πεποιθήσεις ότι η μετανάστευση αποτελεί ένδειξη 
αποτυχίας της ανάπτυξης (ή προϊόν υπανάπτυξης), τελευταία κερδίζει έδαφος η προσέγγιση  
ότι η μετανάστευση είναι προϊόν της ανάπτυξης ή απάντηση των ανθρώπων στις 
μεταβαλλόμενες αναπτυξιακές συνθήκες. Ωστόσο, το ζήτημα παραμένει περιπλεγμένο 
(Castles and Delgado Wise 2007; Solimano 2010; Skeldon 2010; de Haas 2012), καθώς σε 
ορισμένες χώρες «η μετανάστευση έχει θέσει σε κίνηση μια αναπτυξιακή δυναμική», ενώ σε 
άλλες «έχει απομυζήσει τις τοπικές οικονομίες από εργατικό δυναμικό, ταλέντο και 
κεφάλαιο» (Massey and Taylor 2004a: 3). 

                                                      
6
 Ο Skeldon (2010: 146), μας υπενθυμίζει τους κλασικούς πλέον «νόμους της μετανάστευσης» του Ravenstein (1889), οι τρεις 

τελευταίοι από τους οποίους συσχετίζουν με σαφήνεια τη μετανάστευση είναι σαφώς σχετίζονται με την «ανάπτυξη»: η 

μετανάστευση τείνει να αυξάνεται με την ανάπτυξη της βιομηχανίας και του εμπορίου, η οποία διευκολύνεται από 

βελτιώσεις στον τομέα των μεταφορών (νόμος 10ος), η κύρια κατεύθυνση της μετανάστευσης είναι από αγροτικές-σε-

αστικές περιοχές (νόμος 11ος), και τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης έχουν οικονομικό χαρακτήρα (νόμος 12ος). 
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Ο De Haas (2012) επιχειρεί μία κριτική σ’αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «το εκκρεμές της 
μετανάστευσης και της ανάπτυξης», αναφερόμενος στις ιστορικές μετατοπίσεις των 
απόψεων σχετικά με το δίπολο μετανάστευσης-ανάπτυξης, οι οποίες αντικατοπτρίζουν 
μεταβολές στην κυρίαρχη κατανόηση της ανάπτυξης ή στις επικρατούσες αντιλήψεις σχετικά 
με τη μετανάστευση (Raghuram 2009)7. Στο γύρισμα της χιλιετίας, το εκκρεμές γέρνει για μια 
ακόμη φορά προς την αισιόδοξη πλευρά, ενώ η μετανάστευση ανακαλύφθηκε εκ νέου ως 
εργαλείο για την ανάπτυξη και τη μείωση των ανισοτήτων (Raghuram 2009, De Haas 2012). 
Τα επαναλαμβανόμενα θέματα σ’αυτή την συζήτηση δίνουν έμφαση στις αναπτυξιακές 
δυνατότητες των εμβασμάτων των μεταναστών, στα οφέλη της κυκλικής μετανάστευσης και 
της κινητικότητας του υψηλής ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, στην κινητοποίηση των 
κοινοτήτων της διασποράς, στις δεξιότητες, τις ιδέες και τους πόρους που μεταφέρουν οι 
μετανάστες στη χώρα τους (αναφέρονται και ως «κοινωνικά εμβάσματα»), ως κατά κάποιον 
τρόπο «ανάπτυξη από τα κάτω» (Castles and Delgado-Wise 2007, Raghuram 2009, 
Skeldon 2010, de Haas 2012). 

Η νέα αυτή αισιοδοξία επικεντρώνεται στα εμβάσματα, δεδομένου ότι όγκος τους έχει 
αυξηθεί θεαματικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και ξεπερνά πλέον κατά πολύ την 
παγκόσμια αναπτυξιακή βοήθεια8 – γεγονός που προσφέρει επιπλέον ερμηνεία των 
βασικών αιτιών της μετανάστευσης. Πάραυτα, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί επιστημονική 
συναίνεση σχετικά με τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στην οικονομική ανάπτυξη. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι τα θετικά αποτελέσματα αφορούν ως επί το πλείστον μεσαίου και όχι 
χαμηλού εισοδήματος χώρες (de Haas 2012), ενώ η επίδρασή της στις τοπικές κοινωνίες 
μπορεί να επιτείνει τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, εντείνοντας συνθήκες σχετικής 
φτώχειας των μη-μεταναστευτικών οικογενειών σε σχέση με εκείνες που έχουν συγγενείς 
στο εξωτερικό (Massey and Taylor 2004a). 

Η Raghuram (2009: 107) εντοπίζει την προέλευση της προσέγγισης αυτής στην 
«αναπτυξιολάγνα» εκσυγχρονιστική παράδοση των δεκαετιών του 1950-1960. 
Αναθεωρημένη στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης αντίληψης, όχι μόνο ουσιαστικά προωθεί 
τα συμφέροντα των ανεπτυγμένων χωρών (Castles και Delgado-Wise 2007), αλλά επιπλέον 
στρέφει την προσοχή μακριά από τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα και τον παρεμβατικό 
ρόλο του κράτους (De Haas 2012). Οι ηγεμονικές απόψεις αναφέρονται άκριτα σε 
συγκεκριμένες μορφές μετανάστευσης και συγκεκριμένες εκδοχές της ανάπτυξης αγνοώντας 
άλλες (Raghuram 2009: 108), υποθέτωντας ότι υπάρχει ένα μοναδικό γραμμικό αναπτυξιακό 
όραμα το οποίο είναι απαραίτητα «καλό» (όπου με τον «ανάπτυξη» συνήθως εννοείται η 
οικονομική μεγέθυνση), ή ότι η απόλυτη διαχείριση της μετανάστευσης είναι ρεαλιστικά 
εφικτή ή αφορά αποκλειστικά στους υψηλά ειδικευμένους. Η κριτική αυτή επισημαίνει ότι το 
ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη διασύνδεση μετανάστευσης-ανάπτυξης αντικατοπτρίζει 
επιπρόσθετα τις ανησυχίες των χωρών του Βορρά σχετικά με τη μετανάστευση, π.χ. σε 

                                                      
7
 Έτσι λοιπόν το «εκκρεμές» μετακινήθηκε από την αισιοδοξία των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών για την ανάπτυξη του 

Τρίτου Κόσμου, σύμφωνα με τη θεωρία των σταδίων του Rostow και το παράδειγμα του εκσυγχρονισμού, προς μια μάλλον 

απαισιόδοξη εκδοχή που επικράτησε την εικοσαετία 1970-1990, με αφορμή τόσο τις κριτικές προσέγγισεις των θεωρητικών 

της «εξάρτησης», αλλά και την πραγματική εμπειρία των σχετικά περιορισμένων ωφελειών ή και αρνητικών συνεπειών της 

μετανάστευσης στην αναπτυξιακή διαδικασία, όπως π.χ. στην περίπτωση της διαρροής εγκεφάλων, (de Haas 2012, βλ. 

επίσης Raghuram 2009). 

8
 Από τα περίπου 24 δισεκατομύρια δολάρια που στελνονταν από μετανάστες προς χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες 

το 1990, το ποσό των καταγεγραμμένων εμβασμάτων διπλασιάστηκε σε 59 δισ. δολάρια το 2000 και αυξήθηκε θεαματικά 

σε 243 δισ. το 2008 (έστω κι αν ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης θα πρέπει να αποδοθεί σε αποτελεσματικότερες 

μετρήσεις). Το πραγματικό συνολικό ποσό εκτιμάται τουλάχιστον στο διπλάσιο, λαμβάνοντας υπόψη τα χρημάτα που 

αποστέλλονται μέσω ανεπίσημων διαύλων (σε μετρητά που μεταφέρονται χέρι-με-χέρι, κλπ). Την ίδια στιγμή, η επίσημη 

Αναπτυξιακή Βοήθεια προς χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ανέρχονταν σε 55 δισ. δολάρια το 1990, έμεινε στα 

53 $ δισ. το 2000 και αυξήθηκε σε 126 δισ. $ το 2008 –σχεδόν το μισό των επίσημων έμβασματων (βλ. de Haas 2009: 8-9, 

όπου αναλύονται στατιστικά στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας). 
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σχέση με την ασφάλεια, τους μεταναστευτικούς ελέγχους, το ζήτημα της ένταξης των 
μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής (Castles και Delgado-Wise 2007), ερμηνεύοντας σε 
αυτό το πλαίσιο την επιλεκτικότητα των προσεγγίσεων «διαχειρίσης της μετανάστευσης» 
(Raghuram 2009). 

Εάν πράγματι ζούμε σε μια εποχή μετανάστευσης, αυτό συμβαίνει «λόγω της αύξησης των 
επιπέδων ανάπτυξης παγκοσμίως, έστω και με άνισο τρόπο» . Ως εκ τούτου, κάθε 
«προσπάθεια περιορισμού της μετανάστευσης μέσω προώθησης της ανάπτυξης είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτύχει» (Skeldon 2010: 156, 157). Η μετανάστευση δεν αποτελεί 
πανάκεια για την ανάπτυξη, όπως επαναλαμβάνει η νεοφιλελεύθερη ρητορεία (Castles και 
Delgado-Wise 2007: 7), ούτε όμως ευθύνεται για τα διαρθρωτικά αναπτυξιακά προβλήματα 
όπως συχνά υποστήριζαν οι κριτικές δομικές προσεγγίσεις (de Haas 2012), π.χ. σχετικά με 
την απομύζηση των αναπτυσσόμενων χωρών από τους νεότερους, υγιέστερους και 
περισσότερο ταλαντούχους πολίτες τους στην εκπαίδευση των οποίων είχαν ως κράτη 
επενδύσει. Αντίθετα, τα εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι οι αναπτυξιακές επιπτώσεις της 
μετανάστευσης είναι μάλλον ανάμεικτες και σίγουρα έντονα καθοριζόμενες από το εκάστοτε 
ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο (ο.π., Raghuram 2009, Skeldon 2010). Προκειμένου να 
ενεργοποιηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της μετανάστευσης, είναι ανάγκη οι χώρες 
προορισμού να δημιουργήσουν νόμιμες οδούς για υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης 
μετανάστευση, σε συνδυασμό με πολιτικές ένταξης που να ευνοούν την κοινωνική 
κινητικότητα (βλ. π.χ. Skeldon 2010, De Haas 2012). 

Έγινε ως τώρα λόγως για την αύξηση του όγκου της παγκόσμιας μετανάστευσης,τη 
διαφοροποιημένη σύνθεση του μεταναστευτικού πληθυσμού, τη μετατοπιζόμενη γεωγραφία 
της μετανάστευσης, τις νέες μορφές και κατευθύνσεις, αλλά και τις μεταβαλλόμενες 
αναπτυξιακές συνθήκες σε παγκόσμια κλίμακα. Από την άλλη, η μετανάστευση στην εποχή 
της παγκοσμιοποίησης αφορά, περισσότερο από ποτέ, όχι μόνο ανθρώπους «εν κινήσει», 
αλλά ουσιαστικά διασυνδέσεις που δημιουργούν οι ανθρώπινες κοινότητες πέραν των 
εθνικών σύνορων, οι σχέσεις των κοινοτήτων αυτών μεταξύ τους αλλά και η σύνδεσή τους 
με άλλες ροές και δίκτυα, καθώς και οι πολλαπλές δυναμικές που αυτές οι διασυνδέσεις 
εγκαθιδρύουν. Οι πρόσφατες προσεγγίσεις έχουν τοποθετήσει τη διεθνή μετανάστευση στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, τονίζοντας τις θεσμικές διαστάσεις αλλά και το μέσο-
επίπεδο των ενδιάμεσων φορέων και των κοινωνικών δικτύων που συνδέουν περιοχές 
προέλευσης και προορισμού στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα μεταναστευτικά 
συστημάτων και οι λεγόμενοι «διαεθνικοί» χώροι (Massey et al 1993, Amassari and Black 
2001, Koser 2007, Castles and Miller 2009). Χωρίς να υποτιμάται η κληρονομιά των 
«παραδοσιακών» θεωριών, η ένταση της διεθνούς μετανάστευσης κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες συνδέεται με την αύξηση των παγκόσμιων ανισοτήτων, αλλά και με τις 
αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις και διασυνδέσεις, οικονομικές ή άλλες, που οι 
διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης προκαλούν (King 1995, Stalker 2000, Koser 2007, 
Castles and Miller 2009, Solimano 2010). 

Οι αλληλεξαρτήσεις και διασυνδέσεις αυτές βασίζονται βεβαίως στις πολύπλοκες 
οικονομικές βάσεις της σύγχρονης μετανάστευσης,. Για παράδειγμα, στη σχέση της με τη 
διαρκή διόγκωση και απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου (βλ. π.χ. Solimano 2010, κεφ. 
3.2) ή στη στενά συνυφασμένη κινητικότητα της εργασίας με αυτήν του κεφαλαίου, συνήθως 
προς αντίθετες κατευθύνσεις (Sassen 1990). Οι άνθρωποι, όμως, δεν παίρνουν την 
απόφαση να μεταναστεύσουν στο κενό, ούτε ανταποκρίνονται μηχανιστικά στις 
μεταβαλλόμενες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες στη χώρα τους ή στις μεταβολές της 
ζήτησης στις χώρες προορισμού. Η δραματική αύξηση των παγκόσμιων ανισοτήτων 
συντελείται σε μια εποχή εμβάθυνσης των διασυνοριακών δεσμών και βελτιωμένων 
υποδομών κινητικότητας και διάδοσης της πληροφορίας. 

Ακόμη και άν η πληροφορία μπορεί συχνά να μεταφερθεί διαστρεβλωμένη, οι άνθρωποι 
έχουν όλο και μεγαλύτερη επίγνωση των δυνητικά καλύτερων προοπτικών κάπου 
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αλλού, μέσα από τις εικόνες που μεταδίδονται από τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης 
και το διαδίκτυο, αλλά και από εκείνους που έχουν ήδη αναχωρήσει, τις ιστορίες τους και τα 
ορατά οφέλη για τους συγγενείς που άφησαν πίσω τους (π.χ. εμβάσματα και δυτικού τύπου 
κατανάλωση). Ο ομογενοποιούμενος τρόπος ζωής και οι καταναλωτικές συνήθειες, διαχέουν 
περισσότερο από ποτέ μια αίσθηση σχετικής φτώχειας σε σύγκριση με το βιοτικό επίπεδο 
της «Δύσης» και τις δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης στις χώρες του Βορρά (Koser 
2007, Castles and Miller 2009), καθιστώντας έτσι τη χωρική κινητικότητα ως γενικευμένο 
μέσο για την επίτευξη κοινωνικής κινητικότητας (Bommes and Sciortino 2011β: 214). Οι 
φθηνές τηλεφωνικές κάρτες προπληρωμένου χρόνου, το Skype και άλλα τεχνολογικά 
εργαλεία βοηθούν τους ανθρώπους να διατηρήσουν επαφή ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό, 
μεταβάλλοντας ουσιαστικά την εικόνα του μετανάστη από άνθρωπο «ξεριζωμένο» σε 
«συνδεδεμένο» (Diminescu 2008). Τα εγκαθιδρυμένα διεθνικά κοινωνικά δίκτυα και οι 
κοινότητες της διασποράς όχι μόνο επηρεάζουν τις αποφάσεις της μετανάστευσης, αλλά 
συχνά προσφέρουν πρακτική βοήθεια στη διαδικασία μετακίνησης και εγκατάστασης 
παρέχοντας υποστήριξη ή εργασία στον τόπο προορισμού (Cohen 2008, Vertovec 2009). 

Επιπλέον, η πρόοδος στον τομέα των μεταφορών έχει κάνει τα ταξίδια πιο προσιτά,  
φέρνοντας μακρινές χώρες κοντύτερα σε όλο και περισσότερους ανθρώπους. Η ένταση των 
παγκόσμιων μετακινήσεων συνοδεύεται από την εμφάνιση μιας ολόκληρης «βιομηχανίας» 
της μετανάστευσης, όπου συμμετέχουν ιδιώτες, θεσμικά όργανα, ανθρωπιστικές 
οργανώσεις, νόμιμες ιδιωτικές εταιρείες και διεθνείς εγκληματικά δίκτυα. Το ευρύ αυτό 
φάσμα των ενδιάμεσων φορέων συμπεριλαμβάνει «εργοδότες, δικηγόρους που ειδικεύονται 
σε θέματα μετανάστευσης, ταξιδιωτικούς πράκτορες, μεσίτες, ιδιοκτήτες ακινήτων, εταιρίες 
μεταφοράς χρημάτων, τελωνειακούς και υπαλλήλους στις υπηρεσίες 
μετανάστευσης, ...ιδρύματα όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ... και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια και καταφύγιο στους μετανάστες και 
πρόσφυγες» (Koser 2007: 38). Η εμπορική πλευρά αυτής της βιομηχανίας συνιστά «ένα 
σύστημα από θεσμοθετημένα δίκτυα με πολύπλοκους λογαριασμούς κερδών-ζημιών» (Salt 
and Stein 1997: 467),    με τη διακίνηση μεταναστών και η εμπορία ανθρώπων να αποτελεί 
την προφανή παράνομη πλευρά της (Koser 2010: 189). Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η 
εξάπλωση της διακίνησης μεταναστών αποδίδεται εν μέρει στους μεταναστευτικούς 
περιορισμούς, ενώ επιπλέον τροφοδοτείται από την τεχνολογική και οργανωτική υποδομή 
της παγκοσμιοποίησης. 

Το τελευταίο βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης μετανάστευσης που επισημαίνουν οι 
Castles και Miller (2009: 13) είναι η πολιτικοποίηση της. Από το 1980, η μετανάστευση, από 
δευτερεύων ζήτημα, έχει βρεθεί στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής ατζέντας. Κι ενώ 
επαινείται για τις δυνητικές αναπτυξιακές της προοπτικές και την πιθανότητα να συμβάλλει 
στην άμβλυνση των παγκόσμιων ανισοτήτων, την ίδια στιγμή στιγματίζεται ως απειλή για τη 
διεθνή ασφάλεια και την εθνική ακεραιότητα (Duvell 2003, Raghuram 2009). 

Τα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής, της διαχείρισης και του ελέγχου της 
μετανάστευσης μετακινούνται σήμερα πέραν των εθνικών και τοπικών θεσμικών 
πλαισίων και τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών, προς μια ευρύτερη 
περιφερειακή και πολυμερή συνεργασία μεταξύ χωρών προέλευσης, διέλευσης και 
προορισμού. «Γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό ότι τα ζητήματα της μεταναστευτικής 
πολιτικής απαιτούν ενισχυμένη παγκόσμια διακυβέρνηση» (Castles and Miller 2009: 12). Θα 
μπορούσε κανείς να μιλήσει για μια παγκοσμιοποίηση της ανησυχίας σχετικά με τη 
μετανάστευση, με την έννοια ότι η μετανάστευση αποτελεί κεντρικό πολιτικό ζήτημα όχι μόνο 
για τις αναπτυγμένες χώρες, αλλά και για τον αναπτυσσόμενο κόσμο (Pécoud and 
Guchteneire 2005: 5). 

Η εποχή της παγκοσμιοποίησης χαρακτηρίζεται από την αντίφαση μεταξύ αφενός της όλο 
και περισσότερο ανεμπόδιστης κινητικότητας κεφαλαίων, αγαθών, πληροφοριών, ιδεών και 
πόρων, και αφετέρου τους ολοένα αυξανόμενους περιορισμούς στην κινητικότητα των 
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ανθρώπων. Η μετανάστευση σήμερα μπορεί να αποτελεί πρόκληση για τα σύνορα, αλλά 
εξακολουθεί να ρυθμίζεται από αυτά (Pécoud and Guchteneire 2005), καθώς προφανώς 
συνεχίζουν να προσδιορίζουν τη χωρική επικράτεια, την πολιτική κοινότητα και την 
κυριαρχική εξουσία των εθνών-κρατών. Οι μεταναστευτικοί νόμοι συνδέονται στενά με την 
εθνική κυριαρχική εξουσία και ο έλεγχος της μετανάστευσης αναδεικνύεται σήμερα ως το 
«τελευταίο προπύργιο της εθνικής κυριαρχίας» (Dauvergne 2008). Σύμφωνα με την 
Dauvergne (2004: 595): 

«καθώς τα έθνη είδαν τη εξουσία τους ως προς τον έλεγχο των ροών χρημάτων ή 
ιδεών... να χάνεται, επιδιώκουν να επιβληθούν ως έθνη μέσω των μεταναστευτικών 
ελέγχων και των πολιτικών που... πιστοποιούν την κυριαρχική τους εξουσία και 
ικανότητα». 

Καθώς το μεταναστευτικό ζήτημα γενικά καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στον πολιτικό λόγο, 
επικρατεί διεθνώς ένας «ηθικός πανικός» σε σχέση με τη μη-νόμιμη μετανάστευση. Σε αυτό 
το θέμα στρέφουμε την προσοχή μας στην επόμενη ενότητα. 

