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Η θέση των μεταναστών 
στην Ελλάδα

Μαρία Τζωρτζοπούλου

Εισαγωγή

Οι μετακινήσεις πληθυσμών χαρακτηρί
ζουν την ελληνική κοινωνία σ' όλη τη διάρ
κεια της νεώτερης ιστορίας της. Κατά το 19ο 
αιώνα, τον 20ο αιώνα και ειδικότερα μετά το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρατηρούνται 
μεταναστεύσεις του ελληνικού πληθυσμού 
προς το εξωτερικό αλλά και προς τα αστικά 
κέντρα. Τη δεκαετία του ’70, ένας σημαντι
κός αριθμός Ελλήνων που είχαν μεταναστεύ
σει κατά το παρελθόν παλιννοστούν: περί
που 625.000 άτομα επέστρεψαν την περίοδο 
1971-1985 (Πετρόπουλος, 1990, σ. 89).

Τα τελευταία 
χρόνια η Ελλάδα με- 
τατρέπεται σε χώ
ρα υποδοχής μετα
ναστών. Ήδη από 
τις αρχές της δεκα
ετίας του ’70 η χώ
ρα δέχεται μετανά
στες από τρίτες χώ
ρες, οι οποίοι εγκα
θίστανται και εργά
ζονται στην Ελλάδα.
Το μεταναστευτικό 
ρεύμα προς τη χώ
ρα συνεχίζεται και 
την επόμενη δεκα
ετία ενώ εντείνεται 
τη δεκαετία του ’90.
Η μετανάστευση 
δεκαετία του ’90 
δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ε ί τ α ι  
από εκείνες των 
προηγουμένων δε
καετιών όσον αφορά 
στα χαρακτηριστικά 
των μεταναστών και 
κυρίως ως προς την 
έκταση της μη νόμι
μης μετανάστευσης, 
καθώς ο κύριος 
όγκος των μετανα
στών αυτής της δε
καετίας ζει και εργάζεται στη χώρα υπό 
νόμιμο καθεστώς.

Μεταναστευτικό ρεύματα προς την
Ελλάδα τη δεκαετία του ’90

1. Νόμιμοι αλλοδαποί

Πρόκειται για το τμήμα του συνολι
κού αλλοδαπού πληθυσμού, το οποίο περι
λαμβάνει όσους έχουν άδεια παραμονής και 
εργασίας. Ο αριθμός των νομίμων μετανα
στών τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ήταν 
ιδιαίτερα χαμηλός, περίπου 30.000 το 1951,
55.000 το 1961 και 84.000 το 1971. Την επό
μενη δεκαετία διπλασιάζονται και ανέρχο
νται στις 176.000 άτομα, αριθμός που πα
ραμένει σχεδόν σταθερός έκτοτε, στους πε
ρίπου 150.000 αλλοδαπούς τη δεκαετία του 
’90 (Πίνακας 2).

Οι νόμιμοι μετανάστες αυτής της δεκα
ετίας διαφοροποιούνται από εκείνους των 
προηγουμένων ετών, όσον αφορά τη χώρα 

προέλευσης και τη
Δ ιάγραμμα 1

Νόμιμοι Μετανάστες (ανά φύλο%)

Ανδρες Γυναίκες

Διάγραμμα 2
Αλλοδαποί στην Ελλάδα (Περιοχές προέλευσης) 1981,1995

Τ ι!  Δεν δηλώθηκε 
1 χωρά

Αμερική

μη

σύνθεση κατά φύλο. 
Μειώνεται ο αριθ
μός των προερχομέ- 
νων από την Αμερι
κή και την Ωκεανία 
όπως και από τις χώ
ρες της Ε.Ε., ενώ 
αντίθετα αυξάνεται ο 
αριθμός εκείνων που 
προέρχονται από την 
Αφρική και τις χώ
ρες της Ανατολικής 
και Κεντρικής Ευρώ
πης, ενώ το 1995 για 
πρώτη φορά οι γυναί
κες υπερτερούν των 
ανδρών (Διαγράμμα
τα Ικαι 2).

Πρόσφυγες

Οι παγκόσμιες 
α ν α κ α τ α τ ά ξ ε ι ς ,  
οι αναταραχές, η 
καταπάτηση των αν
θρωπίνων δικαιωμά
των, συνιστούν βά
σιμες προϋποθέσεις 
δημιουργίας του προ- 
σφυγικού ζητήματος. 

35 Υπολογίζεται ότι κά
θε ημέρα ένας σημαντικός αριθμός ατόμων 
υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τις εστίες του.
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Ο υπολογισμός του αριθμού των προ
σφύγων σε δοσμένη χρονική στιγμή είναι 
ένα δύσκολο εγχείρημα (Υπατη Αρμοστεία 
για τους Πρόσφυγες, 1996, σ. 304). Τα προ
βλήματα εντοπίζονται: α) στη συγκέντρωση 
διαφορετικών στατιστικών, αφενός από την 
Ύπατη Αρμοστεία και αφετέρου από τις κυ
βερνήσεις των χωρών υποδοχής, τις εθελο
ντικές οργανώσεις, και τους δημοσιογρά
φους, β) στη διαφορετική ερμηνεία της έν
νοιας «πρόσφυγας», αφενός από την Ύπατη 
Αρμοστεία και αφετέρου από άλλους τοπι
κούς οργανισμούς. Όπως για παράδειγμα 
η Αμερικανική Επιτροπή Προσφύγων, που 
αποδεχόμενη έναν πιο περιορισμένο ορι
σμό για τους πρόσφυγες, δεν εντάσσει σ ' αυ
τούς μεγάλες προσφυγικές ομάδες που έχουν 
εγκατασταθεί σε περιοχές όπως η Δυτική 
Ευρώπη, ο Καναδάς, οι Η.Π.Α. και η Αυ
στραλία, γ) στη διαφορετική ερμηνεία της 
έννοιας «πρόσφυγας» από δημοσιογράφους 
ή άλλους, που -σε αντίθεση με την Ύπα
τη Αρμοστεία- χρησιμοποιούν μια ευρύτε
ρη ερμηνεία της έννοιας, δ) οι ανεπτυγμένες 
χώρες συχνά δεν τηρούν χωριστές στατιστι
κές για όσους τους έχει παραχωρηθεί άσυλο 
και για εκείνους των οποίων η τύχη δεν έχει 
ακόμη κριθεί και ε) είναι δυνατόν για λόγους 
σκοπιμότητας, από κάποια κυβέρνηση να εμ
φανίζονται οι αριθμοί των προσφύγων είτε 
υποτιμημένοι, είτε το αντίθετο. Η ίδια σκοπι
μότητα μπορεί να εμπνέει και ομάδες άσκη
σης πίεσης, με το ίδιο αποτέλεσμα.

Στην Ελλάδα, τόσο ο αριθμός των αιτή
σεων για χορήγηση ασύλου όσο και ο αριθ
μός των αναγνωρίσεων είναι αρκετά μικρός. 
Εάν συγκριθεί ο αριθμός των αιτήσεων με 
τον εθνικό πληθυσμό, αναλογεί ένας αϊ
τών ανά 3.540 κατοίκους στην Ευρώπη, ενώ 
στην Ελλάδα ένας αϊτών ανά 11.310 κατοί
κους. Εκτός από την αναλογία των αιτήσεων 
στον πληθυσμό, η Ελλάδα έχει και από τις 
χαμηλότερες αναλογίες αναγνώρισης της 
προσφυγικής ιδιότητας σε σύγκριση με τις 
άλλες χώρες της Ε.Ε. Όμως, σε οποιαδήπο
τε αναφορά στο ποσοστό αναγνώρισης της 
προσφυγικής ιδιότητας, θα πρέπει να λαμβά- 
νεται υπόψη ότι αυτό δεν αντιστοιχεί στις αι
τήσεις που υποβάλλονται κάθε έτος, εφόσον 
συνήθως μεσολαβούν 2,5 χρόνια από την 
υποβολή της αίτησης μέχρι την αναγνώριση 
και άρα οι κατ' έτος αναγνωρίσεις αντιστοιχούν 
σε αιτήσεις παρελθόντων ετών1 (Πίνακας 1).

Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν προκάλε- 
σαν μεγάλη έξοδο ατόμων από τη χώρα αυτή. 
Το έτος 2000, 34.000 Αφγανοί υπέβαλαν αί
τηση για άσυλο σε ευρωπαϊκές χώρες, από τις 
οποίες η Ελλάδα δέχθηκε 446 αιτήσεις. Τους 
πρώτους εννέα μήνες του 2001, 833 Αφγανοί 
αποφάσισαν να ζητήσουν άσυλο στην Ελλά
δα (Υπατη Αρμοστεία 2001, 2), ενώ δεν είναι 
ακόμη γνωστός ο αριθμός των αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν στη χώρα μετά τα τελευταία γε
γονότα και τον πόλεμο στη χώρα αυτή.

Εκτιμάται ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των προσφύγων (95%), ζει στην περιοχή της 
πρωτεύουσας, είτε σε ιδιωτικά καταλύματα 
είτε σε ξενώνες που λειτουργούν υπό τον 
έλεγχο των σχετικών με τους πρόσφυγες ορ
γανώσεων. Κάποιοι εξ αυτών ζουν σε καταυ
λισμούς, περίπου 300 άτομα (κυρίως Τούρκοι 
και Ιρακινοί) στο Λαύριο, 100 στη Ν. Μάκρη, 
130 στον Ασπρόπυργο, 200 στην Πεντέλη, 
και 180 στη Σπερχειάδα (Υπουργείο Υγείας 
Πρόνοιας, 2001).

Πόντιοι-Βορειοηπεφώτες

Τη δεκαετία του ’90, η χώρα μας αντι
μετωπίζει το μεγαλύτερο μετά το 1922 κύ
μα επιστροφής μεγάλης πληθυσμιακά ομοε
θνούς ομάδας (Κασιμάτη,1992, σ. 54). Σημα
ντικό μέρος των Ποντίων προέρχεται από τη 
Γεωργία, χώρα που στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90 γνώρισε ιδιαίτερη αναταραχή, ένεκα 
των αυτονομιστικών κινημάτων στις περιοχές 
Απχαζία και Αζαρία.

Οι Πόντιοι που έχουν έλθει στην Ελλάδα 
από το 1988 μέχρι το 1996 υπολογίζονται στις
170.000 περίπου, εκ των οποίων 68.000 άτο
μα έχουν έλθει με τη νόμιμη διαδικασία. Πε
ρίπου 16.000 από αυτούς έχουν εγκαταστα
θεί στην περιοχή της Θράκης (Εβρος, Ξάν
θη, Ροδόπη), 4.000 στην Καβάλα και την 
Ημαθία, 15.000 στην περιφέρεια Θεσσαλο
νίκης και 25.000 στην περιοχή Πρωτεύουσας. 
Όμως ένας μεγάλος αριθμός ατόμων (περί
που 100.000) που έχουν εισέλθει στην Ελλά
δα, είναι εγκατεστημένος στη χώρα μη νόμι
μα. Εκτιμάται ότι οι περισσότεροι ζουν στην 
περιοχή της Πρωτεύουσας, σε συγκεκριμέ
νες περιοχές όπως το Μενίδι, η Ελευσίνα, τα 
Ανω Λιόσια, ο Ασπρόπυργος, αλλά και στη 
Θεσσαλονίκη, κυρίως στις Δυτικές περιοχές 
της πόλης, ενώ ένας μικρός αριθμός (10.000 
περίπου) ζει στην περιοχή της Θράκης κο-

1. Παρατήρηση της κας Συκιώτου, υπεύθυνης του Νομικού Τμήματος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.
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ντά στους συγγενείς τους (βίάίΐΌροιιΙοε, εί. 
ά\, 1996, σ. 173). Τα άτομα αυτά παραμέ
νουν στη χώρα υπό «μη νόμιμο καθεστώς», ή 
όπως ορίζεται από τους αρμόδιους υπό «κα
θεστώς ανοχής».