 

2. Αντιφάσεις και δυναμική της παράτυπης μετανάστευσης 

 

Η παράτυπη9 μετανάστευση σε μεγάλο βαθμό θεωρείται φαινόμενο του τέλους του 20ου και 
των αρχών του 21ου αιώνα, αν και οι ανησυχίες γύρω από αυτήν φαίνεται να αυξάνονται 
ταχύτερα από ό,τι το ίδιο το φαινόμενο (Dauverge 2004: 599). Στο γύρισμα της χιλιετίας, η 
παράτυπη μετανάστευση και οι συνέπειές της, όπως η διακίνηση ανθρώπων ή η άτυπη 
εργασία , εμφανίζονται ως εγγενή χαρακτηριστικά και προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης 
(Duvell 2003, Papademetriou 2005, Bacon 2008, Dauvergne 2008, Bommes and Sciortino 
2011a, β). Ωστόσο, η ιστορία των μεταναστευτικών ελέγχων, ιδίως στις ΗΠΑ, καταδεικνύει το 
γεγονός ότι το φαινόμενο συνέβαινε ήδη στις αρχές του 20ου αιώνα. Όπως σημειώνει ο 
Ettinger (2009: 152):  

«H μετανάστευση χωρίς έγγραφα στα τέλη της δεκαετίας του 1910 και κατά τη 
δεκαετία του 1920, είτε επ΄ροκειτο για Ευρωπαίους, είτε για Ασιάτες ή Μεξικανούς 
μετανάστες, προέκυψε από τη διασταύρωση της ζήτησης στην αγορά εργασίας, από 
την επιθυμία για οικογενειακή επανένωση, και από την ανέγερση “τεχνητών 
εμποδίων” μέσω της μεταναστευτικής νομοθεσίας».  

Επιπρόσθετα, η διάκριση μεταξύ «νόμιμης» και «παράνομης» μετανάστευσης γενικεύθηκε 
«προκειμένου να στιγματιστεί και να ρυθμιστεί κυρίως η Μεξικανική μετανάστευση εργατών 
στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα», ενώ υπήρξαν π.χ. 
συστηματικές απελάσεις περίπου μισού εκατομμυρίου Μεξικανών και Chicanos κατά τη 
διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης (De Genova 2002: 422 – 3, βλ. επίσης Ettinger 2009). Η 
έναρξη του προγράμματος Bracero στις ΗΠΑ10, πιστεύεται γενικά ότι αναχαίτισε το ρεύμα 
της παράτυπης μετανάστευσης για την περίοδο που διήρκεσε, μεταξύ 1942-1964. Ωστόσο, 

                                                      
9
 Αναφέρεται επίσης ως «παράνομη μετανάστευση», «μετανάστευση χωρίς έγγραφα», «λαθρομετανάστευση», «μετανάστευση 

χωρίς άδεια», κλπ. Παρ’ότι η σχετική ορολογία είναι μάλλον εξ’ολοκλήρου προβληματική στο βαθμό που αποδίδει 

κανονιστικά νοήματα, εδώ χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι όροι «παράτυπη μετανάστευση» και «μετανάστευση χωρίς 

έγγραφα». Ο De Genova (2002: 421) επικρίνει τη σιωπηρή τελεολογία των μεταναστευτικών κατηγοριών και καθεστώτων, 

οι οποίες «τίθενται πάντα από τη σκοπιά του εθνο-κράτους υποδοχής μεταναστών, ως ξένων που έρχονται με την 

υποτιθέμενη πρόθεση να μείνουν". Για μια συζήτηση της ορολογίας βλ. (μεταξύ άλλων): Duvell (2006, 2011a), 

Triandafyllidou (2010). 

10
 Το πρόγραμμα αφορούσε σε μια σειρά συμφωνιών για τη εισαγωγή εργατών από το Μεξικό, αρχικά προκειμένου να 

ικανοποιηθεί η ζήτηση για εργατικό δυναμικό στη διάρκεια του πολέμου, στη συνέχεια για την πρόσληψη εργατών κυρίως 

στη γεωργία). 



 Χατζηπροκοπίου & Τριανταφυλλίδου 

16 

«το διάστημα 1942-1952, 800.000 Μεξικανοί μετοίκησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως 
Braceros, τη στιγμή που 2.000.000 εκτιμάται ότι εισήλθαν χωρίς έγγραφα» (Ettinger 2009: 
169). Παρ'όλα αυτά, η μετανάστευση χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα αυξήθηκε κατακόρυφα 
μετά τη λήξη του προγράμματος, και ήδη στα τέλη του 1970, η παράτυπη μετανάστευση 
(κυρίως από το Μεξικό) είχε ανέλθει σε βασικό θέμα στην αμερικανική πολιτική ατζέντα 
(Portes 1978, 1979). Ομοίως, στην Ευρώπη η παράτυπη μετανάστευση δεν είναι νέο 
φαινόμενο, αλλά αντίθετα υπήρξε “ενδημικό χαρακτηριστικό της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού” (Bommes and Sciortino 2011β: 214). 

Τα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης εντοπίζονται στη σύζευξητηςαναζήτησης των 
ανθρώπων για καλύτερες προοπτικές ζωής, τη ζήτησης για εργατικό δυναμικό και των 
περιοριστικών μεταναστευτικών ελέγχων. Όμως, αν οι ίδιες αιτίες ίσχυαν έναν αιώνα πριν, 
ποιο είναι το καινούριο στοιχείο  αναφορικά με το φαινόμενο αυτό και πως τελικά συνδέεται 
με την παγκοσμιοποίηση; 

Υφίσταται βεβαίως κάποια συνέχεια στην εξέλιξη των πολιτικών ελέγχου της μετανάστευσης. 
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την επιτάχυνση και παγκόσμια εμβέλεια των διεθνών 
μεταναστευτικών ροών σήμερα, όπως ζητήθηκαν στην προηγούμενη  ενότητα, φαίνεται ότι, 
παράλληλα με τις γενικευμένες μετακινήσεις πληθυσμών, οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης 
παράγουν "ένα διαρκώς διευρυνόμενο πλαίσιο περιορισμών για τις ίδιες τις ανθρώπινες 
μετακινήσεις που αυτές προκαλούν” (Bommes and Sciortino 2011β: 214). 

Η αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τη μετανάστευση και δη την παράτυπη μετανάστευση, 
ενδεχομένως αντανακλά νεο-μαλθουσιανές φοβίες, ρατσιστικές προκαταλήψεις και 
συναισθηματικές αντιδράσεις (Duvell 2011a: 246). Ταυτόχρονα ωστόσο ενσωματώνει μια 
σειρά αντιφάσεων, εντάσεων, ανισοτήτων και ασυμμετριών οι οποίες βρίσκονται στην 
καρδιά της σχέσης μεταξύ παγκοσμιοποίησης, μετανάστευσης και κράτους (Soysal 1995, 
Sassen 1996, 2000, Massey and Taylor 2004a, Pécoud and Guchteneire 2005, Duvell 2006, 
Sales 2007, Bacon 2008, Dauvergne 2008, Solimano 2010): 

 μεταξύ του δικαιώματος εξόδου από μια χώρα και του δικαιώματος εισόδου και 
διαμονής σε κάποια άλλη, 

 μεταξύ της αρχής της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς πλαισίου προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 μεταξύ των εντεινόμενων μεταναστευτικών ροών σε παγκόσμια κλίμακα και της 
διαρκούς συρρίκνωσης των διαύλων νόμιμης μετανάστευσης, 

 μεταξύ εθνικών συνόρων και πληθυσμιακών μετακινήσεων, 

 μεταξύ κρατών και αγορών, ή πολιτικής και οικονομίας, 

 μεταξύ των παγκόσμιων αναπτυξιακών ανισοτήτων και των κοινωνικο-οικονομικών 
ανισοτήτων στο εσωτερικό των χωρών, 

 μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού σε παγκόσμια κλίμακα, 

 μεταξύ της κινητικότητας αγαθών και κεφαλαίου σε σχέση με αυτή της εργασίας, 

 μεταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων στρωμάτων του παγκόσμιου 
πληθυσμού, 

 μεταξύ της ελεύθερης μετακίνησης ορισμένων σε σχέση με την ανεπιθύμητη 
μετακίνηση πολλών άλλων. 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες περίπου έχει αυξηθεί όχι μόνο η σημασία της παράτυπης 
μετανάστευσης αλλά και ο όγκος του φαινομένου. Ο Papademetriou (2005) ισχυρίζεται ότι 
την περίοδο 1995-2005 αυξήθηκε ταχύτερα από κάθε άλλο τρόπο μετανάστευσης, 
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εκτιμώντας το ποσοστό των μεταναστών χωρίς έγγραφα στο 15-20% του παγκόσμιου 
μεταναστευτικού πληθυσμού. Ο Duvell (2006) υπολόγιζε των αριθμό τους το 2002 σε 22-44 
εκατομμύρια παγκοσμίως. Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο στις αναπτυγμένες χώρες αλλά και 
στις φτωχότερες. Ωστόσο η πλειοψηφία των παράτυπων μεταναστών κατοικούν στις ΗΠΑ 
(Papademetriou 2005, Duvell 2006). Περίπου 11 εκατομμύρια μετανάστες υπολογίζονταν ότι 
ζούσαν χωρίς έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008, περίπου 3,6% του συνολικού 
πληθυσμού και 30% όσων είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό (Papademetriou 2005, Duvell 
2011a: 247). 

Στην Ευρώπη, οι εκτιμήσεις για τον πληθυσμό των μεταναστών χωρίς χαρτιά ανέρχονταν σε 
8 εκατομμύρια τη δεκαετία του 1990 και ως τις αρχές του 2000. Πρόσφατη ακαδημαϊκή 
έρευνα11 εικάζει αρκετά χαμηλότερο αριθμό και μάλιστα μείωση από περίπου 3,1 – 5,3 εκ. το 
2002 (στην Ε.Ε. των 12) σε 1,9 έως 3,8 εκ. το 2008 (στην Ε.Ε. των 27), δηλαδή ποσοστό 
μόλις 0,4-0,7% του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε. ελάχιστα πάνω από το 10% των ξένων 
πολιτών που διέμεναν σε όλα τα κράτη μέλη το ίδιο έτος (Duvell 2011a: 247, 2001β: 277). 

Οι λόγοι αυτής της μείωσης τη δεκαετία του 2000 θα πρέπει να αναζητηθούν καταρχήν στα 
προγράμματα εκτεταμένων νομιμοποιήσεων, ιδίως στις χώρες της Νοτιας Ευρώπης. Εξίσου 
σημαντική ήταν και η διεύρυνση της Ε.Ε. και η «αυτόματη» μετατροπή προηγουμένως 
παράτυπων μεταναστών από τα νέα κράτη μέλη σε ευρωπαίους πολίτες (π.χ. ιδιαίτερα για 
την περίπτωση των Πολωνών, Ρουμάνων, Βουλγάρων και Λεττονών), καθώς και η αύξηση 
των ελέγχων και των συλλήψεων. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη ανισοκατανομή του πληθυσμού 
των χωρίς έγγραφα μεταναστών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., με το μεγαλύτερο 
μέρος να συγκεντρώνεται στα μεσογειακά κράτη μέλη, ενώ οι αριθμοί έχουν αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια σε κάποιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Sassen 2000, 
Baldwin-Edwards 2008, Maroukis κ.α. 2011). 

Η παράτυπη μετανάστευση, στα τέλη του εικοστού αιώνα, δεν αποτελεί εξαίρεση ή 
κοινωνική παθολογία. Αντιθέτως,, εμφανίζεται ως δομικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης 
κοινωνίας (Duvell 2003, 2006, Baldwin-Edwards 2008, Bommes και Sciortino 2011a,b). Μία 
εκδοχή για τη μελέτη του φαινομένου και τη θεωρητική κατανόηση των αιτιών και της 
σημασίας του στη σύγχρονη εποχή, το προσεγγίζει από τη σκοπιά της πολιτικές οικονομίας 
(Jahn and Straubhaar 1998, DeGenova 2002, Baldwin-Edwards 2008, Bommes and 
Sciortino 2011a,b). Από τη σκοπιά της πολιτικής, η παράτυπη μετανάστευση εμφανίζεται ως 
προϊόν των μεταναστευτικών ελέγχων και του νομικού πλαισίου στις χώρες προορισμού. 
Από τη σκοπιά της οικονομίας, σχετίζεται με την διευρυμένη ζήτηση για συγκεκριμένους 
τύπους απασχόλησης και για ευέλικτο, απροστάτευτο και χαμηλού κόστους εργατικό 
δυναμικό. Στη βάση αυτών των δύο παραμέτρων βρίσκονται οι δομικές διαδικασίες, οι 
πολιτικές εξελίξεις και άλλοι παράγοντες που προκαλούν τη μετανάστευση σε παγκόσμια 
κλίμακα, όπως ήδη συζητήσαμε. Ανάμεσά τους, τοποθετείται η τεράστια ανάπτυξη μιας 
μεταναστευτικής “υποδομής”, συμπεριλαμβανομένων των αγορών διακίνησης και εμπορίας 
ανθρώπων, οι οποίες εξετάζονται σε επόμενη ενότητα. Στις ακόλουθες παραγράφους 
διερευνούνται οι οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις του φαινομένα. 

 

2.1. Η παράτυπη μετανάστευση ως δομικό στοιχειο του ύστερου καπιταλισμού 

Το μη-νόμιμο καθεστώς αποτελεί εξ’ ορισμού μια πράξη αποκλεισμού, όμως ταυτόχρονα 
«δημιουργεί ειδικές προϋποθέσεις για ένταξη σε ορισμένες κοινωνικές σφαίρες» (Bommes 

                                                      
11

 Πρόκειται για το ευρωπαϊκό (FP7) ερευνητικό πρόγραμμα CLANDESTINO: «Undocumented migration. Data and trends 

across Europe» (Παράτυπη μετανάστευση, Δεδομένα και τάσεις στην Ευρώπη» (2008-9) το οποίο συγκέντρωσε στοιχεία 

και εκτιμήσεις σχετικά με τον όγκο του πληθυσμού των μεταναστών χωρίς έγγραφα στην ΕΕ των 27, και διερεύνησε 

λεπτομερέστερα την κατάσταση σε 12 κράτη-μέλη. 
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and Sciortino 2011β: 220). Ένα τέτοιο βασικό πεδίο ένταξης είναι η αγορά εργασίας. Παρότι 
στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων και επομένως είναι αφανείς στοσύστημα, τις 
περισσότερες φορές οι μη νόμιμοι μετανάστες δέχονται την οποιαδήποτε εργασία για την 
οποιαδήποτε αμοιβή, χωρίς κοινωνική ασφάλεια και χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση. 
Εάν οι μετανάστες αποτελούν διεθνώς το μετακινούμενο τμήμα ενός παγκόσμιου 
προλεταριάτου (Hard and Negri 2000, Duvell 2003), τότε οι μετανάστες χωρίς χαρτιά μπορεί 
να θεωρηθούν ως το περισσότερο εκμεταλλεύσιμο μέρος του: οι «νέοι είλωτες», όπως τους 
αποκάλεσε ο Robin Cohen (1987). Μια τέτοια προσεγγίση δε συμπαραίνει ότι η ζήτηση 
προσαρμόζεται στην προσφορά, δηλαδή οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό προσαρμόζονται 
στη διαθεσιμότητα μεταναστών εργατών χωρίς έγγραφα, άλλα το αντίθετο. Σχεδόν τρεις 
δεκαετίες πριν, ο Portes ερμήνευε τη δομική ενσωμάτωση της παράτυπης μετανάστευσης 
στον ύστερο καπιταλισμό, επισημαίνοντας ότι τα αίτια της «βρίσκονται ουσιαστικά στη χρήση 
και τον έλεγχο της εργατικής δύναμης σε διάφορες περιοχές της διεθνούς οικονομίας» (1978: 
472, βλ. και Portes 1979) . 

Ο Portes βάσιζε αυτή του την παρατήρηση στη συγκεκριμένη περίπτωση της Μεξικανικής 
μετανάστευσης στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η «παράνομη» μετανάστευση δεν αποτελεί 
πρόβλημα καθαυτό, αλλά μια λύση του προβλήματος (1978: 470) της αναντιστοιχίας μεταξύ 
της ζήτησης εργατικού δυναμικού και της μεταναστευτικής πολιτικής. Ο Baldwin-Edwards 
(2008) υποστηρίζει ότι η κατάσταση αυτή έχει πλέον γενικευθεί στον ανεπτυγμένο κόσμο και 
κυρίως στην Ευρώπη. Η ζήτηση πιθανότατα δεν αφορά άμεσα στους παράτυπους 
μετανάστες, αλλά στο είδος της εργασίας που προσφέρουν υπό συγκεκριμένες συνθήκες 
εργασίας και μισθούς (Anderson and Ruhs 2012: 24). 

Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής άνθισης, αυτό μπορεί να ενυπάρχει στις πολιτικές 
περιορισμού της μετανάστευσης, ακόμη και αν δεν αναγνωρίζεται ποτέ δημοσίως, ως τη 
στιγμή που θα πραγματοποιηθεί κάποιο πρόγραμμα νομιμοποίησης. Μελετώντας την 
βρετανική περίπτωση, η Anderson (2007) υπογραμμίζει την αντίφαση μεταξύ των αυστηρών 
ελέγχων στους μετανάστες και της υπερ-ευέλικτης εργασίας που προσφέρουν, διερωτώμενη 
εάν οι μεταναστευτικοί έλεγχοι μοιάζουν πράγματι με στρόφιγγα που ρυθμίζει την είσοδο, ή 
τελικά με καλούπι κατασκευής συγκεκριμένου τύπου εργαζομένων. Συνεπώς, η χρήση 
μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού μπορεί κάλλιστα να αποτελεί πολιτική επιλογή 
(Anderson and Ruhs 2012). 

Η ανοχή της παράτυπης μετανάστευσης δεν αντανακλά επομένως αποκλειστικά την  
αδυναμία ενός κράτους να ελέγξει πλήρως τις πληθυσμιακές μετακινήσεις, ή να ρυθμίσει 
αποτελεσματικά την αγορά εργασίας, αλλά επίσης, ορισμένες φορές «οι επισήμως 
δηλωμένες πολιτικές ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές προθέσεις» (Pécoud and 
Guchteneire 2005: 5). Τέτοιες προθέσεις ενδέχεται να βασίζονται ακόμη και σε συνειδητές 
εκτιμήσεις κόστους-οφέλους, π.χ. υποθέτοντας ότι οι ιδιοκτήτες κεφαλαίου και οι ειδικευμένοι 
εργαζόμενοι θα κερδίσουν περισσότερα από ό,τι μπορεί να χάσουν οι ανειδίκευτοι 
εργαζομένοι (π.χ. όσον αφορά στη μείωση μισθών), ή λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές 
εξωτερικότητες της άτυπης εργασίας, όπως αύξηση της παραγωγικότητας, επιβίωση των 
μικρών επιχειρήσεων, αύξηση της απασχόλησης, κλπ. (Jahn and Straubhaar 1998: 28). 
Εφόσον, τις τελευταίες δεκαετίες, τα επίσημα προγράμματα μετανάστευσης των 
ανεπτυγμένων χωρών στοχεύουν κυρίως σε ειδικευμένους εργαζόμενους (συχνά σε υψηλά 
εξειδικευμένους), πιστοποιώντας αυτήν την πλευρά της ζήτησης, είναι τελικά η ζήτηση για 
ανειδίκευτη ή χαμηλής ειδίκευσης εργασία που ουσιαστικά δεν αναγνωρίζεται (Casey 2009: 
23-4). Φυσικά, το θέμα της «ειδίκευσης» παραμένει αμφισβητήσιμο, δεδομένου ότι η ζήτηση 
για "χαμηλής ειδίκευσης» εργασία, μπορεί να ισοδυναμεί με ζήτηση για εργαζομένους οι 
οποίοι είναι υπάκουοι, πειθαρχημένοι και συνεργάσιμοι (Anderson και Ruhs 2012: 25). 

Οι μετανάστες χωρίς έγγραφα συνήθως συγκεντρώνονται σε περιοχές, κλάδους ή 
επιχειρήσεις όπου η ζήτηση για φθηνή κι ευέλικτη εργασία είναι αυξημένη, και που τείνουν 
να αποφεύγουν κανονισμούς και ελέγχους: σε πολυεθνικές μεγαλουπόλεις και αγροτικές 
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περιοχές, σε τομείς όπως οι κατασκευές, ο τουρισμός, οι προσωπικές υπηρεσίες, για 
εργοδότες όπως οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά (Duvell 2006). Οι μεγάλες 
μητροπόλεις, για παράδειγμα, δεν παρέχουν μόνο ανωνυμία, αλλά κυρίως προσφέρουν μια 
πληθώρα ευκαιριών απασχόλησης σε διευρυνόμενους άτυπους τομείς (Sassen 2001). Η 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας των μεταναστών επίσης συμβάλλει στη ζήτηση, μέσω της 
κινητοποίησης εθνοτικών δικτύων, προσελκύοντας μετανάστες εργαζόμενους, συχνά χωρίς 
έγγραφα, οι οποίοι συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιβίωση ων επιχειρήσεων αυτών 
(Jones et al. 2004). Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπου παίζουν σημαντικό ρόλο 
εποχικές οικονομικές δραστηριότητες (κατασκευές, τουρισμός, γεωργία), η εκτενής 
παραοικονομία αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης παράτυπων μεταναστών τις 
δύο τελευταίες δεκαετίες (Reyneri 2003). 