Παράλληλα με το κύμα εισροής των Πο
ντίων, η χώρα δέχεται και μία άλλη κατηγο
ρία ομογενών, τους Βορειοηπειρώτες. Πολ
λοί από αυτούς (υπολογίζονται σε 60.000-
80.000 άτομα) βρίσκονται στην Ελλάδα για 
προσωρινή ή μόνιμη παραμονή. Ένας μεγά
λος αριθμός έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα 
και εργάζεται κυρίως στις οικοδομές, σε ερ
γασίες συντήρησης, στο μικρο-εμπόριο και 
σε διάφορα τεχνικά επαγγέλματα (Φακιολάς, 
2001, σ. 141).

2. Μη νόμιμοι αλλοδαποί

κατ’ εφαρμογή των Π.Δ. 358 και 359 του 
1997, προκύπτει ότι: ενώ οι μετανάστες προ
έρχονται από 120 χώρες, το 91% προέρ
χεται από 10 συγκεκριμένες χώρες, με την 
Αλβανία να κατέχει δεσπόζουσα θέση. Το 
65% όλων των μεταναστών προέρχεται από 
την Αλβανία, το 6,8% από τη Βουλγαρία, το 
4,6% από τη Ρουμανία, το 2,9% από το Πα
κιστάν, το 2,6% από την Ουκρανία, το 2,3% 
από την Πολωνία, το 2,0% από τη Γεωργία, 
το 1,7% από την Ινδία, το 1,7% από την Αί
γυπτο, το 1,4% από τις Φιλιππίνες, το 1,2% 
από τη Μολδαβία. Τα άτομα που προέρχο
νται από τις υπόλοιπες χώρες δεν συγκεντρώ
νουν ούτε μία ποσοστιαία μονάδα (Καβουνί- 
δη, 2000, σ. 9).

Κατά φύλο σύνθεση

Η μετανάστευση της δεκαετίας του ’90 
προς τη χώρα μας χαρακτηρίζεται από τη μη 
νόμιμη παρουσία της συντριπτικής πλειοψη- 
φίας των μεταναστών. Οι μη νόμιμοι μετανά
στες υπολογίζονται στα μέσα της δεκαετίας 
του ’90, σε 500.000-800.000 άτομα, αριθμός 
που αντιστοιχεί στο 8-10% του ελληνικού ερ
γατικού δυναμικού (Φακιολάς, 1998, σ. 33).

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 τα δεδο
μένα μεταβάλλονται, καθώς παρεμβάλλεται 
η διαδικασία νομιμοποίησης των μη νόμιμων 
αλλοδαπών. Με την έκδοση των Π.Δ. 358 και 
359 το 1997, δίνεται η δυνατότητα στους αλ
λοδαπούς που κατοικούσαν εκείνη τη χρονι
κή στιγμή στη χώρα να αιτήσουν άδεια πα
ραμονής ορισμένης διάρκειας και να αποκτή
σουν τη «λευκή κάρτα».

Συνολικά απογράφηκαν 371.641 αλ
λοδαποί, ενώ υπολογίσθηκε ότι αρκετοί 
αλλοδαποί, περίπου 150.000 άτομα, δεν υπή- 
χθησαν στη διαδικασία και συνέχισαν να 
ζουν υπό μη νόμιμο καθεστώς (Καβουνίδη, 
2000, σ. 2).

Διατηρώντας τις επιφυλάξεις μας σχε
τικά με τη δυνατότητα εξαγωγής γενικότε
ρων συμπερασμάτων από τη συμπεριφορά 
των αλλοδαπών μιας περιοχής ή ατόμων με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, από την απο- 
γραφή αυτή προκύπτει κάποια γνώση τόσο 
για τα χαρακτηριστικά τους, όσο και για τη 
χωρική τους κατανομή εντός του ελλαδικού 
χώρου.

Χώρες προέλευσης

Από την ανάλυση των δεδομένων των 
αλλοδαπών που απογράφηκαν στον Ο.Α.Ε.Δ.,

Η μεγάλη πλειοψηφία, τα 2/3 των μετα
ναστών, είναι άνδρες, όμως διαφέρει η κατά 
φύλο σύνθεση των διαφόρων εθνικοτήτων. 
Έτσι, στο σύνολο των ανδρών μεταναστών 
που έχουν απογραφεί, οι Αλβανοί αποτελούν 
τη συντριπτική πλειοψηφία με 72,6%, ενώ με 
μεγάλη διαφορά ακολουθούν οι Ρουμάνοι 
(4,3% των ανδρών), οι Βούλγαροι (3,9%) 
και οι Πακιστανοί (3,9%). Στο σύνολο των 
γυναικών μεταναστριών, το μεγαλύτερο πο
σοστό προέρχεται επίσης από την Αλβανία 
(43,7% των γυναικών), ενώ ακολουθούν οι 
γυναίκες από τη Βουλγαρία (15%), την Ου
κρανία (8,2%), τη Ρουμανία (5,5%) και τη 
Γεωργία (5%). Γενικά στο γυναικείο αλλοδα
πό πληθυσμό υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά 
μεταξύ των εθνικοτήτων από ό,τι στον ανδρι
κό, που κατά τα 3/4 προέρχεται από την Αλ
βανία (Καβουνίδη, 2000, σ. 10) (Πίνακας 3).

Χωρική κατανομή

Σύμφωνα με τα δεδομένα για τη γε
ωγραφική κατανομή των αλλοδαπών, πα
ρά τη διασπορά τους σε όλη την Ελλάδα, 
παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωσή τους σε 
ορισμένες περιφέρειες της χώρας, ειδικότε
ρα στην περιφέρεια Αττικής όπου καταγρά
φηκε το 44,2% του συνόλου των αλλοδα
πών. Ακολουθούν κατά σειρά η Κεντρική 
Μακεδονία με 15%, η Περιφέρεια Πελοπον- 
νήσου με 6,8%, η Στερεά Ελλάδα με 6,5%, η 
Θεσσαλία με 6,1%, η Κρήτη με 5,7% και η 
Δυτική Ελλάδα με 5,3% (Καβουνίδη, 2000, 
σ. 23-24), (Διάγραμμα 3).

Σε επίπεδο νομού, πρώτος νομός σε 
συγκέντρωση αλλοδαπών είναι η Αττική
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(44,2%), και δεύτερος ο νομός Θεσσαλονί
κης (7,1%). Ακολουθούν ο νομός Λάρισας 
(2,5%), Φθιώτιδας (2,3%), Βοιωτίας (2,2%), 
Αχαίας (2,1%), Ηρακλείου (2,1%), και ο νο
μός Πέλλας (2,0%). Σε ορισμένους νομούς 
καταγράφηκαν ελάχιστοι αλλοδαποί (λιγό
τερο από 0,5% του συνόλου). Συγκεκριμένα, 
στο νομό Ευρυτανίας

ρεσίες. Για παράδειγμα, στους νομούς Ηρα
κλείου, Χανίων και Λασιθίου της Κρήτης, το 
ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο τό
σο του αντίστοιχου των ανδρών, όσο και του 
ποσοστού συμμετοχής του νομού στο συνο
λικό αλλοδαπό πληθυσμό (Ν. Ηρακλείου: 
2,1% ποσοστό αλλοδαπού πληθυσμού στο 

σύνολο της χώρας,

Αν.Μακ-Θράκη
2, 10%

Δυτ.Μακεδονία 
2,40°/,

Θεσσαλία
6,10%

Στερ. Ελλάδα 
6,50%

Κενφ.Μακεδονία
15,00%

καταγραφηκαν μονο 
91 αλλοδαποί, στο 
νομό Έβρου 251, στο 
νομό Ροδόπης 306, 
στο νομό Λευκάδας 
549, στο νομό Ξάν
θης 646 και στο νομό 
Χίου 730 (Καβουνί- 
δη, 2000, σ. 12).

Τα δύο φύλα 
δεν εκπροσωπούνται 
ισάριθμα στις περι
φέρειες της χώρας.
Η περιφέρεια Αττι
κής συγκεντρώνει το 
56% των γυναικών 
που απογράφηκαν, 
ενώ μόνο το 40% 
των ανδρών (Διά
γραμμα 4).

Αλλά και σε επί
πεδο νομών, οι γυ
ναίκες παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη συγκέ
ντρωση στην περι
οχή της Πρωτεύου
σας από ό,τι οι άν- 
δρες. Το 52,8% των 
γυναικών που υπέβα
λαν αίτηση για λευ
κή κάρτα ζουν στην 
περιοχή της Πρωτεύ
ουσας, σε σύγκριση 
με το 34,5% των αν
δρών. Είναι δύσκολο 
να εξαχθεί κάποιο 
συμπέρασμα για το 
βαθμό αστικότητας 
των αλλοδαπών που
καταγράφηκαν στους άλλους νομούς της 
χώρας, μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι 
υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση των γυ
ναικών στα αστικά κέντρα. Μεγάλη συγκέ
ντρωση γυναικών παρατηρείται και στους 
νομούς με τουριστική δραστηριότητα, όπου 
υπάρχει μεγάλη ζήτηση εργασίας στις υπη

Διάγραμμα 3
Αλλοδαποί ανά περιφέρεια, 1997

Βορ.Αιγαίο
0,90%

6 30

Διάγραμμα 4
Αλλοδαποί ανά περιφέρεια και φύλο, 1997

I  Άνδρες 
I  Γυναίκες

άνδρες 2,0%, γυ
ναίκες 2,3% στο σύ
νολο ανά φύλο, Ν. 
Χανίων: 1,9%, άν
δρες 1,8%, γυναί
κες 2,3%, Ν. Λα
σιθίου: 1,2%, άν
δρες 1,1 %, γυναίκες 
1,5%). Ομοίως και 
στους νομούς Δω- 
δεκανήσου και Κυ
κλάδων (Ν. Δωδε- 
κανήσου: 1,1% πο
σοστό αλλοδαπού 
πληθυσμού στο σύ
νολο της χώρας, άν
δρες 0,9%, γυναίκες 
1,6% στο σύνολο 
ανά φύλο, Ν. Κυ
κλάδων: 1,0%, άν
δρες 0,9%, γυναίκες 
1,1%).