Στην Ευρώπη, επιπρόσθετα, η παράτυπη μετανάστευση σχετίζεται με τα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας (Bommes and Sciortino 2011a: 16). Δεν είναι όμως τόσο το ίδιο το 
κράτος πρόνοιας που προσελκύει μετανάστες, όσο οι υπάρχουσες ανάγκες για εργατικό 
δυναμικό στις υπηρεσίες πρόνοιας που αποτελούν πόλο έλξης των μεταναστών. Πιο 
συγκεκριμένα, η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού συνεπάγεται τόσο κοινωνικές όσο και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, ενώ η ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας κατά 
τις προηγούμενες δεκαετίες και οι επακόλουθες μεταβολές στις σχέσεις των δύο φύλων και 
στον οικιακό καταμερισμό εργασίας δημιουργεί κενά που παλαιότερα καλυπτόταν από την 
απλήρωτη γυναικεία απασχόληση. Σε συνδυασμό με τις περικοπές των κρατικών 
προϋπολογισμών στα πλαίσια των πολιτικών λιτότητας τα τελευταία χρόνια, αυτοί οι 
μετασχηματισμοί προκαλούν σημαντικά προνοιακά ελλείμματα, τα οποία συμβάλλουν στη 
γενίκευση της ζήτησης για εργασία στις λεγόμενες αναπαραγωγικές δραστηριότητες. 
Πρόκειται για διάφορες δραστηριότητες στα πλαίσια του νοικοκυριού και της φροντίδας, οι 
οποίες είναι εξ’ ορισμού δύσκολο να ρυθμιστούν και επομένως συνήθως δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο των επίσημων οικονομικών σχέσεων. 

Είναι λοιπόν κάτι παραπάνω από απλά συγκυριακό το γεγονός ότι οι μεταναστευτικές 
πολιτικές γίνονται όλο και περισσότερο περιοριστικές από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, 
με την άνοδο της ανεργίας, αλλά και τους μετασχηματισμούς της εργασίας που συνοδεύουν 
την οικονομική αναδιάρθρωση (ελαστικοποίηση, κατάτμηση των αγορών εργασίας, αύξηση 
της άτυπης απασχόλησης, κλπ.), όπως είδαμε παραπάνω. Ήδη από εκείνη την εποχή, ο 
Piorre (1979) είχε διαγνώσει ότι η κατάτμηση των αγορών εργασίας στις προηγμένες 
οικονομίες συνιστούσε τη βασική ερμηνευτική μεταβλητή προκειμένου να κατανοηθεί η 
απασχόληση μεταναστών παράλληλα με υψηλά και αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας. Τριάντα 
χρόνια αργότερα, η παράτυπη μετανάστευση και η άτυπη εργασία σχετίζονται εξίσου με τον 
κατακερματισμό των αγορών εργασίας παγκοσμίως (Solimano 2010). Όπως υποστηρίζει ο 
Baldwin-Edwards (2008: 1452): «οι μετανάστες σήμερα καταλαμβάνουν περιφερειακό χώρο 
σε έντονα κατατμημένες αγορές εργασίας», και είναι ακριβώς αυτή η οικονομική 
περιθωριοποίησή τους που οδηγεί «σε μια κοινωνικο-πολιτική αντίληψη ότι οι μετανάστες 
δεν είναι πλέον απαραίτητοι - παρά την επίμονη ζήτηση για την εργασία που προσφέρουν». 

Συνεπώς, το επιχείρημα των Guiraudon και Joppke (2001: 17), ότι «η στροφή της πολιτικής 
προς την κατεύθυνση της μηδενικής μετανάστευσης μετατόπισε τα αίτια της μετανάστευσης 
από την πλευρά της  ζήτησης σε αυτήν της προσφοράς, με μεγαλύτερα ποσοστά 
παράτυπης μετανάστευσης», θα πρέπει να αναθεωρηθεί επανεξετάζοντας το ρόλο της 
ζήτησης, ακόμη κι αν δε εκφράζονται πάντα ρητά τα εργοδοτικά συμφέροντα και οι 
συνακόλουθες μεταναστευτικές πολιτικές. 

Πράγματι, πέρα από τις κρατικές πολιτικές, είναι ανάγκη να ληφθεί επίσης υπόψη η 
συμπεριφορά των εργοδοτών (Jahn and Straubhaar 1998: 29), για τους οποίους «η 
παράνομη μετανάστευση μειώνει το “κόστος συναλλαγής” της πρόσληψης (ξένου) εργατικού 
δυναμικού, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία που σχετίζεται με τις θεωρήσεις, τις επίσημες 
συμβάσεις εργασίας, τις άδειες διαμονής και τις κοινωνικές παροχές» (Solimano 2010: 17). 
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Οι φιλελεύθερες πρακτικές, ιδίως σε σχέση με την ρύθμιση της αγοράς εργασίας και των 
επιθεωρήσεων εργασίας, παρέχουν στους εργοδότες πρόσβαση σε ένα εφεδρικό στρατό 
θεσμικά απροστάτευτων, ευέλικτων και χαμηλόμισθων εργαζομένων (Solimano 2010). 

Όπως παρατηρεί ο Duvell (2006: 196), «οι μετανάστες φαίνεται να ικανοποιούν με ιδανικό 
τρόπο τις απαιτήσεις της ευελιξίας, της προσαρμοστικότητας και της δια-βίου μάθησης», ενώ 
το μη-νόμιμο καθεστώς τους και η άτυπη απασχόλησή τους αποτελούν «“ελκυστικά” μέσα 
για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας» (Taran and Geronimi 2003: 6). Επομένως, η 
ζήτηση για παράτυπο μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό αντανακλά διαρθρωτικές ανάγκες 
στις προηγμένες οικονομίες (Portes 1978, Jahn and Straubhaar 1998, Baldwin-Edwards 
2008, Bommes and Sciortino 2010a,b). Η σχέση της με την άτυπη απασχόληση αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα τόσο αναφορικά με την επέκταση του προ-υπάρχοντος πεδίου της 
παραοικονομίας, όσο και με τη δυναμική των παράτυπων μεταναστευτικών ροών (Baldwin-
Edwards 2008: 1455). 

 

2.2. Παράτυπη μετανάστευση, άσυλο και μεταναστευτικοί έλεγχοι  

Από την άλλη, βέβαια, το μη-νόμιμο καθεστώς και η παράτυπη μετανάστευση ερμηνεύονται 
ως προϊόντα του νόμου. Ο De Genova (2002: 422) ορίζει την παρατυπία ως «ένα νομικό 
καθεστώς (όπως η ιδιότητα του πολίτη) που εμπεριέχει μια κοινωνική σχέση με το κράτος». 
Ωστόσο, «η έκταση και οι επιπτώσεις του νομικού καθεστώτος δεν προκύπτουν άμεσα από 
την κανονιστική περιγραφή μιας τέτοιας σχέσης», αλλά εξαρτώνται από διάφορους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας του κράτους να εντοπίζει τους 
μετανάστες χωρίς έγγραφα, αλλά και του αυτο-περιορισμού του στην καταστολή της 
παράτυπης μετανάστευσης (Bommes and Sciortino 2011β: 218, 217). Η τελευταία δεν είναι 
πάντα δεδομένη στις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες, π.χ. εξαιτίας πιέσεων της κοινής 
γνώμης, ή περιορισμών που επιβάλλει το δικαίο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε σύγκριση, 
π.χ. με τα κράτη του Κόλπου (Massey 1999) - ούτε κι αυτά ακόμη τα κράτη, ωστόσο, δεν 
κατάφεραν να εφαρμόσουν απόλυτο έλεγχο και δεν απέφυγαν κάποιου βαθμού παράτυπη 
μετανάστευση (Baldwin-Edwards, 2008: 1456). 

Οι νομικές κατηγορίες που ορίζουν το καθεστώς των μεταναστών στις χώρες προορισμού 
είναι μάλλον πολύπλοκες, ρευστές, και συχνά επικαλυπτόμενες. Η παρατυπία δεν συνιστά 
τετελεσμένο γεγονός, ούτε αμετάβλητη κατάσταση (Bommes and Sciortino 2011β: 219). 
Αντίθετα περιλαμβάνει ένα ολόκληρο φάσμα κατηγοριών όπου συνδυάζονται με διάφορους 
τρόπους το καθεστώς διαμονής και η εργασιακή σχέση των μεταναστών και το κατά πόσο 
αυτά συνάδουν με τις εθνικές νομοθεσίες (Ruhs and Anderson 2010). 

Ο χαρακτήρας του νομικού καθεστώτος είναι λοιπόν δυναμικός. Αυτό υπονοεί ότι η 
κατάσταση της παρατυπίας μπορεί να αναστραφεί, π.χ. ως αποτέλεσμα εκτεταμένων 
προγραμμάτων νομιμοποίησης. Αντίθετο παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη εμπειρία στις 
νοτιοευρωπαϊκές χώρες, όπου μετανάστες που είχαν καταφέρει να νομιμοποιηθούν 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην ανανέωση των αδειών τους και να εκπέσουν 
της νομιμότητας, π.χ. αδυναμίας συγκέντρωσης του απαιτούμενου αριθμού εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. (Triandafyllidou 2010: 8, βλ. και Baldwin-Edwards, 2008). Η 
ρευστότητα του νομικού καθεστώτος δεν εξαρτάται επομένως από μεμονωμένες 
περιπτώσεις ή στρατηγικές, ούτε μόνο από τις προϋποθέσεις εισόδου, αλλά ουσιαστικά από 
τις αλλαγές στην μεταναστευτική πολιτική και τις εξελίξεις που σχετίζονται με την 
απασχόληση. 

Τα εμπειρικά δεδομένα στις χώρες της ΕΕ καταδεικνύουν μια ποικιλία «παράτυπων 
διαδρομών», όπου η μη-νόμιμη είσοδος είναι απλά μία μεταξύ άλλων και μάλιστα 
αντιπροσωπεύει μόνο το 10% - 20% των παράνομων μεταναστών στην ΕΕ (Duvell 2011a, 
β, Papademetriou 2005, Baldwin-Edwards 2008) : 
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 Νόμιμη είσοδος με θεώρηση (visa) και παράταση της παραμονής μετά τη λήξη της, 

 Νόμιμη είσοδος και ενδεχομένως παραμονή με τη χρήση πλαστών εγγράφων, 

 Νόμιμη είσοδος και  διαμονή με θεώρηση (visa), της οποίας οι όροι παραβιάζονται, 

 Νόμιμη είσοδος και παραμονή, αλλά άτυπη απασχόληση, 

 Γραφειοκρατική ανεπάρκεια στην διεκπεραίωση αιτήσεων έκδοσης ή ανανέωσης 
αδειών διαμονής ή εργασίας, με αποτέλεσμα την απώλεια του νόμιμου καθεστώτος, 

 Μη-νόμιμο καθεστώς εκ γενετής, για παιδιά γονέων χωρίς έγγραφα, 

 Αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε, αλλά δεν μπορούν να 
απομακρυνθούν από τη χώρα, 

 Παράνομη είσοδος. 

Κατά συνέπεια, η παρατυπία αποτελεί νομική και πολιτική κατασκευή και άρα μπορεί να 
αποδομηθεί με πολιτικά μέσα (Duvell 2006, 2011β). Εμπεριέχει μια «ιεραρχία καθεστώτων» 
(Vasta 2008) τα οποία προέρχονται περισσότερο από τη μεταναστευτική νομοθεσία, και όχι 
από καθαυτή την πράξη της διέλευσης των συνόρων χωρίς έγγραφα ή άδεια. Η έννοια της 
παρατυπίας επομένως «περιγράφει τη μεταναστευτική ροή (..), αλλά μόνο σε σχέση με την 
αλληλεπίδρασή αυτής με τις ενέργειες του κράτους, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν 
βαθιά την πορεία και τη δομή της μεταναστευτικής διαδικασίας» (Bommes και Sciortino 
2011β: 216). 

Παρόλ’αυτά, η παρατυπία είτε ως παράνομη είσοδος ή ως διαμονή χωρίς χαρτιά θεωρείται 
«προσβολή της εθνικής κυριαρχίας, διότι αποτελεί απόδειξη ότι ένα έθνος δεν ελέγχει τα 
σύνορά του» (Dauvergne 2004: 598). Επομένως, η πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης 
αναδεικνύεται, εκτός των άλλων, σε ζήτημα νομιμοποίησης του κρατικού μηχανισμού: 
«Απέναντι στη μειωμένη ικανότητα στους τομείς της οικονομικής πολιτικής και του εμπορίου, 
στα στρατιωτικά θέματα και στη ρύθμιση των πολυεθνικών εταιρειών, η πάταξη της 
παράνομης μετανάστευσης αντιπροσωπεύει ισχυρό δείγμα επιβολής κυριαρχικού ελέγχου» 
(ο.π.: 600). 

Η καταστολή, ωστόσο, συχνά οδηγεί σε φαύλο κύκλο: η συχνότητα του φαινομένου 
γενικεύεται, οι κινδύνους και το κόστος για τους μετανάστες αυξάνονται, εντείνεται η 
εξάρτησή τους από δίκτυα διακίνησης τα οποία στρέφονται σε πιο εξελιγμένες μεθόδους για 
την αποφυγή των ελέγχων, και δημιουργούνται έτσι κίνητρα για ακόμη περισσότερους 
περιορισμούς. 

Επιπρόσθετα, οι διαδρομές της παράτυπης μετανάστευσης και της διακίνησης 
μεταναστών, θολώνουν περαιτέρω τη διάκριση μεταξύ διαφόρων κατηγοριών 
μεταναστών (Van Liempt 2007: 14). Αναζητώντας ασφαλείς προορισμούς, οι πρόσφυγες 
ενδέχεται να ταξιδέψουν με μη-νόμιμα μέσα και να καταφύγουν στις υπηρεσίες των 
διακινητών, ενώ οι οικονομικοί μετανάστες μπορεί να αποπειραθούν να χρησιμοποιήσουν το 
μονοπάτι της αίτησης ασύλου με την ελπίδα να αποκτήσουν νόμιμη διαμονή (Koser 2010: 
183, βλ. επίσης van Hear κ.α. 2009)., Τα όρια μεταξύ οικονομικών μεταναστών και 
προσφύγων γίνονται ολοένα και περισσότερο δυσδιάκριτα, «Τόσο στις νομικές προσεγγίσεις 
όσο και στο δημόσιο φαντασιακό» (Dauvergne 2004: 601). Αν και οι διεθνείς οργανισμοί, 
όπως η Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή η Ομάδα Εργασίας της ΕΕ 
Υψηλού Επιπέδου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, έχουν αναγνωρίσει το «πλέγμα 
μετανάστευσης-ασύλου» (van Hear κ.α. 2009: 8), η διασύνδεση μεταξύ ακούσιας, ημι-
ακούσιας και εκούσιας μετανάστευσης αμφισβητεί τις συμβατικές υποθέσεις στη 
χάραξη της πολιτικής. Ο Van Hear (2009: 10) επισημαίνει ότι ο όρος «μεικτή 
μετανάστευση» συνδέεται κυρίως με την πολιτική ατζέντα στις (δυτικές) χώρες προορισμού, 
αντανακλώντας τις ανησυχίες τους σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση, τον ελέγχο των 
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συνόρων, τις αβάσιμες αιτήσεις ασύλου και την επιστροφή των αιτούντων άσυλο των 
οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν. Με λίγα λόγια, παρά τη νομική διάκριση (και τη σχετική 
ρητορεία) μεταξύ όσων «δικαιούνται» δικαίωμα εισόδου και όσων «δεν δικαιούνται», τα όρια 
στην πράξη είναι συγκεχυμένα. 

Εκτός των περιπτώσεων όπου «πρόσφυγες και άλλοι μετανάστες ταξιδεύουν μαζί 
χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαδρομές και τα ίδια μεταφορικά μέσα και  απευθύνονται στις 
υπηρεσίες των ίδιων διακινητών», ενώ συχνά διατηρούν στενούς δεσμούς στις χώρες 
διέλευσης και έχουν παρόμοιες εμπειρίες στις χώρες  προορισμού, η «μεικτή μετανάστευση» 
μπορεί επίσης να αναφέρεται στο μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της μετανάστευσης στην 
πορεία12 (van Hear et al:. 9-10, 12). Χαρακτηρίζει επομένως όλα τα στάδια της 
μεταναστευτικής διαδικασίας: είτε αναφορικά με τις ενίοτε πολλαπλές αιτίες που οδηγούν 
τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις χώρες τους, είτε τα ανάμεικτά κίνητρά τους να 
μεταναστεύσουν, τα οποία μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. 

Επίσης, δεν είναι πάντα σαφές αν τα αίτια της κίνησης ή τα αρχικά κίνητρά του μετανάστη, 
είναι εξ’ολοκλήρου «αναγκαστικά» ή «εθελοντικά». Οι όροι «διακίνηση μεταναστών» και 
«εμπορία ανθρώπων» χρησιμοποιούνταν ως συνώνυμα περίπου μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του 2000 - πλέον διακρίνονται εφόσον ο πρώτος προϋποθέτει τη συγκατάθεση 
του μετανάστη και ως εκ τούτου θεωρείται εθελούσιος τρόπος μετανάστευσης, ενώ ο 
δεύτερος είναι καταναγκαστικός εξ’ ορισμού (Koser 2010). Επίσης, ο όρος «οικονομικός 
πρόσφυγας» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους μετανάστες που διαφεύγουν από τη 
φτώχεια, την έλλειψη ευκαιριών, τους κατεστραμμένoυς όρους διαβίωσης, κ.ο.κ., εκτός 
αυτών που προσπαθούν να γλιτώσουν από πολέμους ή διώξεις (π.χ. Maharaj 2001). Ακόμα 
δυσκολότερο είναι να προσδιοριστεί το αν όσοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την 
πατρίδα τους λόγω κλιματικών αλλαγών ή περιβαλλοντικής καταστροφής είναι τελικά 
«μετανάστες» ή «πρόσφυγες» (π.χ. Brown 2007: 7-8, Martin 2010). Η πραγματικότητα δεν 
είναι δυνατόν να χωρέσει σε συμπαγή νομικά κατασκευάσματα και άκαμπτα μεταναστευτικά 
καθεστώτα: όσοι τελικά αποκλείονται ενδέχεται να βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη, και οι 
μεταναστευτικοί περιορισμοί συχνά δεν αφήνουν περιθώρια πέραν της παράτυπης 
μετανάστευσης. 

 

2.2.1 Η σύνδεση της μετανάστευσης με ζητήματα ασφαλείας 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η μετανάστευση έχει επαναπροσδιοριστεί ως μία από 
τις παγκόσμιες απειλές της σημερινής «κοινωνίας του ρίσκου» (Beck 1992). Η μετανάστευση 
εμφανίζεται ως «το Άλλο» απέναντι στις ροές εκείνες που θεωρούνται «καλές», «ωφέλιμες» 
ή «αναγκαίες» (π.χ. οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, το εμπόριο, η μεταφορά γνώσεων, 
το διαδίκτυο, κ.λπ.), ενώ «ο μετανάστης... συνδέεται συχνά με την “σκοτεινή” πλευρά της 
παγκοσμιοποίησης», και κουβαλά μαζί του «καθετί κακό και επικίνδυνο» που συνδέεται με 
αυτήν: «ασθένειες, ναρκωτικά, θάνατο και καταστροφή» (Muck 2008: 1232). Είναι όλο και 
περισσότερο ορατή η τάση να αποδίδονται οι ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές και 
πολιτισμικές ανησυχίες στο μεταναστευτικό πρόβλημα (van Liempt 2007: 23), ενώ 
κυριαρχούν υπερβολές σε σχέση με τους αριθμούς, δίνοντας την εντύπωση ότι οι φτωχές 
μάζες του παγκόσμιου Νότου συνωστίζονται, έτοιμες να κατακλύσουν την ευημερούσα 
Δύση. Ακόμη περισσότερο, όπως το διατύπωσε η Dauvergne (2008:114), «ο φόβος της 

                                                      
12

 Π.χ. ο Koser (2008) αναφέρεται στις διαπλεκόμενες μεταναστευτικές διαδρομές και διακίνησης προς τη Δύση Αφγανών και 

Πακιστανών, τη στιγμή που οι πρώτοι γενικά αξιώνουν άσυλο στην ΕΕ, ενώ οι τελευταίοι θεωρούνται ότι κυρίως έχουν 

οικονομικά κίνητρα. Οι Van Hear κ.α. (2009), δίνουν ένα παρόμοιο παράδειγμα σχετικά με το πώς οι πρόσφυγες ενδέχεται 

να χρησιμοποιούν οδούς της μετανάστευσης ή και του εμπορίου, αναλύοντας την περίπτωση των Αφγανών, όπου πολλοί 

ξεκινούν το ταξίδι τους προς την Ευρώπη από στρατόπεδα προσφύγων στο Πακιστάν, όσοι όμως είχαν σε προηγούμενη 

φάση βρει καταφύγιο στο Ιράν είναι πλέον οικονομικοί μετανάστες. 
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μετανάστευσης δεν είναι πλέον κυρίως φόβος για την απώλεια της πολιτιστικής και 
γλωσσικής ηγεμονίας, αλλά φόβος για όπλα και βόμβες, άνθρακα και σαρίν», δηλαδή ως 
(υποτιθέμενη) απειλή που γίνεται κατανοητή με στρατιωτικούς όρους και ως εκ τούτου 
δικαιολογείται ευκολότερα η προσπάθεια αντιμετώπισής της. 

Μια τέτοια εικόνα της μετανάστευσης, ιδίως της παράτυπης μετανάστευσης, βρίσκεται στην 
καρδιά της ρητής σύνδεσής της με ζητήματα ασφάλειας. Στην ΕΕ, παράλληλα με την 
κατάργηση των εσωτερικών ελέγχων και την απελευθέρωση των ενδο-κοινοτικών 
μετακινήσεων (με τις συνθήκες του Σένγκεν και του Μάαστριχτ) η μετανάστευση έχει 
«επαναπροσδιοριστεί... ως... ζήτημα ασφάλειας... υπό τον ίδιο πλαίσιο με το οργανωμένο 
έγκλημα και την τρομοκρατία» (Waquant 2005: 41).  