Αντίθετα, οι 
άνδρες συγκεντρώ
νονται σε περιοχές 
που χαρακτηρίζο
νται από έντονη γε
ωργική δραστηριό
τητα. Για παράδειγ
μα, στο υπόλοιπο 
Αττικής: 4,8% πο
σοστό αλλοδαπού 
πληθυσμού στο σύ
νολο της χώρας, άν
δρες 5,3%, γυναί
κες 3,2%. Ομοίως 
και στους νομούς 

3 Λάρισας: 2,5%, άν
δρες 3,0%, γυναί

κες, 1,1%, Φθιώτιδας: 2,3% άνδρες 2,3% γυ
ναίκες, 1,4%, και άλλους νομούς όπως Βοιω
τία, Πέλλα και Ημαθία, όπου το ποσοστό των 
ανδρών στο σύνολο του αλλοδαπού ανδρι
κού πληθυσμού είναι υψηλότερο απ' ό,τι το 
αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών στο σύνολο του 
γυναικείου πληθυσμού (Καβσυνίδη, 1999, σ. 24).
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Άλλα χαρακτηριστικά
των αλλοδαπών

Από την απογραφή του Ο.Α.Ε.Δ. προ
κύπτει περιορισμένη γνώση σχετικά με άλ
λα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αλλοδα
πών που απογράφηκαν, όπως για παράδειγμα 
το επίπεδο εκπαίδευσης ή η απασχόλησή 
τους. Έτσι, προκειμένου να τα προσεγγί
σουμε, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι πληρο
φορίες που προέρχονται από την απογραφή, 
όσο και τα δεδομένα και οι εκτιμήσεις από 
τις μελέτες και έρευνες που αφορούν στους 
αλλοδαπούς, με επίγνωση όμως ότι αυτές 
αφορούν είτε σε ορισμένες εθνικότητες, είτε 
αναφέρονται στη συγκεκριμένη περιοχή στην 
οποία διεξήχθησαν.

Ηλικιακή σύνθεση

Σχετικά με την ηλικιακή κατανομή των 
μεταναστών, από πολλαπλές πηγές συνάγε
ται ότι οι μετανάστες είναι άτομα νεαρών κυ
ρίως ηλικιών. Οι περισσότεροι ανήκουν στην 
ηλικιακή ομάδα των 30-44 ετών, με δεύτε
ρη ομάδα εκείνη των 25-29 και 20-24 ετών. 
Αντίθετα, πολύ μικρό ποσοστό των μετανα
στών ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία άνω 
των 65 ετών (Κύταηάηοε, 2001, σ. 4).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Αλβανών 
της Θεσσαλονίκης (23,8%) ανήκει στην ηλι- 
κιακή ομάδα 26-35 ετών, το 16,5% ανήκει σε 
εκείνη των 36-45 ετών, και το 16,2% στην 
ομάδα των 19-25 ετών (Λαμπριανίδης-Λυ- 
μπεράκη, 2001, σ. 180). Οι μετανάστες από 
τη Βουλγαρία ανήκαν ως επί το πλείστον 
στην ηλικιακή ομάδα των 30-50 ετών, σύμ
φωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 
περιοχή των Αθηνών το 1996, ενώ σύμφωνα 
με δεύτερη έρευνα που διεξήχθη το 1999, η 
πλειοψηφία ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 40- 
49 (Μάρκοβα, 2001, σ. 256, 269). Ο μέσος 
όρος ηλικίας των μεταναστών από τις πρώην 
Ανατολικές χώρες στην περιοχή της Πρωτεύ
ουσας ήταν, το 1997, τα 32,9 έτη. Το 77% 
των αλλοδαπών αυτών ανήκε στην ηλικιακή 
ομάδα 20-39 ετών, ποσοστό που ήταν υψη
λότερο κατά την είσοδό τους στη χώρα, δε
δομένου ότι αρκετοί έχουν εισέλθει στη χώρα 
από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 (Τζωρ- 
τζοπούλου, 2002, σ. 149).

Οι θέσεις των μελετητών για το σύγ
χρονο μεταναστευτικό ρεύμα, αλλά και για 
εκείνα των προηγούμενων δεκαετιών, συνο
ψίζονται στην άποψη ότι από την είσοδο αλ
λοδαπών ωφελούνται οι χώρες υποδοχής που

δέχονται μετανάστες νεαρής ηλικίας, ενώ 
αντίθετα πλήττονται εκείνες που υφίστανται 
εκροή ατόμων παραγωγικής ηλικίας. Το νε
αρό της ηλικίας των μεταναστών, όπως και 
άλλα χαρακτηριστικά τους όπως το φύλο, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και σε οποια
δήποτε σύγκριση των αλλοδαπών με τους γη
γενείς. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ανα
φερθεί ότι η σύγκριση της εγκληματικότητας 
μεταξύ μεταναστών-γηγενών μπορεί να οδη
γήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα, εφόσον 
δεν αναφέρεται σε άτομα της ίδιας ηλικια- 
κής ομάδας (Καρύδης, 1996, σ. 84). Ομοίως, 
χωρίς την προσμέτρηση αυτού του χαρακτη
ριστικού, οποιαδήποτε σύγκριση άλλων χα
ρακτηριστικών μεταξύ του γηγενούς και αλ
λοδαπού πληθυσμού μπορεί να οδηγήσει σε 
εσφαλμένα συμπεράσματα.

Επίπεδο εκπαίδευσης

Η πληροφόρηση για το επίπεδο εκπαί
δευσης των απογραφέντων το 1997 είναι αρ
κετά ελλιπής, δεδομένου ότι κατά τη διαδι
κασία απογραφής δεν ήταν σαφές αν η ζη
τούμενη πληροφορία αφορούσε στο ανώτε
ρο επίπεδο φοίτησης ή το επίπεδο αποφοίτη
σης (Καβουνίδη, 2000, σ. 7). Φαίνεται όμως 
ότι η πλειοψηφία (50%) των μεταναστών 
έχει μέση εκπαίδευση (ΚαΓαηΐίηοε, 2001,σ. 
4). Από άλλες έρευνες προκύπτει ότι οι Αλ
βανοί της Θεσσαλονίκης κατά 39,4% έχουν 
τελειώσει το Λύκειο και κατά 21,8% το Γυ
μνάσιο (Λαμπριανίδης-Λυμπεράκη, 2000, 
σ. 174). Ακόμη, οι Βούλγαροι της περιοχής 
Αθηνών έχουν στην πλειοψηφία τους τελει
ώσει το Γυμνάσιο και έχουν κάνει σπουδές 
με τεχνολογική εξειδίκευση, ενώ ένα σημα
ντικό ποσοστό (34%) εξ αυτών έχει επιπλέ
ον ξεκινήσει ή ολοκληρώσει ανώτατη εκπαί
δευση (Μάρκοβα, 2001, σ. 268). Αλλά και οι 
μετανάστες από τις πρώην ανατολικές χώρες 
που ζουν στην περιοχή της Πρωτεύουσας, σε 
ποσοστό 45% έχουν μέση εκπαίδευση, ενώ 
το 77% του συνόλου έχουν κάποια ειδίκευση 
(Τζωρτζοπούλου, 2002, σ. 159).

Οικογενειακή κατάσταση

Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση 
των μεταναστών, από τα διαθέσιμα στοιχεία 
προκύπτει ότι η πλειοψηφία των μεταναστών 
(το 51,3%) είναι έγγαμοι, και σημαντικό πο
σοστό εξ αυτών έχουν φέρει την οικογένειά 
τους στη χώρα υποδοχής (ΚπΓεηίίηοε, 2001, 
σ. 4). Ειδικότερα, μεταξύ των Βουλγάρων
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μεταναστών το 42% είναι έγγαμοι (Μάρκο- 
βα, 2001, σ. 269). Επίσης σημαντικό ποσο
στό (48,2%) των μεταναστών από τις πρώην 
Ανατολικές χώρες που ζουν στην περιοχή της 
πρωτεύουσας είναι έγγαμοι, και εξ αυτών 
σχεδόν οι μισοί (το 48%) έχουν την οικογέ- 
νειά τους στη χώρα υποδοχής (Τζωρτζοπού- 
λου, 2002, σ. 172), όπως και οι Αλβανοί της 
Θεσσαλονίκης που στην πλειοψηφία τους 
ζουν με την οικογένεια τους στη χώρα.

Απασχόληση

Λόγω έλλειψης επίσημων στατιστικών 
στοιχείων μέχρι την πρώτη καταγραφή των 
αλλοδαπών το 1997, η μοναδική πηγή πλη
ροφόρησης για τα προηγούμενα έτη όσον 
αφορά στην απασχόληση των μη νόμιμων 
αλλοδαπών, προέρχεται από μελετητές του 
μεταναστευτικού φαινομένου. Και όπως ήδη 
προαναφέρθηκε, τα δεδομένα της απογρα- 
φής από τον Ο.Α.Ε.Δ. δεν δίνουν σαφή εικό
να (Καβουνίδη, 2000, σ. 8).

Γενικά, οι μετανάστες απασχολούνται 
εποχιακά σε τουριστικές επιχειρήσεις ή σε 
αγροτικές και αλιευτικές εργασίες. Ακόμη, 
απασχολούνται στην καθαριότητα οικιών, 
την επιμέλεια παιδιών και ηλικιωμένων, την 
οικοδομή ή τις μικρές επιχειρήσεις (Λινάρ- 
δος-Ρυλμόν, 1993, σ. 17, Κπταηίίηοβ, 2001, 
σ. 17).

Στη διάρκεια της μεταναστευτικής ζωής 
των αλλοδαπών βελτιώνονται οι όροι υπό 
τους οποίους εργάζονται, ενώ παρατηρείται 
και σημαντική επαγγελματική κινητικότη
τα προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, αν 
και κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η ετε
ροαπασχόληση σε σχέση με τις ειδικεύσεις 
τους. Διαχρονικά παρατηρείται αύξηση των 
ατόμων που απασχολούνται στην οικοδομή 
και αντίστροφα μείωση αυτών που απασχο
λούνται στη γεωργία (Λαμπριανίδης-Λυμπε- 
ράκη, 2001, σ. 230, Τζωρτζοπούλου, 2002, σ. 
238, Μάρκοβα, 2001, σ. 271).

Αρκετοί αλλοδαποί είχαν κάποια επι
στημονική ή καλλιτεχνική ιδιότητα ή εργα
σία στη χώρα τους που στην Ελλάδα δεν την 
ασκούν πια. Αλλά και οι ειδικευμένοι τεχνί
τες απασχολούνται σε εργασίες που περισσό
τερο καθορίζονται από τα δεδομένα της χώ
ρας υποδοχής, καθώς και από άλλους παρά
γοντες, όπως η διάρκεια παραμονής στη χώ
ρα ή οι προθέσεις τους για παραμονή ή απο
χώρηση (Τζωρτζοπούλου, 2002, σ. 405).

Νέα δεδομένα

Ενώ κατά την πρώτη φάση καταγραφής 
και παροχής προσωρινής άδειας παραμονής 
απόκτησαν τη λευκή κάρτα περίπου 370.000 
αλλοδαποί, στη φάση της πράσινης κάρτας 
υποβλήθηκαν 211.500 αιτήσεις και απόκτη
σαν την πράσινη κάρτα 201.662 αλλοδαποί. 
Έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις για τη 
διαρροή ανάμεσα στα δύο στάδια της διαδι
κασίας νομιμοποίησης, με κυριότερη εκείνη 
της αδυναμίας απόδειξης εκ μέρους των αλ
λοδαπών της απασχόλησης και του εισοδή
ματος τους (ΚπΓπηάηοε, 2001, σ. 5, Καβουνί
δη, 2001, σ. 5, Μάρκοβα, 2001, σ. 272).