Σύμφωνα με τους Guiraudon και Joppke (2001: 15): 

«υπάρχει ένας απλός λόγος για τη σύνδεση της μετανάστευσης με την ασφάλεια: στο 
βαθμό που η μετανάστευση είναι ανεπιθύμητη, και η μεταναστευτική πολιτική 
μετατρέπεται σε πολιτική “ελέγχου”, είναι πιθανή η προσέγγιση της μετανάστευσης 
με αρνητικούς όρους, ως “απειλής” για την κοινωνία υποδοχής». 

Σχετικές με μια τέτοια προσέγγιση είναι και οι συζητήσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο που 
βλέπουν τους παράτυπους μετανάστες ως απειλή για τη δημόσια υγεία (π.χ. στην Ελλάδα) ή 
ως «ψεύτικους» αιτούντες άσυλο που καταχράσσονται το κράτος πρόνοιας (π.χ. στη 
Βρετανία). Επιπλέον, σε περιόδους οικονομικής κρίσης και καλπάζουσας ανεργίας, η 
παράτυπη μετανάστευση συνδέεται με πραγματικό ή υποτιθέμενο ανταγωνισμό για τις 
λιγοστές θέσεις εργασίας, αντίληψη που βρίσκεται στο επίκεντρο ξενοφοβικών και 
ρατσιστικών προκαταλήψεων που επιτίθενται εξίσου σε νόμιμους μετανάστες. Εφόσον τα 
θέματα αυτά προσελκύσουν την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, ενδέχεται να 
«υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του 
κράτους» και να κινητοποιήσουν «αιτήματα για αυστηρότερους ελέγχους και αυστηρότερη 
μεταναστευτική πολιτική» (Koser 2010: 190). 

Από την άλλη πλευρά, ενώ όλο και συχνότερα η (παράτυπη) μετανάστευση συζητείται ως 
ζήτημα ασφάλειας, η ασφάλεια των ίδιων των μεταναστών παραμένει εξαιρετικά επισφαλής 
(Koser 2010). Σύμφωνα με καταγραφές ΜΚΟ, πάνω από 11.000 άνθρωποι είναι γνωστό ότι 
έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στην ΕΕ από το 1988.  Σχεδόν 
8.500 από αυτούς πνίγηκαν στη θάλασσα, ενώ ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε ραγδαία 
τη δεκαετία του 200013. Στις ΗΠΑ, πάνω από 5.000 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή 
τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τα σύνορα με το Μεξικό μεταξύ 1994-2009 
(Jimenez 2009: 17). Όπως αναφέρει ο Koshravi, η βασική πτυχή των σύγχρονων 
συνοριακών πολιτικών είναι ότι εκθέτουν τους «παραβάτες των συνόρων στο θάνατο αντί να 
χρησιμοποιούν την εξουσία τους για να σκοτώσουν» (2007: 324, αναφερόμενος στον 
Agamben 1998). 

Επιπλέον, υπάρχει αύξηση, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, των μεταναστών σε κράτηση, 
υπερβαίνοντας κατά πολύ την αναλογία τους στο γενικό πληθυσμό, ενώ ένα σημαντικό 
ποσοστό αφορά σε αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη είσοδο και διαμονή 
(Wacquant 2005: 34-35). Η στέρηση νομιμοποιητικών εγγράφων καθιστά τους μετανάστες 
ευπαθείς και τους εκθέτει σε πολλαπλούς  κινδύνους: εκμετάλλευση στην αγορά εργασίας, 
διακρίσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, ορισμένες φορές ακόμη και σωματική κακοποίηση. Η 
παράτυπη είσοδος και το μη-νόμιμο καθεστώς έχουν επομένως, άμεσα ή έμμεσα, βρεθεί στο 
επίκεντρο των διαδικασιών φυλετικοποίησης στις ανεπτυγμένες χώρες, όπου εξισώνεται το 
παράνομο καθεστώς με την εκμετάλλευση του ανειδίκευτο εργατικού δυναμικού και τη 
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 Βλ. http://owni.eu/2011/03/04/app-fortress-europe-a-deadly-exodus (τα στοιχεία προέρχονται απόπ την ιστοσελίδα της 

οργάνωσης UNITED for Intercultural Action). 

http://owni.eu/2011/03/04/app-fortress-europe-a-deadly-exodus
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φτώχεια απελπισμένων ανθρώπων από χώρες του τρίτου κόσμου (Casey 2009). Ωστόσο, η 
ηθικιστικές απεικονίσεις των παράτυπων μεταναστών είτε ως θύματα, είτε ως θύτες, 
επισκιάζουν τον κρίσιμο ρόλο του κράτους στην κατασκευή κατηγοριών ανθρώπων, οι 
οποίοι είναι ευάλωτοι στην εκμετάλλευση και την κακοποίηση (Anderson 2008). 

 

2.3. Η «παρατυπία» μεταξύ κοινωνικής δομής και ανθρώπινης δράσης 

Οι μετανάστες δεν «ανταποκρίνονται» λειτουργιστικά στις αναπτυξιακές πιέσεις ή τις 
ανισότητες που τους «ωθούν» εκτός των χωρών τους, ούτε μεταναστεύουν απλά να 
«ικανοποιήσουν» τη ζήτηση για εργατικό δυναμικό στις κοινωνίες υποδοχής. Παρότι οι 
δομικές συνθήκες στο μάκρο-επίπεδο διαμορφώνουν το υπέδαφος της 
μεταναστευτικής διαδικασίας, το υποκειμενικό ποιος, πότε, γιατί και πώς της 
μετανάστευσης παραμένει αποτέλεσμα των αποφάσεων, πρακτικών και στρατηγικών 
των ατόμων, των νοικοκυριών και των ευρύτερων κοινωνικών τους δικτύων.  

Η μελέτη της παράτυπης μετανάστευσης επαναπροσδιορίζει εκ νέου ένα από τα παλαιότερα 
προβλήματα στις κοινωνικές επιστήμες: τη σχέση μεταξύ ανθρώπινης δράσης και 
κοινωνικής δομής. Ο τρόπος με τον οποίο η δομή διαμεσολαβείται μέσω του ατόμου δεν 
είναι απλώς ζήτημα του πώς σταθμίζονται οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί, αλλά προκύπτει 
από σύνθετες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε υποκειμενικότητες που προσαρμόζονται στις 
καταστάσεις, ενεργητικές πρακτικές των ανθρώπων, στρατηγικές που αναπτύσσουν 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εκάστοτε συνθήκες, ποικίλες διαπραγματεύσεις της 
ταυτότητας, διαπροσωπικές σχέσεις και πολλαπλούς τρόπους κινητοποίησης κοινωνικού και 
πολιτιστικού κεφαλαίου. Η Vasta (2008: 7) εξηγεί πως «η δράση των μεταναστών λειτουργεί 
μέσω της κατασκευής κοινωνικών, οικονομικών, και πολιτικών πρακτικών και συνθηκών της 
καθημερινής ζωής. Τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να αποτελέσουν αναδυόμενες δομές οι 
οποίες λειτουργούν ως εποικοδομητικές και παραγωγικές διαδικασίες». Όπως προτείνει η 
βιβλιογραφία για τη διεθνικότητα (transnationalism) (π.χ. βλ. Smith and Guarnizo 1998), οι 
άνθρωποι ταυτόχρονα προσαρμόζονται σε τοπικό και ατομικό επίπεδο και αντιστέκονται 
ποικιλοτρόπως στις δομές εξουσίας και τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες.  

Η δράση των μεταναστών ασκείται καταρχήν με τη γεωγραφική τους κινητικότητα, ως μέσο 
κοινωνικής κινητικότητας (Bommes και Sciortino 2011), η οποία συχνά αποτελεί μια εξ 
αρχής συλλογική οικογενειακή απόφαση (Stark 1991). Πώς όμως οι άνθρωποι εμπλέκονται 
σε καταστάσεις που μπορούν να θέσουν τη ζωή τους σε αβεβαιότητα, συχνά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και με αβέβαια αποτελέσματα; Πώς λαμβάνουν αποφάσεις που 
εμπεριέχουν τεράστιο κόστος και κινδύνους που ξεπερνούν τον έλεγχό τους; Πώς κάνουν το 
βήμα να γίνουν «παράνομοι» και να αφήσουν τον κόσμο γύρω τους να αλλάξει διά παντός 
(β.λ. Koshravi 2007: 322), και πώς το διαπραγματεύονται αυτό;  

Τα παραπάνω ερωτήματα δεν επιδέχονται απλές απαντήσεις. Βέβαια μπορεί κανείς να 
υποστηρίξει ότι «οι άνθρωποι παίρνουν το ρίσκο προκειμένου να απαλλαγούν από 
αφόρητες καταστάσεις» (Papademetriou 2005), «επειδή προσπαθούν απελπισμένα να 
ξεφύγουν από τη φτώχεια και την καταπίεση, επειδή το πολιτικό πλαίσιο τους προσφέρει 
περιορισμένες επιλογές, ή επειδή παρασύρονται από τη δυναμική της μεταναστευτικής 
βιομηχανίας» (Koser 2010: 189). Επιπρόσθετα, το ζήτημα της πληροφόρησης είναι 
κομβικό σε αυτή τη διαδικασία: πληροφόρηση σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους 
που περιλαμβάνει ένα παράτυπο ταξίδι, με το ρίσκο της λαθραίας διέλευσης των συνόρων, ή 
με τις συνθήκες στις χώρες προορισμού. Ωστόσο, καθώς επισημαίνει ο Koser (2010), τίποτε 
από τα παραπάνω δεν ερμηνεύει από μόνο του γιατί και πώς κανείς αποφασίζει να 
μεταναστεύσει παράτυπα.  

Και όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μετανάστες δεν υποβάλλονται παθητικά στην 
εκμετάλλευση αδίστακτων διακινητών. Η θέση αυτή δεν αγνοεί την πραγματικότητα των 
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πολυάριθμων ανθρωπίνων τραγωδιών και δραμάτων του κόσμου της διακίνησης 
μεταναστών, της εμπορίας ανθρώπων και της παράτυπης διέλευσης των συνόρων, αλλά να 
επιστήσει την προσοχή στην οπτική των ίδιων των μεταναστών και να συνδέσει όσα 
συμβαίνουν μεταξύ του «πριν» και του «μετά» της μετανάστευσης, σε μια δυναμική ανάλυση 
που ξεπερνά το νομικό-ποινικό λόγο ή τη ρητορεία περί θυματοποίησης (Van Liempt 2007). 

Συγκεκριμένα, κατά την ίδια τη διαδικασία της διακίνησής τους, οι μετανάστες ασκούν 
ποικίλους βαθμούς αυτονομίας και αλληλεπιδρούν ποικιλοτρόπως με τους διακινητές τους, 
ενώ συχνά διατηρούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους (Kyle and Liang 2001: 217, van 
Liempt 2007, Khosravi 2007, Koser 2008, 2010). Επιπλέον, οι «παράνομοι ταξιδιώτες» όχι 
μόνο μετατρέπουν τα κοινωνικά τους δίκτυα σε κοινωνικά κεφάλαιο, αλλά και κάνουν 
δημιουργική χρήση του πολιτιστικού τους κεφαλαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
η αυτοβιογραφική ιστορία του Khosravi (2007:331), όπου παρατηρώντας τη συμπεριφορά 
νεαρών δυτικών τουριστών και ανακαλώντας χολλυγουντιανές ταινίες κατάφερε να 
ξεπεράσει τη νευρικότητά του και να «συμπεριφέρεται κανονικά» κατά τη διάρκεια των 
συνοριακών και εσωτερικών ελέγχων. 

Οι μετανάστες δεν υπομένουν πάντα στωικά τις συνθήκες αποκλεισμού που ενδεχομένως 
αντιμετωπίζουν στη χώρα προορισμού τους, ούτε αποδέχονται παθητικά την εκμετάλλευση 
των εργοδοτών στην αγορά εργασίας. Υπάρχει πληθώρα ενδείξεων στρατηγικών επιβίωσης 
και πρακτικών προσαρμογής που αναπτύσσουν οι μετανάστες χωρίς έγγραφα, προκειμένου 
να αποκρύψουν το νομικό τους καθεστώς, ή ακόμη και να το χρησιμοποιήσουν προς όφελός 
τους (Engbersen 2001). Ο Engbersen (2001) περιγράφει διάφορες τέτοιες στρατηγικές: 
όπως το να λειτουργούν με στρατηγικό τρόπο στο δημόσιο χώρο και να γίνονται «αόρατοι» 
προκειμένου να αποφύγουν το βλέμμα του κράτους (βλ. και Vasta 2008: 7), τους γάμους με 
πολίτες ή νόμιμους κατοίκους, συνήθως από τους κόλπους των εγκατεστημένων εθνοτικών 
κοινοτήτων ομοεθνών τους, ή το χειρισμό της ταυτότητας και της εθνικότητάς τους, π.χ. 
αγοράζοντας, νοικιάζοντας ή πουλώντας διαβατήρια ή άλλα (πλαστά ή γνήσια) έγγραφα 
(Vasta 2008). 

Καμία από τις στρατηγικές αυτές δεν είναι απλή, ενώ τις περισσότερες φορές 
περιλαμβάνουν την κινητοποίηση κοινωνικού κεφαλαίου μέσω εθνοτικών κοινοτικών 
δικτύων, τα οποία ενδέχεται να παρέχουν στήριξη στη βάση ενός φάσματος κινήτρων που 
μπορεί να είναι από αλτρουιστικά έως ωφελιμιστικά (Engbersen 2001, βλ. και Portes 1995). 
Τέλος, ακόμη και αναφορικά με την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, οι μετανάστες μπορεί 
σε ορισμένες περιπτώσεις και να επωφελούνται του καθεστώτος τους, πέραν των 
περιορισμών που τους επιβάλλει (Anderson 2008). Επίσης, «η παράτυπη μετανάστευση 
μπορεί να προσφέρει απτά οικονομικά οφέλη για το μετανάστη, σε ένα είδος τοπικής αγοράς 
εργασίας που προσφέρει θέσεις και μισθούς οι οποίοι ενδέχεται να είναι αρκετές φορές 
υψηλότεροι (σε συγκριτική αγοραστική δύναμη) με εκείνους που καταβάλλονται στη χώρα 
προέλευσης» (Solimano 2010: 17). Η συνεχής αύξηση του ποσού των εμβασμάτων σε 
παγκόσμια κλίμακα (π.χ. de Haas 2012) που προαναφέρθηκε, αποτελεί εύγλωττη απόδειξη 
των παραπάνω. 

 

2.4 Μεταναστευτικοί έλεγχοι: μια κριτική προσέγγιση 

Η μεταναστευτική πολιτική έχει αναδειχθεί στο «τελευταίο προπύργιο της εθνικής 
κυριαρχίας». Ωστόσο οι αυξανόμενοι περιορισμοί και εκτεταμένοι έλεγχοι φαίνεται να 
αποδεικνύονται ανεπαρκείς ως προς την άμβλυνση των παγκόσμιων πληθυσμιακών 
μετακινήσεων, ενώ συχνά έχουν απρόβλεπτες συνέπειες (Pécoud and Guchteneire 2005, 
Skeldon 2010), ή και αποτυγχάνουν πλήρως (Castles 2004), αν κρίνει κανείς από τη 
διόγκωση της παράτυπης μετανάστευσης και την ανάπτυξη ττης διακίνησης μεταναστών. 
Βεβαίως, αυτή η υποτιθέμενη διαφορά μεταξύ των στόχων της μεταναστευτικής πολιτικής 
και των αποτελεσμάτων της δεν πρέπει να υπερεκτιμάται, αφού «η πολιτική ρητορική συχνά 
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δημιουργεί δημόσιες προσδοκίες οι οποίες δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν». Παράλληλα, 
ούτε οι στόχοι της μεταναστευτικής πολιτικής, ούτε τα αποτελέσματά της είναι «μονολιθικά 
και ξεκάθαρα ως προς τον προσδιορισμό τους» (Guiraudon and Joppke (2001: 11). 

Οι φιλελεύθερες δημοκρατίες περιορίζονται από τους φιλελεύθερους κανόνες και το νόμο, 
ενώ υπόκεινται στη διεθνή νομοθεσία ανθρώπινων δικαιωμάτων. Καθώς  είναι υπόλογες 
στους πολίτες τους (Soysal 1994, Sassen 1996, Dauverge 2008, Guiraudon and Joppke 
2001), συνεπάγεται ότι και ο έλεγχος σε κάποιο βαθμό ελέγχεται κι αυτός (Pécoud and 
Guchteneire 2005: 5). Επιπλέον, οι κρατικές πολιτικές δεν μπορούν πάντα να είναι 
συνεκτικές αναφορικά με τα διάφορα πεδία πολιτικής, π.χ. ενδέχεται να υπάρχει ακόμη και 
σύγκρουση μεταξύ της οικονομικής πολιτικής για τη ρύθμισης της αγοράς εργασίας και των 
πολιτικών ασφαλείας (ο.π.). Όπως είδαμε, η παράνομη μετανάστευση συχνά ανταποκρίνεται 
στη μη-αναγνωρισμένη ζήτηση για φθηνή και ευέλικτη εργασία, και ως εκ τούτου μπορεί εν 
μέρει να γίνεται ανεκτή.  

Ωστόσο, αν στην αυγή της χιλιετίας η μετανάστευση έχει αναδειχθεί στο «φάντασμα που 
στοιχειώνει τον κόσμο» (Hard and Negri 2000), η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί την 
κορυφή του παγόβουνου, συμπυκνώνοντας τους χειρότερους φόβους του κοινού απέναντι 
στην παγκοσμιοποίηση και το έσχατο καταφύγιο των κρατών για την ανάκτηση της χαμένης 
νομιμοποίησής τους. Οι ενεργητικές (και ορατές) προσπάθειες για την καταπολέμησή της, 
έρχονται σε αντίφαση με την περιορισμένη δυνατότητά τους να ελέγξουν τις πολλαπλές ροές 
κεφαλαίου, εμπορίου και πληροφοριών, που τα διασχίζουν ανεμπόδιστα. Η παράτυπη 
μετανάστευση συνιστά από μόνη της ένδειξη των εντεινόμενων στρατηγικών αποκλεισμού 
σε έναν άνισο κόσμο, και άρα απόδειξη της προδοσίας της (νεο)φιλελεύθερης υπόσχεσης 
της πρόσβασης στην ευημερία για όλους (Waquant 2005). 

Η ιστορία των ελέγχων της μετανάστευσης αποκαλύπτει ότι υπήρξαν στενά συνυφασμένοι 
με την ιστορία της ανάπτυξης και εδραίωσης του έθνους-κράτους. Από ιστορική σκοπιά, η 
διεθνής ρύθμιση της μετανάστευσης είναι σε μεγάλο βαθμό εφεύρεση του 20ου αιώνα, 
πράγμα που σημαίνει ότι το σύστημα των εθνικών κρατών, της εθνικής κυριαρχίας και του 
διεθνούς δικαίου που προέκυψε από τη συνθήκη της Βεστφαλίας, «τα κατάφερε επί τρεις 
αιώνες χωρίς συγκροτημένη ρύθμιση της μετανάστευσης» (Dauvergne 2004: 589). Αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν υπήρξαν προηγουμένως κάποιας μορφής έλεγχοι των αρχών στην 
επικράτεια και τους πληθυσμούς τους: έγγραφα ισοδύναμα με τα σημερινά διαβατήρια και τις 
θεωρήσεις καταγράφονται από τους μεσαιωνικούς χρόνους, όμως ιστορικά επιβάλλονταν 
κυρίως σε τοπική κλίμακα, π.χ. από εκκλησίες, ιδιοκτήτες γης ή ιδιωτικοί φορείς και 
στόχευαν σε συγκεκριμένες ομάδες, π.χ. Εβραίους ή Τσιγγάνους (Torpey 2000). Ακόμη και 
κατά τη χρυσή περίοδο της μετανάστευσης, νόμοι διαποτισμένοι από πνεύμα φυλετικών 
διακρίσεων είχαν επιχειρήσει να ελέγξουν τη μετανάστευση συγκεκριμένων ανεπιθύμητων 
ομάδων στο Νέο Κόσμο, όπως η Πράξη Αποκλεισμού των Κινέζων του 1882 στις ΗΠΑ και 
παρόμοιες νομοθεσίες στην Αυστραλία και τον Καναδά στις αρχές του 20ου αιώνα (Ettinger 
2009), ενώ ο βρετανικός Νόμος περί Αλλοδαπών το 1905 στόχευε κυρίως τους Εβραίους 
της Ανατολικής Ευρώπης.  

Παρόλα αυτά, το γενικευμένο κρατικό μονοπώλιο των νομότυπων πληθυσμιακών 
μετακινήσεων είναι σχετικά πρόσφατο, ενώ οι σύγχρονοι μεταναστευτικοί έλεγχοι 
όπως τους γνωρίζουμε αναπτύχθηκαν παράλληλα με την ανάπτυξη του έθνους-
κράτους, παίζοντας μάλιστα αποφασιστικό ρόλο στις διαδικασίες οικοδόμησης των εθνών, 
συμβάλλοντας στην εδραίωση της εθνικής κυριαρχίας μέσω του ελέγχου της εθνικής 
επικράτειας, και ορίζοντας τις παραμέτρους ένταξης στη φαντασιακή κοινότητα του έθνους 
(Torpey 2000, Cassey 2009). Τα διαβατήρια ιδίως αναδείχθηκαν ως διεθνές μέσο 
ταυτοποίησης προσώπων στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (ο.π.). Η 
«εφεύρεση» τους υπήρξε καθοριστική για τον προσδιορισμό της έννοιας και του 
περιεχομένου της ιδιότητας του πολίτη, οριοθετώντας έτσι τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που αφορούν στην ιδιοκτησία, την ελευθερία, τους φόρους, την πρόνοια, και 
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ανάγοντας στο κράτος το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει και να ρυθμίζει τις 
μετακινήσεις των ανθρώπων (Torpey 2000). Στην πορεία του 20ου αιώνα, η «μετανάστευση 
συνυφαίνεται όλο και περισσότερο με το έθνος» (Dauvergne 2004: 592). 