Στις 2 Μαίου του 2001 ψηφίζεται ο ν. 
2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλο
δαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση 
της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφη
ση και άλλες διατάξεις». Σε τέσσερα άρθρα 
(65-68), από τα συνολικά 81 του νέου νό
μου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορούν να νομιμοποιηθούν οι παρά
νομοι αλλοδαποί. Αυτή είναι η δεύτερη από
πειρα ρύθμισης του καθεστώτος παραμονής 
των αλλοδαπών μετά το 1997, χωρίς να εί
ναι γνωστά ακόμη τα δεδομένα από αυτή τη 
δεύτερη καταγραφή, εκτός από το συνολικό 
αριθμό των αιτήσεων. Σύμφωνα με τις πρώ
τες πληροφορίες, αίτηση νομιμοποίησης στις 
κατά τόπους νομαρχίες υπέβαλαν συνολικά
377.000 αλλοδαποί.

Επιπτώσεις στην ελληνική
κοινωνία

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των με
λετητών του μεταναστευτικού φαινομένου, 
στα μέσα της δεκαετίας του ’90, το ποσοστό 
των αλλοδαπών στον πληθυσμό της χώρας 
υπολογιζόταν σε 12% με 13%, ή 8-10% του 
εργατικού δυναμικού. Αυτή η αναλογία γηγε- 
νών-αλλοδαπών είναι αρκετά υψηλή, και μά
λιστα υψηλότερη από την αντίστοιχη αναλο
γία που σημειώθηκε στη Γερμανία τη δεκα
ετία ’60, όταν η χώρα αυτή χαρακτηριζόταν 
ως η κύρια χώρα υποδοχής μεταναστών (Φα- 
κιολάς, 1998, σ. 33).

Τα ζητήματα που έχουν κατά καιρούς 
προβληματίσει τους επιστήμονες, και συν
δέονται με την παρουσία των αλλοδαπών 
στη χώρα μας και τη συμμετοχή τους στην 
απασχόληση, είναι πολλά, πέρα από εκεί
να που θα τα χαρακτηρίζαμε ως καθαρά 
κοινωνικά. Αφορούν στην αναγκαιότητα
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ή όχι της παρουσίας των μεταναστών στην 
εγχώρια αγορά εργασίας, στη σύνδεση της 
αλλοδαπής εργασίας με την παραοικονομία, 
στις επιπτώσεις στους μισθούς των γηγενών, 
στις αλλαγές που συντελούνται στην ίδια την 
αγορά εργασίας, στην αύξηση των μακρομε
γεθών, κ.ά.

Από πολλές πηγές επιση μαίνεται ότι η 
ελληνική οικονομία ήταν έτοιμη να δεχτεί 
αυτή την παράνομη απασχόληση και να την 
απορροφήσει χωρίς πολλούς κραδασμούς 
(Ρυλμόν, 1992, σ. 37, Σαρρής κ.ά, 1994, σ. 
3). Ειδικότερα, για το ζήτημα των σχέσεων 
υποκατάστασης ή συμπληρωματικότητας με
ταξύ ημεδαπού και αλλοδαπού δυναμικού, 
διάφορες μελέτες συγκλίνουν στην άποψη 
ότι οι μετανάστες καλύπτουν κατά κύριο λό
γο επιπρόσθετες, συμπληρωματικού χαρα
κτήρα, ανάγκες της ελληνικής αγοράς ερ
γασίας. Ειδικότερα, καλύπτουν ανάγκες σε 
οικονομικές δραστηριότητες που εξελίσσο
νται σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο ή ανθυγι
εινό περιβάλλον (εξόρυξη, οικοδομές), ακό
μη σε δραστηριότητες με ιδιαίτερα ευέλικτο 
ωράριο εργασίας (υπηρεσίες, εποχιακές ερ
γασίες στο γεωργικό τομέα της οικονομίας), 
ή σε τομείς που κατά τεκμήριο αποφεύγουν 
οι ημεδαποί εργαζόμενοι (κτηνοτροφία), και 
τέλος σε εργασίες που απαιτούν υψηλό βαθ
μό κινητικότητας. Αντίθετα, είναι δυνατόν 
οι μετανάστες να υποκαθιστούν Έλληνες 
εργαζόμενους σε εργασίες με χαμηλό βαθμό 
εξειδίκευσης ή ανειδίκευτους στον μεταποιη
τικό τομέα της οικονομίας (Καρασαββόγλου, 
1998, σ. 150).

Για το ίδιο θέμα, και με την επισήμανση 
ότι βραχυπρόθεσμα παρατηρούνται ταυτό
χρονα σχέσεις υποκατάστασης και συμπλη
ρωματικότητας και μακροπρόθεσμα περισ
σότερο σχέσεις υποκατάστασης, σημειώνο
νται τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές 
πλευρές της παρουσίας αλλοδαπών στην ελ
ληνική αγορά εργασίας. Ειδικότερα, αυτές οι 
σχέσεις επηρεάζουν μεν, σε κάποιο βαθμό, 
τους μισθούς και την ανεργία, αλλά ταυτό
χρονα αυξάνουν την ευελιξία της ελληνικής 
αγοράς εργασίας και βελτιώνουν την αντα
γωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Η 
ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικονομίας ευ
νοεί την απασχόληση παράνομου εργατικού 
δυναμικού και ερμηνεύει την ταυτόχρονη εμ
φάνιση υψηλής ανεργίας, κενών θέσεων ερ
γασίας και υψηλής συμμετοχής των αλλοδαπών 
στην απασχόληση (Κόντης, 1998, σ. 529).