Μέχρι αρκετά πρόσφατα, το να φύγει κανείς από τη χώρα του ήταν σε μερικές περιπτώσεις 
δυσκολότερο από ό,τι να εισέλθει σε μια άλλη, αν π.χ. λάβουμε υπόψη τους περιορισμούς 
στις διεθνής και εσωτερικές μετακινήσεις στις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού 
(Pécoud and Guchteneire 2005: 1). Η πτώση του Σιδηρούν Παραπετάσματος χαιρετίστηκε 
ως απαρχή μιας νέας εποχής ανεμπόδιστης πληθυσμιακής κινητικότητας στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, τα κράτη τώρα είναι περισσότερο από ποτέ ικανά να ελέγξουν 
τη μετανάστευση (Pécoud και Guchteneire 2005). Η Dauverne (2004: 593-4), επιχειρεί μία 
ενδιαφέρουσα ανάγνωση του σκεπτικισμού που οι Hirst και Thompson (1996) είχαν 
εκφράσει αναφορικά με την παγκοσμιοποίηση, προτείνοντας ότι η εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
έθνους-κράτους και μετανάστευσης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης ενδεχομένως 
επεκτείνει το χαρακτήρας της εθνικής κυριαρχίας από τον έλεγχο της επικράτειας στον 
έλεγχο της κινητικότητας των ανθρώπων – με λίγα λόγια «ο έλεγχος των ανθρώπινων 
μετακινήσεων μετατρέπεται σε μέσο ελέγχου της επικράτειας». 

Τα τυπικά μέσα του (εξωτερικού) έλεγχου της μετανάστευσης που εφαρμόζονται από τα 
σύγχρονα έθνη-κράτη σήμερα αφορούν στα εργαλεία των διαβατηρίων και των θεωρήσεων, 
των φυσικών συνοριακών ελέγχων, καθώς και του πρόσφατα αναδυόμενου οπλοστασίου 
των «εξ’αποστάσεως ελέγχων». Πέρα από τα διαβατήρια, οι περιορισμοί στις θεωρήσεις 
(visas) αποτελούν βασικά «εργαλεία με τα οποία τα έθνη-κράτη ελέγχουν την είσοδο στην 
επικράτειά τους» (van Liempt 2007: 25). Ο έλεγχος των φυσικών συνόρων επικεντρώνεται 
τόσο στην περίφραξη όσο και στην αστυνόμευση των συνόρων14. Δεν πρόκειται μόνο για την 
εφαρμογή των συνοριακών ελέγχων, αλλά και για την προβολή τους ως 
«στρατιωτικοποιημένο θέαμα» που απευθύνεται τόσο εξωτερικά (π.χ. ως έναν τρόπο 
αποτροπής των δυνητικών μεταναστών ή των διακινητών τους, ή ως απόδειξη 
συμμόρφωσης προς άλλα κράτη, όπως π.χ. συμβαίνει με τα νότια κράτη-μέλη προς την ΕΕ), 
όσο και εσωτερικά (προς τους πολίτες και την κοινή γνώμη, ως μέσο άντλησης 
νομιμοποίησης, δείχνοντας ότι «κάτι τελικά γίνεται» ή προσδοκώντας εκλογικά οφέλη σε 
προεκλογικές περιόδους) (Guiraudon and Joppke 2001, De Genova 2002, Pécoud and 
Gushteneire 2005, Anderson 2008). Ο εξ’αποστάσεως έλεγχος αναφέρεται σε πολιτικές που 
αποσκοπούν στην αποτροπή της μετανάστευσης κοντά στους τόπους προέλευσης 
(Guiraudon and Joppke 2001, Zolberg 2003), στην προληπτική προστασία και το «δικαίωμα 
παραμονής» (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες), ή στην εξωτερική ανάθεση 
του ελέγχου πέραν των εθνικών συνόρων, όπως στις περιπτώσεις της Ιταλίας με τη Λιβύη, ή 
της Αυστραλίας με νησιά του Ειρηνικού (van Liempt 2007: 27-29). 

Οι πρόσφατες τάσεις στον έλεγχο της μετανάστευσης εμπεριέχουν διαδικασίες απο-
εθνικοποίησης και ιδιωτικοποίησης, όπως π.χ. υπονοείται από τα βήματα προς την 
κατεύθυνση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου, από την 
δραστηριοποίηση της FRONTEX ως πανευρωπαϊκής υπηρεσίας που περιπολεί τα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ παράλληλα με εθνικούς φορείς, από την μεταβίβαση ορισμένων 
εργαλείων ελέγχου σε διάφορους ιδιωτικούς φορείς, όπως οι διεθνείς αερομεταφορείς και 
εταιρείες ασφαλείας (Guiraudon 2001), καθώς και από τη συμμετοχή διεθνών οργανισμών 
(ΔΟΜ, Ύπατη Αρμοστεία) ή ανθρωπιστικών οργανώσεων (Andrijašević and Walters 2010). 
Η εξωτερική ανάθεση του ελέγχου πέραν του εθνικού πεδίου δε συνιστά απόδειξη για την 
υποχώρηση του κράτους στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Όπως θυμίζουν οι Guiraudon 
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 Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα στρατηγικών περίφραξης και αστυνόμευσης είναι αυτό της στρατιωτικοποίησης των 

συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού, ενώ στην ΕΕ περιλαμβάνουν το φράχτη γύρω από τα ισπανικά εδάφη της Ceuta και της Melilla 

στο Μαρόκο, το φράχτη στην ελληνική πλευρά κατά μήκος του ποταμού Έβρου, φυσικό σύνορο με την Τουρκία, καθώς και 

τη δραστηριοποίηση της FRONTEX στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 



 Χατζηπροκοπίου & Τριανταφυλλίδου 

28 

και Joppke (2001: 15), τα κράτη «ενδέχεται να παραιτηθούν από μέρος της εξουσίας τους, 
απλά και μόνο προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητά τους να ελέγχουν τη 
μετανάστευση». Ακόμη παραπάνω, όπως σημειώνουν οι Andrijašević και Walters (2010: 
978), έχει εμφανιστεί «ένας ολόκληρος εξειδικευμένος τομέας όπου ο σχεδιασμός, η 
αστυνόμευση, η διοίκηση, και η νομική και τεχνική λειτουργία των συνόρων συνιστούν από 
μόνα τους ξεχωριστά πεδία γνώσης, σε συνδυασμό με μια σειρά διοικητικών μέτρων που 
αποσκοπούν στην αναμόρφωση του ελέγχου των συνόρων». Θα μπορούσε να γίνει λόγος 
για μια τάση προς την «παγκοσμιοποίηση των μεταναστευτικών ελέγχων» (Duvell 2003) και 
προς την εδραίωση «μίας παγκόσμιας ιεραρχίας κινητικότητας και νέων ρυθμίσεων της 
εργασίας που αντιστοιχεί στο ευρύτερο περίγραμμα της εικόνας του ευέλικτου 
καπιταλισμού» (Andrijašević and Walters 2010: 982). 

Ωστόσο, ακόμη και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι υπερβολικοί έλεγχοι παράγουν σειρά 
ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων και απρόβλεπτων συνεπειών (Engbersen 2001, Duvell 2006; 
Van Liempt 2007). Για τους μετανάστες αυτό σημαίνει αυξημένο κίνδυνο και ρίσκα, αλλά και 
κόστος, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκμετάλλευση, εξάρτηση από άτυπα 
και ορισμένες φορές εγκληματικά δίκτυα, αυξημένη πιθανότητα μόνιμης εγκατάστασης, ή 
βοήθεια και υποστήριξη από εθνοτικές κοινότητες. Τα δίκτυα διακίνησης, από την άλλη, 
αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερη επαγγελματική οργάνωση και περαιτέρω 
εμπορευματοποίηση, ενώ συνδέονται συχνότερα με το οργανωμένο έγκλημα. Από την 
πλευρά των κρατών, τέλος, η δραματική αύξηση του κόστος ελέγχου των συνόρων και η 
κορύφωση του ηθικού πανικού αναφορικά με τη μετανάστευση υποθάλπουν αβέβαια 
αποτελέσματα σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης. 

 

3. Αλληλένδετα φαινόμενα: Παράτυπη μετανάστευση, άσυλο, διακίνηση 
μεταναστών και εμπορία ανθρώπων 

 

3.1 Διακίνηση μεταναστών και εμπορία ανθρώπων: ομοιότητες, διαφορές και 
διασυνδέσεις15 

Αυτό που φαίνεται να αποτελεί χαρακτηριστικό της τελευταίας δεκαετίας όσον αφορά στη 
διακίνηση ανθρώπων είναι ο επαγγελματισμός και ο παγκόσμιος χαρακτήρας των σχετικών 
δικτύων και των εγκληματικών οργανώσεων. Όπως υποστήριξαν οι Kyle και Koslowski 
περίπου πριν μια δεκαετία (2001a: 5), η διακίνηση μεταναστών σε χώρες όπου δεν 
επιτρέπεται να εισέλθουν δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Τα νέα χαρακτηριστικά του 
φαινομένου συνίστανται στην παγκόσμια εξάπλωση και η ανάπτυξή του. Δέκα χρόνια 
αργότερα, το 2011, υπήρξε περαιτέρω ανάπτυξη της διακίνησης και των δικτύων εμπορίας 
ανθρώπων όσον αφορά στο εύρος και το μέγεθος των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους 
και του «επιχειρηματικού» τους κύκλου εργασιών. Συγχρόνως, αυξήθηκε η ανησυχία των 
κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών για την καταπολέμηση των συνυφασμένων 
αυτών φαινόμενων. Πράγματι, η διακίνηση μεταναστών γενικά και ειδικότερα στην Ευρώπη 
υπήρξε προτεραιότητα του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και την 
Εγκληματικότητα (UNODC) και των ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης που διεξάγει σε 
θέματα καταπολέμησης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. Επίσης, η εμπορία 
ανθρώπων, ένα ζήτημα που σχετίζεται στενά με το διακίνηση ανθρώπων, αποτελεί ζήτημα 
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 Οι ενότητες 3.1. και 3.2 έχουν βασιστεί στο Triandafyllidou, A. και Maroukis, T. (2012), Κεφ. 1. 
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πρωταρχικής σημασίας για διεθνείς οργανισμούς όπως ο Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (ΔOM)16. 

Στις πρώιμες ακαδημαϊκές εργασίες για τη διακίνηση μεταναστών, οι όροι διακίνηση και 
εμπορία ανθρώπων χρησιμοποιούνταν σχεδόν εναλλακτικά και ως ένα βαθμό αυτό 
συνεχίζεται και σήμερα. Το κλασικό πλέον άρθρο των Salt και Stein (1997): Η μετανάστευση 
ως επιχείρηση: η περίπτωση της εμπορίας ανθρώπων, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αυτής της σύγχυσης. Οι συγγραφείς (1997: 467) ορίζουν την εμπορία ανθρώπων ως «ένα 
ενδιάμεσο τμήμα της παγκόσμιας βιομηχανίας της μετανάστευσης που διευκολύνει την 
μετακίνηση των ανθρώπων ανάμεσα στις χώρες προέλευσης και προορισμού». 

Οι Salt και Stein, ακριβώς όπως αργότερα οι Kyle και Koslowski (2001b) σε συλλογικό τόμο 
με συμβολές και άλλων μελετητών, δεν εντοπίζουν μια σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης μεταναστών. Το ίδιο ισχύει για παράδειγμα στην 
πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Tamuray (2007) σχετικά με την επίδραση που ασκούν οι 
πολιτικές καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης στα σύνορα, στην εκμετάλλευση 
των μεταναστών από τους διακινητές. Ο ίδιος συγγραφέας εξετάζει, επίσης, τη διακίνηση και 
εμπορία ως τόσο στενά συνυφασμένα φαινόμενα, ώστε είναι δύσκολο να γίνεται λόγος για 
διακίνηση μεταναστών χωρίς αναφορά στο ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων. Παρακάτω 
επιχειρούμε να προσδιορίσουμε επακριβώς τα δύο φαινόμενα αναγνωρίζοντας παράλληλα 
τους στενούς δεσμούς μεταξύ τους, και ιδίως τη δυσκολία μεθοδολογικής διάκρισης μεταξύ 
πρακτικών διακίνησης και εμπορίας. 

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υιοθετήσει από το 2000 έναν επίσημο ορισμό της διακίνησης 
μεταναστών, μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου 
Εγκλήματος17, το οποίο συνοδεύεται από ένα Πρωτόκολλο περί της Διακίνησης 
Μεταναστών. Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αυτό (άρθρο 3), «λαθραία διακίνηση 
μεταναστών» σημαίνει: 

«την επίτευξη της παράνομης εισόδου ενός προσώπου σε ένα Κράτος Μέρος, 
του οποίου το πρόσωπο αυτό δεν είναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος, με το 
σκοπό απόκτησης, αμέσως ή εμμέσως, ενός οικονομικού ή άλλου υλικού 
οφέλους».  

Το άρθρο 6 του ίδιου Πρωτοκόλλου απαιτεί από τα κράτη να ποινικοποιήσουν τη διακίνηση 
μεταναστών και τη δυνατότητα ενός ατόμου να παραμείνει σε μια χώρα παράνομα, καθώς 
και τις επιβαρυντικές περιστάσεις όπου τίθεται σε κίνδυνο η ζωή ή η ασφάλεια, ή που 
συνεπάγονται απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση των μεταναστών. Η Σύμβαση και το 
Πρωτόκολλο επισημαίνουν ότι σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο, είναι είτε χώρα προέλευσης ή 
χώρα διέλευσης ή προορισμού για μετανάστες που διακινούνται από «μεσίτες» με σκοπό το 
κέρδος. Το Πρωτόκολλο εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η παράνομη διακίνηση 
μεταναστών συνιστά διεθνές έγκλημα και ότι οι διακινούμενοι μετανάστες συχνά υπόκεινται 
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 Για τις δραστηριότητες του UNODC βλ. http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/smuggling-of-

migrants.html?ref=menuside. Για τον ΔΟΜ βλ.: http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/748). 

17
 Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση με το ψήφισμα 55/25 της 15ης Νοεμβρίου 2000, αποτελεί σήμερα το κύριο διεθνές μέσο για την καταπολέμηση 

του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Τέθηκε προς υπογραφή από τα κράτη μέλη σε μια Πολιτική Διάσκεψη Υψηλού 

Επιπέδου που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό στο Παλέρμο της Ιταλία, στις 12-15 Δεκεμβρίου 2000, ενώ βρίσκεται σε ισχή 

από τις 29 Σεπτεμβρίου 2003. Η Σύμβαση συμπληρώθηκε με τρία πρωτόκολλα, τα οποία στοχεύουν σε συγκεκριμένες 

περιοχές και εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος: το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της 

Διακίνησης Προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών, Το Πρωτόκολλο κατά της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών δια 

ξηράς, αέρος και θαλάσσης, και το Πρωτόκολλο κατά της Παράνομης Κατασκευής και Διακίνησης Πυροβόλων Όπλων, 

μερών και εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ.: 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html (τελευταία πρόσβαση 10 Ιουλίου 2011). 

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/smuggling-of-migrants.html?ref=menuside
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/smuggling-of-migrants.html?ref=menuside
http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/748
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
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σε απειλητικούς για τη ζωή τους κινδύνους και σε εκμετάλλευση, ενώ οι διακινητές 
αποκομίζουν τεράστια κέρδη από την ελπίδα των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή. 

Το Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών υιοθετεί τον όρο «διακίνηση μεταναστών» και όχι 
διακίνηση ανθρώπων, ωστόσο σε αυτό το κείμενο (όπως γενικότερα συνιθίζεται στην 
σχετική βιβλιογραφία) χρησιμοποιούμε τους όρους «διακίνηση μεταναστών» και «διακίνηση 
ανθρώπων» ως συνώνυμους. 

Η εμπορία ανθρώπων και η διακίνηση ανθρώπων/μεταναστών είναι φαινόμενα αλληλένδετα 
αλλά διαφορετικά μεταξύ τους. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του 
Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και το σχετικό Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, 
Καταστολή και Τιμωρία της Διακίνησης18 Προσώπων (άρθρο 3), η εμπορία ανθρώπων 
ορίζεται ως: 

«η στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, παροχή καταλύματος ή η υποδοχή 
προσώπων, με την απειλή ή χρήση βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, με 
απαγωγή, εξαπάτηση, παραπλάνηση, κατάχρηση εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή με 
παροχή ή αποδοχή χρημάτων ή ωφελημάτων για να επιτευχθεί η συγκατάθεση 
προσώπου που έχει τον έλεγχο άλλου προσώπου, με σκοπό την εκμετάλλευση. Η 
εκμετάλλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την εκμετάλ− λευση της πορνείας άλλων ή 
άλλες μορφές γενετήσιας εκμετάλλευσης, την αναγκαστική εργασία ή παροχή 
υπηρεσιών, τη δουλεία ή πρακτικές παρόμοιες με τη δουλεία, την υποτέλεια ή την 
αφαίρεση οργάνων.» 

Σε σύγκριση με τη διακίνηση μεταναστών, η εμπορία ανθρώπων διαφέρει όχι τόσο σε ότι 
αφορά στις πράξεις των διακινητών (που, σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΗΕ, περιλαμβάνουν 
τη στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, παροχή καταλύματος ή υποδοχή προσώπων, 
δηλαδή πράξεις που επίσης σχετίζονται με τη διακίνηση μεταναστών), αλλά περισσότερο 
αναφορικά με τα μέσα και το σκοπό των πράξεων αυτών. 

Η διακίνηση μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο ως μια ελεύθερη συμφωνία και συναλλαγή 
μεταξύ του διακινητή - ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες - και του δυνητικού μετανάστη –ο 
οποίος είναι ο πελάτης που χρειάζεται τις υπηρεσίες.   Η εμπορία ανθρώπων, από την άλλη, 
περιλαμβάνει την απειλή ή χρήση βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, με απαγωγή, 
εξαπάτηση, παραπλάνηση, κατάχρηση εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή με παροχή ή αποδοχή 
χρημάτων ή ωφελημάτων για να επιτευχθεί η συγκατάθεση προσώπου που έχει τον έλεγχο 
άλλου προσώπου. Επιπλέον, ο σκοπός δεν είναι απλά το κέρδος, αλλά επίσης η 
εκμετάλλευση, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση, η καταναγκαστική εργασία, η δουλεία ή 
παρόμοιες με τη δουλεία πρακτικές ή ακόμα και αφαίρεση οργάνων. 

Παρακάτω θα συζητήσουμε αναλυτικότερα τη σχέση μεταξύ διακίνησης ανθρώπων και 
παράτυπης μετανάστευσης και αναζήτησης ασύλου, με επιπρόσθετο στόχο να δοθούν 
λειτουργικοί ορισμοί αναφορικά με το ποιος είναι παράτυπος μετανάστης ή αιτούντας άσυλο, 
καθώς ενδέχεται να υπάρξει σύγχυση των όρων όταν θα έρθουμε αντιμέτωποι με 
πραγματικές περιπτώσεις ατόμων κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας. 
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 Προς αποφυγή συγχύσεως, αξίζει να σημειωθεί ότι στη σχετική κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων 

στο ελληνικό Κοινοβούλιο (Νόμος 3875/2010, ΦΕΚ 158, 20/09/2010), ο όρος «trafficking» στον τίτλο του εν λόγω 

Πρωτοκόλλου αποδίδεται ως «διακίνηση», παρ’ότι είναι πλέον διαδεδομενη η χρήση του όρου «εμπορία 

ανθρώπων/προσώπων» τόσο στην ελληνική νομοθεσία όσο και στο δημόσιο λόγο. Για αυτό και μόνο το λόγο επιλέξαμε 

εδώ να χρησιμοποιήσουμε την επίσημη ορολόγια του σχετικού νόμου. 
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3.2 Η διάκριση μεταξύ παράτυπης μετανάστευσης και αναζήτησης ασύλου 

Η διακίνηση ανθρώπων ως κοινωνικό φαινόμενο, αλλά και είδος ως παράνομης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι στενά συνδεδεμένο τόσο με το ζήτημα της παράτυπης 
μετανάστευσης όσο και μ’αυτό της αναζήτησης ασύλου. Αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των 
αιτούντων άσυλο και των παράτυπων μεταναστών που διασχίζουν τα σύνορα παράνομα με 
τη βοήθεια δικτύων διακίνησης ανθρώπων το γεγονός ότι εισέρχονται στη χώρα διέλευσης ή 
προορισμού δίχως έγκριση. Ωστόσο, όπως επίσης συζητήθηκε πιο πάνω, ούτε όλοι οι 
αιτούντες άσυλο, ούτε όλοι οι παράτυποι μετανάστες διασχίζουν παράνομα τα σύνορα. 
Ενδέχεται να φτάσουν σε μια χώρα έχοντας τα κατάλληλα έγγραφα και στη συνέχεια να 
υποβάλουν αίτηση για άσυλο (όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο) ή (στην περίπτωση των 
παράτυπων μεταναστών), μπορεί να εισέλθουν νόμιμα σε μια χώρα (με τουριστική βίζα για 
παράδειγμα) και να μείνουν περισσότερο απ’όσο προβλέπεται ή να παραβιάσουν τους 
όρους εισόδου και διαμονής (π.χ. να εργαστούν χωρίς άδεια). 

Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι κάποιος έχει διακινηθεί λαθραία σε μια χώρα δεν τον καθιστά 
αναγκαστικά μετανάστη χωρίς έγγραφα, καθώς ενδέχεται να διώκεται και να δικαιούται 
άσυλο. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε τη διακίνηση ανθρώπων, την παράτυπη 
μετανάστευση και την αναζήτηση ασύλου ως τρεις αλληλοεπικαλυπτόμενους κύκλους. 

 

Σχήμα 1: Παράτυπη μετανάστευση, διακίνηση μεταναστών και αναζήτηση ασύλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της ΕΕ, η διεθνής μετανάστευση σημαίνει την ενέργεια με την οποία κάποιος/α 
υιοθετεί για τη συνήθη διαμονή του/της την επικράτεια ενός κράτους μέλους για μια περίοδο, 
η οποία είναι, ή αναμένεται να είναι, τουλάχιστον δώδεκα μήνες, ενώ προηγουμένως διέμενε 
σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα. Σύμφωνα με το Γλωσσάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Μετανάστευσης και Ασύλου (2010), η παράτυπη μετανάστευση είναι η μετακίνηση ενός 
ατόμου σε ένα νέο τόπο διαμονής ή διέλευσης με χρήση παράνομων ή παράτυπων τρόπων, 
χωρίς νόμιμα έγγραφα ή φέροντας πλαστά έγγραφα. Ωστόσο, στη σχετική βιβλιογραφία των 
κοινωνικών επιστημών, χρησιμοποιούνται μια σειρά από όρους και εκφράσεις για τα άτομα 
που εμπλέκονται σε κάποια μορφή «παράνομης» μετανάστευσης. Έτσι, οι άνθρωποι που 
εισέρχονται σε μια χώρα δίχως άδεια, που υπερβαίνουν τη  θεώρηση εισόδου τους, που 
ζουν σε μια χώρα χωρίς την κατάλληλη άδεια διαμονής, και/ή που παραβαίνουν τους νόμους 
περί μετανάστευσης με κάποιον άλλο τρόπο ώστε να υπόκεινται σε απέλαση ονομάζονται: 
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παράτυποι (irregular) / παράνομοι (illegal) / χωρίς έγγραφα (undocumented) / χωρίς 
εξουσιοδοτηση (unauthorized) / λαθραίοι (clandestine), ή επίσης «sans papiers» (γαλλικά), 
«clandestini» (ιταλικά), «clandestinos» (ισπανικά), λαθρομετανάστες (ελληνικά). 

Ο όρος «παράνομη μετανάστευση» αναφέρεται, με την ευρύτερη έννοια, σε μία πράξη 
μετανάστευσης που διεξάγεται εκτός των νομικών διατάξεων εισόδου και διαμονής. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τον όρο «παράνομη μετανάστευση» 
προς αυτή την κατεύθυνση (Jandl and Kraler 2006). Ο Sciortino σημειώνει, ωστόσο, ότι ο 
όρος παράνομη είναι αξιακά φορτισμένος καθώς τείνει να συνδέει αυτόν τον τρόπο 
μετανάστευσης με ποινική ή «εγκληματική» συμπεριφορά και συνεπώς πρέπει να 
αποφεύγεται (Sciortino 2004: 17). Πράγματι, οι ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους 
μετανάστες έχουν χρησιμοποιήσει το σύνθημα «Κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος» 
προκειμένου να καταγγείλουν τις επιπτώσεις της χρήσης του όρου «παράνομος 
μετανάστης» στη συσχέτιση του τελευτάου με την εγκληματικότητα. Οι Vogel κ.α.. (2008) 
υποστηρίζουν ότι ο όρος «παράνομη μετανάστευση» χαρακτηρίζει την πράξη εισόδου σε μια 
χώρα κατά παράβαση του νόμου και περιορίζεται στην παράνομη διέλευση των συνόρων 
(αλλά δεν παραβιάζει τους όρους της θεωρημένης εισόδου ή κατοικίας), αναφερόμενη μόνο 
στη ροή και όχι στον πληθυσμό. 

Τα τελευταία χρόνια, έχει καταστεί προτιμητέο στο χώρο των ειδικών της έρευνας και των 
διεθνών οργανισμών να χρησιμοποιείται ο όρος «παράτυπη μετανάστευση» προκειμένου να 
υποδηλωθούν οι τρόποι μετανάστευσης που δεν είναι «κανονικοί», είναι «εκτός του νόμου» 
ή δεν ανταποκρίνονται στους σχετικούς κανονισμούς (χωρίς όμως απαραίτητα να πρόκειται 
για «παράνομους» «ποινικούς» ή «εγκληματικούς» με τη νομική έννοια). Ο/η «παράτυπος/η 
μετανάστης/τρια» είναι λοιπόν αυτός/η που, σε κάποια φάση της μετακίνησής του/της, έχει 
παραβεί τους κανόνες εισόδου ή διαμονής. Ο όρος μετανάστης «χωρίς χαρτιά» 
χρησιμοποιείται επίσης ευρέως και ενώ, κυριολεκτώντας, αναφέρεται σε ένα πρόσωπο 
χωρίς τα απαραίτητα (και κατάλληλα) έγγραφα διαμονής ή ταυτότητας, πρόκειται για όρο 
που περιγράφει μάλλον με γενικό τρόπο τους ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο νομικό 
μεταναστευτικό καθεστώς. Οι Pinkerton κ.α. (2004: 1) σημειώνουν ότι ο όρος «χωρίς 
χαρτιά» είναι ακόμη πιο ουδέτερος από τον «παράτυπο », καθώς περιγράφει απλά το 
γεγονός ότι δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα έγγραφα, ενώ δεν αναφέρεται σε παραβιάσει του 
νόμου. 

Οι Kraler και Vogel, (2008: 7) σχολιάζουν τον όρο «μετανάστες χωρίς έγκριση», ο οποίος 
αναφέρεται σε ανθρώπους που εισέρχονται ή διαμένουν σε μια χώρα χωρίς νόμιμη άδεια. 
όμως ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει, από τεχνικής άποψης, όσους δεν χρειάζονται ρητή 
άδεια προκειμένου να εισέλθουν και να ζήσουν σε μια χώρα (π.χ. αν υπάρχουν δικαιώματα 
ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως εντός της ΕΕ). Επομένως, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει 
να ερμηνεύσουμε τον όρο «χωρίς έγκριση» «χωρίς έγκριση/άδεια σύμφωνα με το νόμο».  

Στο ερευνητικό πρόγραμμα IRMA υιοθετούμε τον ορισμό που προτάθηκε από το ερευνητικό 
πρόγραμμα CLANDESTINO (Kraler and Vogel 2008: 7): 

Οι παράτυποι ή χωρίς έγγραφα διαμένοντες ορίζονται ως οι διαμένοντες χωρίς 
νόμιμο καθεστώς παραμονής στη χώρα στην οποία διαμένουν, και εκείνοι των 
οποίων η παρουσία στην επικράτεια - σε περίπτωση εντοπισμού τους - μπορεί να 
υπόκειται σε αναστολήτης διαταγής εξόδου και / της διαταγής απέλαση, λόγω των 
δραστηριοτήτων τους. 

Αυτοί που εισέρχονται σε μία χώρα παράτυπα είναι πρόσωπα που διασχίζουν τα 
διεθνή σύνορα χωρίς τα απαραίτητα έγκυρα έγγραφα, και δεν εντοπίστηκαν από την 
ξηρά ή τη θάλασσα ή τους λιμένες εισόδου. 

Οι δραστηριότητες των δικτύων διακίνησης αφορούν τη διευκόλυνση τόσο της παράτυπης 
εισόδου όσο και της παραμονής (σε χώρες διέλευσης ή προορισμού). Περιλαμβάνουν 
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διάφορα είδη παράνομων υπηρεσιών, όπως τη διακίνηση ανθρώπων μέσω ενός αφύλακτου 
τμήματος των συνόρων, εκτός συνοριακών φυλακίων αε ξηρά ή θάλασσα. Αφορούν την 
προμήθευση με πλαστά έγγραφα (π.χ. πλαστό διαβατήριο ή βίζα), ώστε ο κάτοχός του να 
εισέλθει ή να διέλθει μέσω μιας χώρας. Ο διακινητής υποκρύπτει τα διακινούμενα άτομα σε 
συγκεκριμένα μέρη κατά τη διέλευσή τους. 

Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διακίνησης ενδέχεται, ωστόσο, να μην είναι 
γενικά παράτυποι μετανάστες αλλά αιτούντες άσυλο. Ο όρος «αιτούντες άσυλο», 
περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες ανθρώπων και συχνά χρησιμοποιείται μάλλον γενικά, 
ιδίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με το Γλωσσάρι του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Μετανάστευσης (2010), το άσυλο είναι: 

Μια μορφή προστασίας που παρέχεται από ένα κράτος στην επικράτειά του με βάση 
την αρχή της μη-επαναπροώθησης και αναγνωρισμένα δικαιώματα πρόσφυγα σε 
διεθνές ή εθνικό επίπεδο. Χορηγείται σε ένα άτομο που δεν είναι σε θέση να 
αναζητήσει προστασία στη χώρα ιθαγένειάς ή/και κατοικίας του/της κυρίως λόγω 
φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα ή λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων. 

Στο πλαίσιο της ΕΕ, υπάρχουν επίσης δύο σχετικοί όροι που αναφέρονται σε άτομα που 
χρήζουν διεθνής προστασίας και που συνήθως δεν διακρίνονται από το άσυλο στο δημόσιο 
λόγο, ή ακόμα και σε επίπεδο πολιτικής θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στο ευρύτερο 
πλαίσιο της πολιτικής ασύλου. Πρόκειται για τους όρους  επικουρική προστασία, που 
αναφέρεται στην προστασία που παρέχεται σε υπήκοο τρίτης χώρας ή σε ανιθαγενή που 
δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της προσφυγικής ιδιότητας, αλλά σημαντικοί λόγοι 
υποδεικνύουν ότι το εν λόγω πρόσωπο, αν επέστρεφε στη χώρα προέλευσης του/της, ή, 
στην περίπτωση των ανιθαγενών, στην προηγούμενη χώρα συνήθους διαμονής του/της, θα 
αντιμετώπιζε πραγματικό κίνδυνο να υποστεί σοβαρή βλάβη και δεν είναι σε θέση ή, λόγω 
του κινδύνου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει τον εαυτόν του/της στην προστασία της χώρας 
αυτής (βλ. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης Γλωσσάρι (2010). 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ΕΕ, χρησιμοποιείται ο όρος προσωρινή προστασία που 
αναφέρεται σε μια διαδικασία με έκτακτο χαρακτήρα που εξασφαλίζει, σε περίπτωση μαζικής 
εισροής ή επικείμενης μαζικής εισροής εκτοπισθέντων από τρίτες χώρες, οι οποίοι 
αδυνατούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, άμεση και προσωρινή προστασία σε 
αυτά τα άτομα, ιδίως εάν υπάρχει επίσης κίνδυνος το σύστημα ασύλου να μην μπορεί να 
αντιμετωπίσει αυτήν την εισροή χωρίς δυσμενείς συνέπειες στην αποτελεσματική λειτουργία 
του προς το συμφέρον των προσώπων αυτών (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης 
Γλωσσάρι 2010). 

Οι άνθρωποι που αναζητούν άσυλο και οι οποίοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 
προσφύγες ή ως άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας διαφεύγουν συχνά από τη χώρα 
καταγωγής τους με πλαστά διαβατήρια (προκειμένου να αποφύγουν διώξεις) και δεν 
διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. θεώρηση-βίζα) ώστε να εισέλθουν στην πρώτη 
ασφαλή χώρα προορισμού. Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες 
διακινητών στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τη χώρα καταγωγής τους. Κατά την 
άφιξη, λοιπόν, μπορεί να είναι αρκετά προβληματική η διάκριση μεταξύ αιτούντων 
άσυλο και παράτυπων μεταναστών (η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι οι πρώτοι 
υφίστανται διώξεις και έχουν ανάγκη προστασίας, ενώ οι τελευταίοι μετακινούνται κυρίως για 
οικονομικούς λόγους). Στην πραγματικότητα, ο λόγος δεν είναι μόνο η παράνομη είσοδος 
στο έδαφος της χώρας προορισμού, αλλά η γενικότερη σύγχυση μεταξύ αιτούντων άσυλο 
και οικονομικών μεταναστών σήμερα. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν, για 
παράδειγμα, από το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, ή την Ινδία, κυρίως για οικονομικούς 
λόγους ενδέχεται να αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν και για πολιτικούς λόγους (επειδή 
ανήκουν σε μια κατώτερη κάστα, υποστήριξαν το «λάθος» κόμμα, ή προέρχονται από 
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«λάθος» οικογένεια). Η θεωρητική και εμπειρική έρευνα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος IRMA λαμβάνει υπόψη τη ρευστότητα των κατηγοριών αυτών 
όταν αντιμετωπίζει ατομικές περιπτώσεις και ευρύτερες εθνικές ομάδες. 

 

3.3 Ο χαρακτήρας της διακίνησης μεταναστών στον 21ο αιώνα 

Η έρευνα στον τομέα της διακίνησης ανθρώπων έχει «καταγράψει την δημιουργικότητα της 
υποδομής της παράτυπης μετανάστευσης και τη σχέση της με ευρύτερα μεταναστευτικά 
συστήματα», (Bommes και Sciortino 2011β: 221). Έχει επίσης καθιερώσει την κατανόηση 
των δικτύων διακίνησης ως μια νέα «ενδιάμεση δομή» (van Liempt 2007) και έχει 
αποδομήσει τους μύθους περί οργανωμένου εγκήματος που εξισώνουν τη διακίνηση με την 
εμπορία ανθρώπων (Khosravi 2007, Koser 2008). Επιπλέον, σε αντίθεση με παλαιότερες 
εγκληματολογικές μελέτες που έβλεπαν τους διακινητές ως τους μοναδικούς ενεργούς 
δρώντες (Ruggiero 1997), όπως και οι πρώτες θεωρήσεις της διακίνησης ως επιχείρησης 
(Salt and Stein 1997), η ενσυνείδητη δράση των μεταναστών στη διαδικασία έχει πλέον 
επισημανθεί, καθώς και οι πολλαπλές αλληλεπιδράσεις τους με εκείνους που παρέχουν τις 
υπηρεσίες, τονίζοντας, κυρίως, τη σημασία της εμπιστοσύνης μεταξύ διακινητών-
μεταναστών και γενικότερα μέσα στα δίκτυα διακίνησης (Kyle and Liang 2001: 217, van 
Liempt 2007, Koser 2008, 2010). 

Επιπρόσθετα, ορισμένες κριτικές προσεγγίσεις έχουν αναφερθεί στους διακινητές «ως 

διακριτή μορφή αντίστασης στην κυρίαρχη λειτουργία της παγκοσμιοποίησης» (Mittelman 

2000: 210, αναφέρεται στην van Liempt 2007: 45). Μια τέτοια οπτική, βέβαια, δεν θα πρέπει 

εθελοτυφλεί απέναντι σε μια πραγματικότητα όπου ορισμένοι χρησιμοποιούν «την αδικία, 

τον εξαναγκασμό και τη βία προκειμένου να εξαπατήσουν, να διακινήσουν και να 

εμπορευθούν ανθρώπους σε σύγχρονες μορφές δουλείας» (Kyle and Liang 2001: 200), ενώ 

οι μετανάστες «παραμένουν οικονομικά εξαρτημένοι από τους διακινητές, μερικές φορές 

εξαπατώνται οικονομικά στην πορεία, ή εξαναγκάζονται να μεταφέρουν ναρκωτικά ή 

λαθραία εμπορεύματα, με κίνδυνο της ζωής και της ατομικής ελευθερίας τους (Doomernik 

and Kyle 2004: 268). Στην πραγματικότητα, σε συνδυασμό με την εμπορία ανθρώπων (που, 

όπως είδαμε αποτελεί διακριτό φαινόμενο), η διακίνηση είναι το παράνομο μέρος μιας 

ευρύτερης  διεθνικής βιομηχανίας της μετανάστευσης που αποφέρει τεράστια κέρδη (Koser 

2010: 5), τα οποία εκτιμούνταν σε 10-15 δισ. δολάρια το 2000 - «ακολουθώντας το 

λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων» (Taran και Geronimi 2003: 7-8). 

Οι Doomernik και Kyle (2004: 266, 268) ορίζουν τη διακίνηση μεταναστών ως « παγκόσμια 

επιχείρηση εμπορευματοποιημένων υπηρεσιών παράτυπης μετανάστευσης» και τους 

διακινητές ως «εμπόρους μετανάστευσης οι οποίοι βοηθούν τους μετανάστες να διασχίζουν 

διεθνή σύνορα». Ως τέτοια, η διακίνηση ανθρώπων μπορεί να θεωρηθεί ως μια διεθνική 

βιομηχανία παροχής υπηρεσιών που συνδέει τους παρόχους (διακινητές) με τους πελάτες 

τους (μετανάστες) (Bilger κ.α. 2006). Με αυτή την έννοια, «η διακίνηση είναι πολυπρόσωπη 

και αποτελεί μια σύνθετη αγορά εξαιρετικά διαφοροποιημένων υπηρεσιών, με «ποικίλους 

εμπλεκόμενους... οι οποίοι διεξάγουν διαδοχικές δραστηριότητες σε διαφορετικά επίπεδα» 

(Koshravi 2007: 323). 

Τα δίκτυα διακίνησης, λοιπόν, θα πρέπει να προσεγγιστούν ως ένα ολόκληρο φάσμα που 

ξεκινάει από την αλτρουιστική βοήθεια και καταλήγει σε εγκληματικά συνδικάτα, με πληθώρα 

εμπλεκόμενων ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα, όπου περιλαμβάνονται και πλήρως νόμιμες 

επιχειρήσεις σε κάποιο μέρος της διαδικασίας (π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές 

εταιρείες, κ.λπ.), ακόμη και αν η διακίνηση ως τέτοια είναι μια εκ των πραγμάτων παράνομη 

δραστηριότητα (Kyle and Liang 2001, Doomernik and Kyle 2004: 269, van Liempt 2007). Το 

«επιχειρηματικό μοντέλο» έχει ωστόσο επικριθεί κυρίως για την αποτυχία του να 

τοποθετήσει το φαινόμενο στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο της μετανάστευσης (Koser 2010: 
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5-6, βλ. και Van Liempt 2007), υποτιμώντας τα κίνητρα, τις εμπειρίες και τα δικαιώματα των 

μεταναστών, καθώς και το ρόλο των κοινωνικών δικτύων στην μεταναστευτική διαδικασία και 

στη διακίνηση. 

Οι διαδρομές που ακολουθεί η διακίνηση μεταναστών ποικίλουν και ενδέχεται να αλλάξουν 

με την πάροδο του χρόνου. Κατά το πρώτο ήμιση της περασμένης δεκαετίας, ο Koser (2008: 

10-11) εντόπισε τρεις βασικές διαδρομές των Αφγανών και Πακιστανών μεταναστών προς 

τη Δύση, οι οποίες συνεπάγονται διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης και κόστους: απευθείας 

πτήσεις προς τον προορισμό (με υψηλό κόστος 17-20.000 δολαρίων για τη Βόρεια Αμερική, 

13-14.000 δολαρίων για τη Βρετανόα, και 9-10.000 δολαρίων για την ηπειρωτική Ευρώπη), 

πτήσεις σε μια χώρα που παρέχει θεώρηση βίζα και επακόλουθη πτήση προς τον τελικό 

προορισμό με τη βοήθεια τοπικών παραγόντων του δικτύου (6-12.000 δολάρια), πτήση σε 

κάποια χώρα διέλευσης, και στη συνέχεια ταξίδι δια ξηράς (4.000 δολάρια). 

Το κόστος μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τελικό προορισμό των μεταναστών, οπότε 

υπό αυτή την έννοια οι επιλογές περιορίζονται ανάλογα με τους πόρους τους, και σε 

ορισμένες περιστάσεις την ικανότητά τους να διαπραγματευτούν χαμηλότερες τιμές, γεγονός 

που συμβαίνει αν ο ανταγωνισμός είναι έντονος (Koser 2008: 11). Στην εκφραστικότατη 

εθνογραφική αυτοβιογραφία του, ο Khosravi (2007) παραδέχεται πως λόγω έλλειψης 

χρημάτων κατέληξε στη Σουηδία, ενώ ένας από τους συντρόφους του, ο οποίος μπορούσε 

να πληρώσει περισσότερα κατάφερε να πάει στον Καναδά. Στη μελέτη του Koser (2008: 12), 

τα χρήματα συγκεντρώθηκαν από τις οικογένειες των μεταναστων μέσω διαφόρων πηγών: 

αποταμιεύσεις, πουλώντας τα υπάρχοντά τους (ακίνητα, οικόπεδα, κοσμήματα), ή και 

διάφορων ειδών δάνεια (από φίλους ή συγγενείς, τοκογλύφους, τράπεζες). 

Διαπιστώνοντας ότι δεν είναι βέβαιο εάν η διακίνηση προσδιορίζεται από τη ζήτηση ή αν 

δημιουργεί τελικά ή ίδια τη ζήτηση, οι Kyle και Liang (2001: 202) υποστήριξαν ότι ο 

μηχανισμός των τιμών για τις υπηρεσίες αυτές βρίσκεται πέρα τους νόμους της προσφοράς 

και της ζήτησης, αλλά εξαρτάται από την ίδια την συναλλαγή: π.χ., την αξία που αποδίδεται 

στο μελλοντικό όφελος από τη θυσία που γίνεται στο παρόν. Τα συμπεράσματα του Koser 

(2008: 17-8) σχετικά με τα αποτελέσματα για τις οικογένειες όσων μετανάστευσαν μας 

οδηγούν πίσω στα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης που συζητήθηκαν νωρίτερα: κατά 

μέσο όρο, ο ετήσιος όγκος των εμβασμάτων που στέλνονται επαρκεί ώστε να γίνει 

«απόσβεση» περίπου του μισού της «επένδυσης» κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας στο 

εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα τα εμβάσματα αποτελούν σημαντικό πόρο για τα νοικοκυριά, 

διπλασιάζοντας, σε πολλές περιπτώσεις, το εισόδημά τους. 

Τέλος, οι Doomernik και Kyle (2004) ερμηνεύουν τη διόγκωση του φαινόμενου της 

διακίνησης ανθρώπων, ως συνέπεια των αυξανόμενων δυσκολιών στη συνοριακή 

διάβαση και είσοδο στις χώρες προορισμού ή διέλευσης, λόγω της αστυνόμευσης των 

συνόρων και των μεταναστευτικών ελέγχων. Υπό αυτή την έννοια, η διακίνηση  αποτελεί 

προϊόν των κρατικών πολιτικών. Οι αυξημένες επενδύσεις στην καταπολέμηση της 

διακίνησης, σε συνδυασμό με την ποινικοποίηση της παράτυπης μετανάστευσης και των 

χωρίς έγγραφα μεταναστών, καταλήγει τελικά στην «ενθάρρυνση όλο και περισσότερο 

παράτυπης μετανάστευσης» και στην αυξανόμενη διαπλοκή της με το οργανωμένο έγκλημα 

(Doomernik and Kyle 2004: 270, 271).  Το γεγονός αυτό δε συνεπάγεται ωστόσο συσχέτιση 

μεταξύ της εξάπλωσης της διακίνησης και της διόγκωσης της μετανάστευσης, όπως 

υποθέτουν οι συμβατικές θεωρήσεις: η Van Liempt (2007: 14) υπογραμμίζει ότι η διακίνηση 

δεν προκαλεί αφεαυτής τις μεταναστευτικές ροές, αλλά περιπλέκει τα όρια μεταξύ 

διαφορετικών κατηγοριών μεταναστών, όπως ήδη συζητήσαμε. Οι μετανάστες, από την 

πλευρά τους όταν καταφεύγουν στην παράνομη πλευρά αυτών των υπηρεσιών δεν 

αντιλαμβάνονται αυτό το είδος ταξιδιού ως εγκληματική δραστηριότητα, «ακόμη κι αν 

γνωρίζουν καλά ότι η διαδικασία δεν είναι νομότυπη» (Doomernik and Kyle 2004: 268). 
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4. Μετανάστες, Μεταναστευτικά Συστήματα και Πολιτικές  

 

Η μελέτη της παράτυπης μετανάστευσης, ιδίως στην Ευρώπη, δεν βασίζεται επαρκώς στη 

θεωρία, εν μέρει λόγω της αναπόφευκτης έλλειψης στοιχείων, εν μέρει λόγω τους τρόπου με 

τον οποίο το αντικείμενο διαμορφώνεται μονομερώς είτε από τη διασύνδεση της έρευνας με 

τη χάραξη πολιτικής, ή από στρατευμένες προσπάθειες υπεράσπισης των μεταναστών 

(Bommes and Sciortino 2011a: 13). Σε σχέση με το πρώτο ζήτημα, παρά τη σημασία της 

ποσοτικής έρευνας θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα των δεδομένων και 

εκτιμήσεων σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση (Koser 2010: 181-2): ως προς το σκοπό 

της συλλογής δεδομένων, το είδος των δεδομένων που συλλέγονται, τους μεθόδους 

συλλογής τους, τους τρόπους με τους οποίους τελικά χρησιμοποιούνται. Σε σχέση με το 

δεύτερο ζήτημα, τόσο στον πολιτικό λόγο όσο και στην ακαδημαϊκή έρευνα έχει δοθεί μάλλον 

υπερβολική έμφαση στην λαθραία διέλευση των συνόρων και τις δραστηριότητες παράνομης 

διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων (Bommes και Sciortino 2011β: 221, Koser 

2010: 182-3). Το γεγονός αυτό δημιουργεί σύγχυση και μια παραπλανητική αντιλήψη, 

δεδομένου ότι δεν εισέρχονται όλοι οι μετανάστες διασχίζοντας παράνομα τα σύνορα, όπως 

σημειώθηκε πρωτύτερα. 

Προκειμένου να κατανοήσουμε επαρκώς τη σημερινή δυναμική της παράτυπης 

μετανάστευσης, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ένα επίπεδο σταθερότητας και μια 

δομή στο εσωτερικό της. Η σταθερότητα και η δομή υπογραμμίζονται ρητά ή άρητα από 

διάφορες θεωρίες της μετανάστευσης (θεωρία δικτύων/ network theory, θεσμική θεωρία / 

institutional theory, θεωρία των παγκόσμιων συστημάτων / world systems theory, 

προσέγγιση της σωρρευτικής αιτιότητας/ cumulative causation approach - βλ. Massey κ.α. 

1993), και βεβαίως από τη θεωρία των μεταναστευτικών συστημάτων. Υιοθετούμε την 

προσέγγιση των μεταναστευτικών συστημάτων  ως το πλαίσιο για την εμπειρική μας 

έρευνα σχετικά με την Ελλάδα και τις υπό μελέτηχώρες προέλευσης των παράτυπων 

μεταναστών. 

 

4.1 Μεταναστευτικά δίκτυα, ενδιάμεσοι δρώντες και παράτυπα μεταναστευτικά 
συστήματα 

Ως μεταναστευτικό σύστημα ορίζεται ένα σύνολο χωρών αποστολής και υποδοχής που 

αντιμετωπίζουν παρόμοιες και αλληλοεξαρτώμενες εισροές και εκροές μεταναστών και που 

συνδέονται από κοινά κοινωνικο-οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Συμφωνα με τους 

Massey κ.α. (1993: 454): 

«οι χώρες μέσα σε ένα σύστημα δεν χρειάζεται να είναι γεωγραφικά κοντά εφόσον οι 

ροές αντικατοπτρίζουν πολιτικές και οικονομικές σχέσεις και όχι φυσικούς δεσμούς. 

Παρότι η εγγύτητα διευκολύνει προφανώς την εδραίωση σχέσεων συναλλαγής, 

ωστόσο δεν τις εξασφαλίζει, αλλά ούτε τις εμποδίζει η απόσταση». 

και 

«Δεδομένου ότι οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται, τα συστήματα 

εξελίσσονται έτσι ώστε η σταθερότητα δεν συνεπάγεται μια διαρκή δομή. Νέες χώρες 

ενδέχεται να ενταχθούν σε ένα σύστημα κι άλλες να εξέλθουν από αυτό ως 

αποτέλεσμα κοινωνικών μετασχηματισμών, οικονομικών διακυμάνσεων, ή πολιτικών 

αναταραχών". 
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Τα μεταναστευτικά συστήματα δεν εδραιώνονται αποκλειστικά εξαιτίας των ανθρώπινων 

μετακινήσεων και μόνο, αλλά μάλλον ως “σωρευτικό αποτέλεσμα” της επίδρασης των 

μεταναστεύσεων του παρελθόντος (Massey κ.α. 1993): «Η παρουσία εγκατεστημένων 

μεταναστών δημιουργεί αλυσιδωτή μετανάστευση και εξελίσσεται σε διεθνικές κοινότητες, οι 

οποίες διευκολύνουν την περαιτέρω μετανάστευση» (Doomernik and Kyle 2004: 266).  

Στην προσέγγισή μας, υιοθετούμε την προσέγγιση της θεωρίας των δικτύων στο βαθμό 

που πρόκειται να διερευνήσουμε τα επίσημα και άτυπα δίκτυα μέσω των οποίων οι 

μετανάστες λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη χώρα προορισμού τους, την κατάσταση 

που επικρατεί εκεί, τις μεταναστευτικές διαδρομές που έχουν στη διάθεσή τους και μέσω των 

οποίων μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους φορείς που ενδέχεται να τους βοηθήσουν να 

πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Τα κοινωνικά δίκτυα, και η δυνατότητα κινητοποίησής 

τους ως κοινωνικό κεφαλαίο, μας βοηθούν να σκιαγραφήσουμε αναλυτικά το μεσαίο επίπεδο 

που συνδέει τις μικρο και μακρο οπτικές, την κοινωνική δομή και την ανθρώπινη δράση. 

Τα διεθνικά κοινωνικά δίκτυα αποτελούν μέρος ευρύτερων ενδιάμεσων δομών σε ένα 

μεταναστευτικό σύστημα: πρόκειται για τους υφιστάμενους δεσμούς μεταξύ χωρών 

προέλευσης και προορισμού. Οι δεσμοί αυτοί μπορεί να αποτελούνται από τρεις κατηγορίες 

στοιχείων (van Amersfoort 1998, στο van Liempt 2007: 37): (α) τεχνικά μέσα (π.χ. 

συγκοινωνιακές συνδέσεις), (β) πόρους (πληροφόρηση και χρήματα προκειμένου να 

αξιοποιηθούν οι συγκοινωνίες), και πολιτικο-νομικές ρυθμίσεις (π.χ. διαβατήρια και βίζες). 

Διάφοροι «μεσίτες» και θεσμοί - συμπεριλαμβανομένων των διακινητών – οι οποίοι 

διευθετούν τις διαδρομές της μετανάστευσης και διάβασης των συνόρων, ανακύπτουν ως 

νέες ενδιάμεσες δομές, όπως «διαρθρωτικά συμπληρώματα των δικτύων των μεταναστών, 

καταδυκνείοντας ότι υπάρχουν πολλαπλά μέσα διάσχισης των συνόρων (van Liempt 2007: 

38 ). 

Τα μεταναστευτικά συστήματα, επομένως, ενδέχεται να προκύψουν και να διατηρηθούν 

πέραν των διεθνικών δικτύων των μεταναστών.  Τελικά κάθε μορφή «αλληλεξάρτησης 

μεταξύ χωρών προορισμού, διέλευσης και προέλευσης ενθαρρύνει περαιτέρω τη 

μετανάστευση», ενώ «όλες οι διεθνικές επαφές έχουν έστω ορισμένες συνέπειες που 

σχετίζονται με τη μετανάστευση» (Papademetriou 2005). Στο βαθμό που η παρατυπία 

αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό, τόσο της μετακίνησης όσο και των διαρθρωτικών 

παραγόντων που την καθορίζουν, στα πλαίσια ενός εγκαθιδρυμένου ή αναδυόμενου 

μεταναστευτικού συστήματος, θα μπορούσε να γίνει λόγος για παράτυπα μεταναστευτικά 

συστήματα. 

Όπως σημειώνουν οι Bommes και Sciortino (2011a: 15-16): 

«Τα παράτυπα μεταναστευτικά συστήματα δεν αφορούν σε αδιαφοροποίητες μάζες 

ανθρώπων. Αντίθετα, διακρίνονται μέσω μιας ποικιλίας υποβάθρων, κάποια από τα 

οποία είναι ήδη εγκαθιδρυμένα στις χώρες προέλευσης (ακόμη κιαν μεταβάλλονται 

εξαιτίας της μετανάστευσης), και κάποια δημιουργούνται κατά τη διαδικασία 

προσαρμογής στο πλαίσιο της χώρας προορισμού».  

Σε αυτό το πλαίσιο θα προσθέταμε επίσης το ρόλο των μεταναστευτικών δικτύων και των 

ενδιάμεσων δομών. Οι Bommes και Sciortino (2011a: 15) αναφέρονται συγκεκριμένα στην 

ανάπτυξη παράτυπων μεταναστευτικών συστημάτων στην Ευρώπη μετά το 1989, τα οποία 

επέδρασαν καταλυτικά τόσο στον οικονομικό μετασχηματισμό των πρώην σοσιαλιστικών 

χωρών, όσο και στις μεταβολές της ζήτησης εργατικού δυναμικού στη γεωργία, τις 

κατασκευές και τις οικιακές υπηρεσίες στις δυτικοευρωπαϊκές οικονομίες. Υποστηρίζουν ότι 

τα συστήματα αυτά καθορίστηκαν από τη σχέση μεταξύ παράτυπης μετανάστευσης, άτυπης 

οικονομίας και κρατικών στρατηγικών, και διαμεσολαβήθηκαν από μυριάδες κοινωνικά 
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δίκτυα και άλλα είδη δεσμών που σταδιακά εγκαθιδρύθηκαν μεταξύ ανατολικής και δυτικής 

Ευρώπης.  

Το αρχέτυπο παράδειγμα ενός παράτυπου μεταναστευτικού συστήματος βρίσκεται στην 

περίπτωση ΗΠΑ-Μεξικού. Από την οπτική της θεωρλίας των παγκόσμιων συστημάτων, ο 

Portes (1978) ανέλυσε ουσιαστικά τις διαρθρωτικές οικονομικές διασυνδέσεις μεταξύ της 

αμερικάνικής και μεξικανικής οικονομίας. Η πλευρά της ζήτησης στις ΗΠΑ σχετίζεται με τη 

γενικότερη έλλειψη εργατικού δυναμικού στις προηγμένες καπιταλιστικές οικονομίες, 

ιδιαίτερα σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις που στηρίζονται σε στρατηγικές έντασης 

εργασίας και δεν δύνανται να μεταφερθούν στο εξωτερικό ή να αυξήσουν την 

παραγωγικότητά τους εισάγοντας τεχνολογικές καινοτομίες. Πρόκειται για αυτόν τον τύπο 

εργοδοτών που συνήθως καταφεύγουν στη συμπίεση του εργατικού κόστους μέσω της 

απασχόλησης της φθηνής και απροστάτευτης εργασίας που παρέχουν οι παράτυποι 

μετανάστες. Δεδομένου του ότι το νομικό καθεστώς των τελευταίων τους αποκλείει από κάθε 

είδους κοινωνική προστασία (και οι εργοδότες τους επομένως εξοικονομούν επιπλεόν το 

κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης) ο Portes επιχειρηματολόγησε ότι οι 

περιορισμοί στις νόμιμες διόδους μετανάστευσης και η ανοχή στην παράτυπη μετανάστευση 

ουσιαστικά υπήρξε μια συντονισμένη στρατηγική παρά τις διακυρηγμένες προσπάθειες 

καταπολέμησης της «παράνομης» εισροής.  

Από την άλλη, η πλευρά της προσφοράς σχετίζεται με μεταναστευτικές πιέσεις οι οποίες δεν 

εντοπίζονται στις στάσιμες οικονομίες της υπαίθρου, αλλά σε περιοχές με πληθώρα 

εργατικού δυναμικού όπου οι διαδικασίες οικονομικής αναδιάρθωσης ακολουθούν τη ζήτηση 

στις χώρες του καπιταλιστικού κέντρου (με εξαγωγικές βιομηχανίες). Η αναδιάρθωση 

παράγει ένα ευρύ δίκτυο άτυπων δραστηριοτήτων οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των νέων βιομηχανικών εργατών και ταυτόχρονα εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες παρά 

τη συνολικότερη οικονομική μεγέθυνση, ενώ οι τάσεις αστικοποίησης και οι αυξημένες 

προοπτικές κατανάλωσης δημιουργούν πιέσεις προς το κράτος. Ο Portes υποστηρίζει ότι το 

κράτος έχει συμφέρον να ενθαρρύνει τη μετανάστευση, όχι μόνο προκειμένου να βελτιώσει 

τα δημοσιονομικά του μέσω της ροής των εμβασμάτων των μεταναστών, αλλά προκειμένου 

να αμβλύνει τις οξυνόμενες κοινωνικές εντάσεις. Σε μετέπειτα μελέτη του, ο συγγραφέας 

διεύρυνε την ανάλυσή του πέρα από τα όρια του εθνους-κράτους, προκειμένου να εξετάσει 

τα αντιπαλόμενα ταξικά συμφέροντα σε διεθνή κλίμακα. Υπό αυτή την οπτική, ερμήνευσε την 

παράτυπη μετανάστευση για εργασία ως «μια διαδικασία κατά την οποία εγκαθιδρύονται 

δίκτυα διαμέσου των οποίων τα άτομα προσαρμόζονται στον άνισο χωρικό καταμερισμό των 

οικονομικών πλεονεκτημάτων» (Portes 1978: 478). Όσον αφορά στο  συγκεκριμένο 

μεταναστευτικό σύστημα ΗΠΑ–Μεξικού, παρ’ότι οι διαθρωτικές συνθήκες αναπαράγονται με 

παρόμοιους τρόπους 30 χρόνια αργότερα και η «οικονομική αναδιάρθωση... φαινομενικά 

συσχετίζεται με τη συνεχιζόμενες εκροές μεταναστών», η περαιτέρω μετανάστευση πλέον 

καθοδηγείται από τους ανθρώπινους δεσμούς που έχουν εγκαθιδρύσει οι παλαιότεροι 

μετανάστες και τα κοινωνικά τους δίκτυα (Sanderson and Utz 2009). 

 

4.2 Μια διαλλεκτική προσέγγιση της μεταναστευτικής διαδικασίας 

Τα μεταναστευτικά συστήματα διατηρούν μια σχετική αυτονομία, αν και επηρεάζονται από 

μεταναστευτικές πολιτικές για, καθώς και ενδιάμεσους φορείς και παράγοντες, ενώ με τη 

σειρά τους οι μετανάστες προσαρμόζονται στις καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν. Η 

προσέγγισή μας βασίζεται σε μία διαλλεκτική προσέγγιση της μεταναστευτικής 

διαδικασίας. Αυτή η προσέγγιση έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες μελέτες, στις 

οποίες η δρα Α. Τριανταφυλλίδου συμμετείχε ως συντονιστής, ή μέλος της ερευνητικής 
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ομάδας19, και η οποία συνέβαλε στην ολοκληρωμένη κατανόηση των στρατηγικών 

προσαρμογής και επιβίωσης που αναπτύσσουν οι μετανάστες (βλ. Duvell 2006, Jordan et 

al. 2003, Kosic and Triandafyllidou 2003, Triandafyllidou 2006, Triandafyllidou and Kosic 

2004, Triandafyllidou 2008).  

Η Ενότητα 2.3 σκιαγράφησε ορισμένες προκαταρτικές ιδέες σχετικά με τους τρόπους με 

τους οποίους οι μετανάστες διαπραγματεύονται τις διαδρομές τους μεταξύ εδραιωμένων 

μεταναστευτικών καθεστώτων, πώς ενίοτε αλληλεπιδρούν με ενδιάμεσους παράγοντες 

όπως οι διακινητές τους, και πώς αναπτύσσουν στρατηγικές επιβίωσης προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις όπου βρίσκονται, ενδεχομένως χωρίς έγγραφα στις χώρες 

προορισμού τους. Από την άλλη, οι πολιτικές ελέγχου της μετανάστευσης επίσης 

αλληλεπιδρούν με ενδιάμεσους παράγοντες, οι οποίοι με τη σειρά τους προσαρμόζονται 

με διάφορους τρόπους στα μεταβαλλόμενα νομοθετικά πλαίσια και στα μέτρα συνοριακών 

ελέγχων, π.χ. αναπτύσσοντας εξελιγμένες μεθόδους, αυξάνοντας τις τιμές, ή μετατοπίζοντας 

γεωγραφικά τα δρομολόγιά τους. 

Για τους λόγους αυτούς, βασιζόμαστε σε πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις 

δραστηριότητες των δικτύων διακίνησης μεταναστών και του πως αυτά διαπλέκονται με 

τα άτυπα δίκτυα των μεταναστών (UNODC 2011, Triandafyllidou και Maroukis 2011, 

International Migration special issue 2006, 44/4). Σκοπεύουμε να διερευνήσουμε τι είδους 

πολιτικές στις χώρες υποδοχής ενδέχεται να οδηγήσουν τους μετανάστες στην 

απόφαση να στραφούν σε ένα οργανωμένο δίκτυο διακίνησης και με ποιόν τρόπο (σε 

αντίθεση με την αναζήτηση νόμιμης εισόδου, όπου κάποιος/α μπορεί να εισέλθει με βίζα και 

να παρατείνει τη διαμονή του/της, ή να χρησιμοποιήσει κάποια άλλη δίοδο παράτυπης 

αλυσιδωτής μετανάστευσης). επιπρόσθετα, θα λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι κρατικές 

πολιτικές ενδέχεται να έχουν ανεπιθύμητα αντίθετα αποτελέσματα, π.χ. οι έντονοι και 

αποτελεσματικοί συνοριακοί έλεγχοι μπορεί να οδηγήσουν στην επέκταση και τον 

επαγγελματισμό των δραστηριοτήτων παράνομης διακίνησης ανθρώπων, αντί τελικά να 

αποτρέψουν τους μετανάστες από την είσοδο στον προορισμό τους. Ή επίσης μπορεί ο 

αντίκτυπος αυτών των πολιτικών να είναι τελικά επιλεκτικός, ενθαρρύνοντας κάποιους 

να στραφούν σε λαθρεμπόρους, άλλους να αναζητήσουν νόμιμη είσοδο και άλλους πάλι να 

εγκαταλείψουν ολότελα τη διαδικασία της μετανάστευσης. 

                                                      

19
 To ερευνητικό πρόγραμμα «Does implementation matter? Informal administration practices and shifting immigrant 

strategies in four member-states»v(IAPASIS) (2000-2003) που χρηματοδοτείθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Έρευνας, 

5ο πρόγραμμα-πλαίσιο, συμβόλαιο Ν. HPSE-CT-1999-00001, συντονίστηκε από την Ά.Τριανταφυλλίδου και τον B. Strath, στο 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, http://www.iue.it/RSCAS/Research/IAPASIS/Index.shtml. 

Επικεντρώθηκε σε δύο ομάδες μεταναστών, τους Πολωνούς ως συγκριτικής ομάδας ελέγχου και τους Αλβανούς ως της 

σημαντικότερης ομάδας σε εθνικό επίπεδο σε Ελλάδα και την Ιταλία, τους Πολωνοί και Βόσνιους στη Γερμανία, τους Ινδοί στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο εξέτασε τις σχέσεις μεταξύ των στρατηγικών επιβίωσης των μεταναστών, των συγκεκριμένων 

πολιτικών που υιοθετήθηκαν από τις υπό-μελέτη χώρες υποδοχής, καθώς και τους σημαντικότερους τρόπους που με τους 

οποίους εφαρμόστηκαν σε καθημερινό επίπεδο. Το ερευνητικό πρόγραμμα MIGSYS μελέτησε πώς και κατά πόσο εφαρμογή 

συγκεκριμένων πολιτικών επηρεάζει τα σχέδια και τις ενέργειες των μεταναστών (και των οικογενειών τους). 

Πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων χωρών υποδοχής και ομάδων μεταναστών (Πολωνών στη Γερμανία και την 

Ελλάδα, Ουκρανών στην Ιταλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία, Μαροκινών στη Γαλλία, την Ισπανία και το Βέλγιο, Τούρκων 

στη Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία, Μεξικανών  στον Καναδά και τις ΗΠΑ), σε σχέση με τα εκάστοτε μεταναστευτικά 

συστήματα (Ανατολική - Δυτική Ευρώπη, Β.Αφρική - Ευρώπη, Μ.Ανατολή – Ευρώπη, Κεντρική – Βόρεια Αμερική). Η μελέτη 

ολοκληρώθηκε το 2007 και οδήγησε στη δημοσίευση ενός ειδικού τεύχους: Τριανταφυλλίδου, Α. (guest editor) The Governance 

of International Migration in Europe and North America: Do Migration Policies Meet the Migrants?, Journal of Immigrant and 

Refugee Studies, 6, 3, fall/winter 2008. Ωστόσο το πρόγραμμα IAPASIS είχε περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και γεωγραφική 

κάλυψη, ενώ το MIGSYS ήταν απλά μια πιλοτική μελέτη που εξέτασε μια σειρά από πολιτικές μετανάστευσης. 
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4.3 Τυπολογία των πολιτικών μεταναστευτικών ελέγχων 

Η μελέτη των επιπτώσεων των πολιτικών ελέγχου της μετανάστευσης βασίζεται σε δύο 
βασικές διακρίσεις (βλ. επίσης Vogel 2000, Triandafyllidou and Ambrosini 2011). Η πρώτη 
διάκριση γίνεται μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών μεταναστευτικών πολιτικών: 
εξωτερικές μεταναστευτικές πολιτικές είναι εκείνες που απευθύνονται σε δυνητικούς 
μετανάστες έξω από το κράτος που τις υιοθετεί ή στα σύνορά του, ενώ εσωτερικές 
μεταναστευτικές πολιτικές είναι εκείνες που αφορούν στους μετανάστες που βρίσκονται ήδη 
εντός των συνόρων της χώρας. Δεύτερον, οι πολιτικές ελέγχου της παράτυπης 
μετανάστευσης μπορούν να διακριθούν με βάση το κατά πόσο ακολουθούν μια στρατηγική 
«περίφραξης» ή μια στρατηγική «(περι)φρούρησης »: οι στρατηγικές περιφρούρησης 
αποσκοπούν στον πρακτικό περιορισμό της νόμιμης πρόσβασης σε ένα έθνος-κράτος και 
στους θεσμούς του, ενώ τα μέτρα περίφραξης στοχοποιούν ενεργά τους παράτυπους 
μετανάστες, προκειμένου να τους συλλάβουν και στη συνέχεια να τους απελάσουν. Οι 
συνήθεις πρακτικές περιφρούρησης περιλαμβάνουν π.χ. ελέγχους των εγγράφων των 
ανθρώπων που επιδιώκουν να εισέλθουν σε μια χώρα ή που παρουσιάζονται οικειοθελώς 
στις αρχές, ενώ οι πρακτικές περίφραξης περιλαμβάνουν τον εντοπισμό ατόμων που 
κρύβονται ή την αποτροπή όσων επιδιώκουν να εισέλθουν χωρίς άδεια. 

Η παραπάνω διάκριση είναι χρήσιμη προκειμένου να διερευνηθεί εμπειρικά το περιεχόμενο 
των πολιτικών, ο τρόπος εφαρμογής τους, ποιες από αυτές είναι αποτελεσματικότερες για 
ποιους τύπους μεταναστών, κάτω από ποιες συνθήκες, καθώς και το πώς οι στρατηγικές 
περίφραξης και περιφρούρησης, και οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές ελέγχου 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και δημιουργήσει επιθυμητές συνεργίες ή ίσως ανεπιθύμητα 
αποτελέσματα (βλ. επίσης Triandafyllidou and Ambrosini 2011). 

 

5. Το ερευνητικό πρόγραμμα IRMA: Η Διακυβέρνηση της Παράτυπης 
Μετανάστευσης στον καιρό της παγκοσμιοποίησης  

 

Τα νότια και ανατολικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό 
παράνομων μεταναστών. Η γεωγραφική τους θέση στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. υπήρξε 
βεβαίως καθοριστικός παράγοντας. Σημαντικό ρόλο ωστόσο έπαιξαν επίσης οι ανεπαρκείς 
πολιτικές που εφαρμόστηκαν, οι γραφειοκρατικές δομές της διοίκησης, και ιδιαίτερα οι δομές 
των αγορών εργασίας, όπου η υψηλή ζήτηση για φθηνή και ευέλικτη απασχόληση 
συνδυάζεται με κρατική ανοχή σε συνήθεις εργοδοτικές πρακτικές και με εκτεταμένη άτυπη 
οικονομική δραστηριότητα (Sassen 2000; King 2000; Baldwin-Edwards 2008; Triandafyllidou 
and Maroukis 2008; Triandafyllidou and Ambrosini 2011; Maroukis et al 2011). 

Ιδιαίτερα η μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα προορισμού μεταναστών από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, περιλάμβανε εξαρχής κυρίως μη νόμιμες μετακινήσεις, ως επί το 
πλείστον από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Ο κρατικός μηχανισμός υπήρξε ανέτοιμος και 
ανεπαρκής να ανταποκριθεί στις εξελίξεις που ακολούθησαν την κατάρρευση των 
καθεστώτων στην Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά επίσης εθελοτυφλούσε 
απέναντι στην εκ των πραγμάτων μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα προορισμού 
μεταναστών. Παράλληλα, όμως, ανέχονταν σιωπηλά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους 
χωρίς έγγραφα, διαθέσιμους να εργαστούν για χαμηλούς μισθούς στη γεωργία, τις 
κατασκευές, τον τουρισμό, τις βιοτεχνίες, τις υπηρεσίες καθαριότητας και τις οικιακές 
εργασίες. Με τη μετατόπιση των διαδρομών και δίοδων της μετανάσρτευσης προς την 
Ευρώπη και την προσαρμογή των επιχειρήσεων λαθράιας διακίνησης μεταναστών στις 
πολιτικές εξελίξεις, η Ελλάδα βρέθηκε να δέχεται αυξημένες εισροές κατά το δεύτερο μισό 
της δεκαετίας του 2000. Αρχικά από τα θαλάσσιά της σύνορα κυρίως διαμέσου των νησιών 
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του ανατολικού Αιγαίου (Triandafyllidou and Maroukis 2008) και αργότερα από τα χερσαία 
ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, γύρω στο 2009-2010 έφτασε να συγκέντρωνει τον 
μεγαλύτερο μέρος (εκτιμούμενο γύρω στο 80%) των συνολικών αφήξεων μεταναστών προς 
την Ε.Ε. 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται σε δύο κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα πολιτικής: 

 Πώς επηρεάζουν οι πολιτικές ελέγχου της μετανάστευσης τα σχέδια και τις πράξεις 
των (δυνητικά ή ήδη) παράτυπων μεταναστών; 

 Γιατί κάποιες πολιτικές είναι πιο επιτυχείς από άλλες;  

Η οπτική μας προϋποθέτει ότι οι μετανάστες (και οι οικογένειες τους) είναι αυτόνομοι 
κοινωνικοί δρώντες. Διαμορφώνοντας και εκτελώντας τα σχέδιά τους, ωστόσο, 
αλληλεπιδρούν με κρατικούς φορείς και κρατικές πολιτικές (στις χώρες προορισμού και 
διέλευσης), καθώς και με μη κρατικούς φορείς, τοπικούς ή διεθνείς (ΜΚΟ, διεθνείς 
οργανισμούς, διακινητές, εργοδότες). 

Για να απαντήσουμε στα δυο ερευνητικά ερωτήματα που θέτουμε παραπάνω εξετάζουμε 
τέσσερα συγκεκριμένα εμπειρικά ζητήματα: 

(α) Πώς διαμορφώνουν τα σχέδια τους οι μετανάστες, παρά τους νομικούς περιορισμούς 
στις χώρες προορισμού; 

(β) ποιοι δρώντες (σε εθνικό, τοπικό ή διεθνές επίπεδο, κρατικοί ή μη κρατικοί φορείς) 
επηρεάζουν τις αποφάσεις και ενέργειες τους;  

(γ) πώς ακριβώς επηρεάζουν οι δρώντες αυτοί τις ενέργειες των (δυνητικών) 
μεταναστών; Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο ρόλο της πληροφορίας σχετικά με τις 
δυνατότητες μετανάστευσης, η οποία είναι κομβική στη διαμόρφωση προσδοκιών και στην 
διοργάνωση του ταξιδιού και των στρατηγικών εισόδου των παράτυπων μεταναστών. 

(δ) γιατί κάποιοι δρώντες είναι πιο αποτελεσματικοί από τις κρατικές πολιτικές στο να 
διαμορφώνουν τα σχέδια και τις αποφάσεις των μεταναστών; 

Μελετώντας τις παραπάνω θεματικές και διερευνώντας πιθανές απαντήσεις στα δύο 
γενικότερα ερωτήματα που τέθηκαν νωρίτερα, το ερευνητικό πρόγραμμα IRMA επιχειρεί μια 
πληρέστερη και σε βάθος κατανόηση των δρώντων και των παραγόντων που 
εμπλέκονται στην διακυβέρνηση της διεθνούς παράτυπης μετανάστευσης. 

 

5.1 Επιλογή μεταναστευτικών συστημάτων  

Η εμπειρική έρευνα που επιχειρείται στο πρόγραμμα επικεντρώνει σε τρία μεταναστευτικά 
συστήματα στα οποία η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί σημαντική συνιστώσα των 
ευρύτερων μεταναστευτικών τάσεων προς την Ελλάδα: 

 Μεταναστευτικό σύστημα Βαλκανίων και Ε.Ε.: από την Αλβανία στην Ελλάδα, 

 Μεταναστευτικό σύστημα Ανατολικής Ευρώπης και Ε.Ε.: από τη Γεωργία και τη 
Ουκρανία στην Ελλάδα, 

 Μεταναστευτικό σύστημα Ασίας και Ε.Ε.: από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν 
στην Ελλάδα. 
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Πίνακας 1: Επιλογή χωρών προέλευσης σε κάθε μεταναστευτικό σύστημα  

Μεταναστευτικό 
σύστημα 

Ανατολική Ευρώπη - 
Ε.Ε. 

Βαλκάνια - Ε.Ε. Νότια Ασία – Ε.Ε. 

Χώρα 
προορισμού 

Ελλάδα 

Χώρες 
προέλευσης 

Ουκρανία, Γεωργία Αλβανία Πακιστάν, 
Αφγανιστάν 

 

Η επιλογή των συγκεκριμένων χωρών στηρίχθηκε στο γεγονός ότι οι συγκριμένες 
αποτέλεσαν και/ή αποτελούν βασικές χώρες προέλευσης νόμιμων και κυρίως μη νόμιμων 
μεταναστών προς την Ελλάδα. Η Αλβανία αποτελεί κατά κάποιον τρόπο μια περίπτωση 
ελέγχου, όπου οι αρχές των δύο χωρών συνεργάζονται ως προς τη διαχείριση της 
παράτυπης μετανάστευσης. Την ίδια στιγμή, και παρά την εγκατάσταση του νόμιμου 
Αλβανικού μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα, παραμένει υψηλός ο αριθμός των 
συλλήψεων στα ελληνοαλβανικά σύνορα (περίπου 40,000 συλλήψεις το χρόνο στα σύνορα, 
ενώ οι Αλβανοί πολίτες υπερκεπροσωπούνται μεταξύ των συλλήψεων στο σύνολο της 
χώρας, (βλ. Triandafyllidou κ.α. 2013). Πρόσφατες μελέτες έχουν επίσης δείξει  ότι 
σημαντικός αριθμός Αλβανών μεταναστών εργάζονται δίχως τις κατάλληλες άδειες για 
εποχικές ή περιορισμένης διάρκειας εργασίες (Maroukis and Gemi 2011). Επομένως, οι 
παράτυποι μετανάστες από την Αλβανία αποτελούν εξ ορισμού σημαντική ομάδα προς 
μελέτη για την Ελλάδα. 

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν επιλέχθηκαν επειδή οι πολίτες αυτών των χωρών είναι 
από τους πλέον ορατούς μετανάστες χωρίς έγγραφα στο κέντρο της Αθήνας και βρέθηκαν 
στο επίκεντρο της λεγόμενης μεταναστευτικής “κρίσης” τα τελευταία  χρόνια στην Ελλάδα. Οι 
χώρες αυτές είναι επίσης σημαντικές προκειμένου κανείς να μελετήσει τη δυναμική της 
παγκοσμιοποίησης σχετικά με το πως διεθνικοί παράγοντες διαπλέκονται με τα σχέδια των 
μεταναστών και τις κρατικές πολιτικές, διαμορφώνοντας την παράτυπη μετανάστευση και 
καθορίζοντας την επιτυχία ή την αποτυχία των πολιτικών αυτών. Καμία από τις δύο χώρες 
δεν είχαν ιστορικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς ή οικονομικούς δεσμούς με την Ελλάδα, 
παρότι μία μικρή Πακιστανική κοινότητα είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα για περίπου 30 
χρόνια (Tonchev 2007, Triandafyllidou and Maroukis 2011, Lazarescu and Broersma 2010). 
ως εκ τούτου, η Πακιστανική και Αφγανική μετανάστευση προς την Ελλάδα προσφέρουν ένα 
ιδιαίτερο παράδειγμα της παγκοσμιοποίησης των μεταναστευτικών διάδρομων και της 
ανάδυσης νέων προορισμών (βλ. και King 2000, Knights 2000).  

Τέλος, επιλέξαμε τη Γεωργία και την Ουκρανία με σκοπό να μελετήσουμε τη δυναμική της 
παράτυπης μετανάστευσης και το ρόλο της πολιτικής στο μεταναστευτικό σύστημα μεταξύ 
Ανατολικής Ευρώπης και Ελλάδας. Η Γεωργία υπήρξε σημαντική χώρα προέλευσης και η 
Ελλάδα αποτελεί βασική χώρα προορισμού των Γεωργιανών μεταναστών γενικά. Η 
παράτυπη μετανάστευση από τη Γεωργία συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό τα τελευταία χρόνια 
και οι Γεωργιανοί ακολούθησαν επίσης το μονοπάτι του ασύλου προκειμένου να 
εξασφαλίσουν έστω προσωρινά νόμιμα έγγραφα (μέσω της προσωρινής ροζ κάρτας ως 
αιτούντες άσυλο). Αντίθετα, η Ελλάδα αποτελεί μάλλον δευτερεύων προορισμό για τους 
Ουκρανούς, ενώ η ουκρανική κοινότητα φαίνεται να μειώνεται τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, 
δεδομένου του εύρους της Ουκρανικής διαποράς γενικότερα, η περίπτωσή τους ενδέχεται να 
είναι διαφωτιστική για συγκριτικούς σκοπούς (π.χ. ως προς το γιατί επέλεξαν την Ελλάδα, 
πώς οργανώνεται η μετανάστευση τους, ποια είναι τα κίνητρά τους, πως επιδρούν οι 
πολιτικές στις αποφάσεις τους και ποιος ο ρόλος άλλων παραγόντων). 

Σκοπέυουμε να υιοθετήσουμε δύο επίπεδα σύγκρισης: 
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a) Μέσα σε κάθε μεταναστευτικό σύστημα, η σύγκριση έγκειται μεταξύ των υπο μελέτη 
χωρών (περίπτωση Ουκρανίας-Γεωργίας και περίπτωση Πακιστάν-Αφγανιστάν). Για 
παράδειγμα, θα συγκριθούν τα δίκτυα της παράτυπης μετανάστευσης, τους δρώντες 
και τους παράγοντες που εντοπίζονται, τις πολιτικές που υιοθετούνται και τον τρόπο 
με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τα σχέδια και τις ενέργειες των παράτυπων 
μεταναστών.  

b) Μεταξύ των τριών μεταναστευτικών συστημάτων, θα εντοπιστούν και θα 
συγκριθούν οι δυναμικές που χαρακτηρίζουν την παράτυπη μετανάστευση και τη 
διακυβέρνησή της, σκοπεύοντας να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που 
ενδεχομένως να είναι γενικεύσιμα για άλλες περιπτώσεις. 

c) Και στα δύο επίπεδα σύγκρισης, θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε στην 
επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι 
διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης επιδρούν στη δυναμική της παράτυπης 
μετανάστευσης, αλλά και να προσδιορίζουμε τα βασικά μηνύματα της έρευνας 
προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. 

 

6. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

Στο κείμενο αυτό αναπτύξαμε μια κριτική συζήτηση της έννοιας της παγκοσμιοποίησης 
αποσαφηνίζοντας τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές πτυχές της και την εξέλιξή τους 
στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Περιγράφηκαν τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της 
παγκοσμιοποίησης στις μέρες μας και τα ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που την 
προσδιορίζουν ως διακριτή ιστορική φάση. Επισημάνθηκαν οι διασυνδέσεις μεταξύ 
οικονομικών διαδικασιών και πολιτικών αποφάσεων, και υπογραμμίστηκε η αντίφαση μεταξύ 
της απεριόριστης κυκλοφορίας κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών, και της σχετικά 
περιορισμένης κινητικότητας των ανθρώπων. 

Αναπτύξαμε το επιχείρημα ότι η μετανάστευση εν γένει, και ειδικότερα η παράτυπη 
μετανάστευση διαμορφώνεται από τις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, ιδίως από την 
αντιφατική δυναμική του σημερινού έθνους-κράτους: αφενός, η μετατόπιση της κυριαρχίας 
σε διεθνείς οργανισμούς και η αδυναμία ανεξάρτητου ελέγχου της οικονομίας, και, αφετέρου, 
η ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας μέσω του ελέγχου του εδάφους και της μετακίνησης των 
ανθρώπων μεταξύ εθνικών σύνορων. Συζητήσαμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο η 
αυξανόμενη σύνδεση της μετανάστευσης με ζητήματα ασφαλείας λειτουργεί στο πλαίσιο της 
σημερινής  παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής τάξης. 

Το κείμενο υπογράμμισε τη σύγχρονη δυναμική της παράτυπης μετανάστευσης, τονίζοντας 
ότι τα αίτιά εντοπίζονται κυρίως σε οικονομικούς (φτώχεια, ανισότητα) και πολιτικούς 
(ανασφάλεια, πόλεμος) παράγοντες, αλλά ταυτόχρονα ενισχύεται από την παγκόσμια 
διάδοση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και τις τάσεις προς μια 
πολιτισμική ομογενοποίηση. Επισημάνθηκαν επίσης η θολή διάκριση μεταξύ της παράτυπης 
μετανάστευσης και του ασύλου, τα σχετικά φαινομένα της παράνομης διακίνησης 
μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων και ο ρόλος των μεταναστών ως ενεργών 
υποκειμένων που πλοηγούνται μεταξύ των «ναρκοπεδίων» των πολιτικών ελέγχου, των 
αντιμαχόμενων συμφερόντων και των δυναμικών της παγκόσμιας αγοράς εργασίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο προτείναμε μια διαδραστική προσέγγιση για την ανάλυση της δυναμικής 
της μη-νόμιμης μετανάστευσης, όπου συναντώνται σε ένα ενιαίο ερμηνευτικό πλαίσιο οι 
πλευρές των κρατών και των μεταναστευτικών πολιτικών τους (δομικοί παράγοντες), των 
μεταναστών και των οικογενειών τους (ανθρώπινη δράση) και των ενδιάμεσων παραγόντων 
(όπως τα δίκτυα λαθραίας διακίνησης, οι διεθνείς οργανισμούς και λοιπές οργανώσεις, τα 
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εθνοτικά δίκτυα). Το πρόγραμμα IRMA επιχειρεί ένα φιλόδοξο ερευνητικό σχέδιο που 
αποσκοπέι στη μελέτη του ρόλου των κρατών, των μεταναστών και των ενδιάμεσων 
παραγόντων που συμβάλουν στη διαμόρφωση και μεταβολή των αποφάσεων και των 
στρατηγικών των ανθρώπων όσον αφορά τη μετανάστευσή τους με μη νόμιμα μέσα. 
Επικεντρώνει σε πέντε χώρες προέλευσης που υπήρξαν σημαντικές αναφορικά με τις 
μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Γεωργία, την Ουκρανία, το 
Πακιστάν και το Αφγανιστάν, τόσο ως ξεχωριστές μελέτες περιπτώσεων όσο και σε μια 
συγκριτική προοπτική, στα πλαίσια των διακριτών μεταναστευτικών συστημάτων και πέραν 
αυτών. 
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