Ειδικότερα όσον αφορά την απασχό
ληση των αλλοδαπών στη γεωργία, το 
Υπουργείο Γεωργίας έχει επισημάνει τη 
συνεισφορά των αλλοδαπών στην αύξηση 
του συνολικού γεωργικού προϊόντος της χώ
ρας. Η απασχόληση των αλλοδαπών στην ελ
ληνική γεωργία ευνοεί και ενισχύει το μέτω
πο της αντιπληθωριστικής πολιτικής σε έναν 
τομέα που αποτελεί τμήμα του σκληρού πυ
ρήνα του πληθωρισμού (Καρασαββόγλου, 
1998, σ. 154). Οι αλλοδαποί, με τη φθηνότε
ρη εργασία τους συμβάλλουν στη διαμόρφω
ση του 10-15% του Α.Ε.Π. (Φακιολάς, 1998, 
σ. 34) και πριμοδοτούν ουσιαστικά την ελ
ληνική οικονομία αυξάνοντας το μέγεθος της 
αγοράς, καθώς και την προσφορά και τη ζήτηση 
(Λαμπριανίδης-Λυμπεράκη, 2001, σ. 257).

Σχετικά με την αναγκαιότητα απασχόλη
σης αλλοδαπού γυναικείου πληθυσμού, αυ
τή προκύπτει από τις αλλαγές που έχουν συ- 
ντελεσθεί στην ελληνική κοινωνία, όπως η 
αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στο ερ
γατικό δυναμικό, η γήρανση του ελληνικού 
πληθυσμού, η εξάπλωση της πυρηνικής οικο
γένειας σε βάρος της εκτεταμένης, η άνοδος 
του βιοτικού επιπέδου. Οι αλλαγές αυτές δη
μιουργούν τις προϋποθέσεις για ζήτηση υπη
ρεσιών, που καλύπτεται σχεδόν ολοκληρωτι
κά από το εισερχόμενο γυναικείο δυναμικό. 
Οι συνθήκες αυτές από τη μια, σε συνδυα
σμό με την απουσία επαρκούς κοινωνικής 
πρόνοιας από την άλλη, επιτείνουν την ανα
γκαιότητα μιας τέτοιας ζήτησης, καθώς το 
επίπεδο της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλά
δα υστερεί σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό 
όρο, και μέχρι πρότινος, υποκαθίστατο από 
την οικογένεια και τα λοιπά άτυπα δίκτυα 
(Cavounidis, 1998, σ. 8). Οι ως άνω προϋ
ποθέσεις δημιουργούν μία αυξημένη ζήτηση 
για παροχή υπηρεσιών, που δεν καλύπτεται 
από την εγχώρια προσφορά.

Πέρα από τις συνθήκες που δημιουρ
γούν ζήτηση για τη μεταναστευτική εργασία 
στα νοικοκυριά, αυτή η ίδια η εργασία έχει 
και κάποιες άλλες συνέπειες. Η προσφορά 
φθηνής οικιακής βοήθειας προς τα νοικοκυ
ριά επιτρέπει σ ' ένα σημαντικό τμήμα γυναι
κών είτε να εισέλθουν είτε να παραμείνουν 
στην αγορά εργασίας. Στην ουσία, έχουμε 
ένα μισθό που αναφέρεται σε δύο εργαζόμε
νους, ο ένας μένει στο σπίτι και ο άλλος ερ
γάζεται (Χτούρης, 1998, σ. 105). Επιπλέον, 
θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι με τη δι
αδικασία αυτή, παρατηρείται και εδώ, όπως
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και στη γεωργία, μετατροπή της μη αμειβό- 
μενης εργασίας που παρείχε η Ελληνίδα νοι
κοκυρά, ή η ευρύτερη οικογένεια σε μισθω
τή εργασία.

Η παρουσία των μεταναστών επηρεάζει 
την κοινωνική δομή της χώρας, με την έννοια 
ότι διασπάται η εργατική τάξη σε δύο στρώ
ματα, των γηγενών εργαζομένων και των με
ταναστών, που σε αρκετές περιπτώσεις βρί
σκονται αντιμέτωποι. Επιπλέον, αναπτύσσο
νται ξενοφοβικές τάσεις και προκαταλήψεις 
στον ελληνικό πληθυσμό (Παπαδη μητριού, 
2000, σ. 305), με αποτέλεσμα την περιχαρά
κωση και γκετοποίηση του μεταναστευτικού 
πληθυσμού, με σοβαρές επιπτώσεις στην κοι
νωνική συνοχή.

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Η μεγάλη πλειοψηφία των αλλοδα
πών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας 
προέρχεται από τις χώρες της Κεντρικής και 
πρώην Ανατολικής Ευρώπης και τα Βαλκά
νια, και ιδιαίτερα από την Αλβανία.

Η θέση των μεταναστών στην ελληνι
κή κοινωνία συνδέεται με τη μεταναστευτι- 
κή πολιτική που ακολουθείται, καθώς και με 
τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς εργασίας 
(Βούλγαρης, 2000, σ. 499, Καβουνίδη, 2001, 
σ. 6), αλλά και με άλλους παράγοντες που δι
αφοροποιούν τις μεμονωμένες εθνικότητες.

Οι επί μέρους εθνικότητες διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους, όχι μόνο ως προς τα 
ατομικά χαρακτηριστικά τους τα οποία συνε
πάγονται και διαφορετικές στρατηγικές προ
σαρμογής από τους ίδιους, αλλά και ως προς 
τις σχέσεις τους με την κοινωνία υποδοχής, οι 
οποίες δομούνται υπό διαφορετικούς όρους, 
με αποτέλεσμα να αναφερόμαστε σε διαφο
ρετική θέση των εθνοτικών ομάδων στην ελ
ληνική κοινωνία. Οι λόγοι οφείλονται στους 
ίδιους, στη μορφή της μετανάστευσης, όπως

και στην ιστορικότητα εμφάνισης του φαινο
μένου στη χώρα, καθώς και σε άλλους παρά
γοντες που σχετίζονται με την ελληνική κοι
νωνία.

Το φύλο, όπως και η εθνικότητα, αποτε
λεί παράγοντα διαφοροποίησης των προσδο
κιών που έχουν οι μετανάστες από την έλευ
σή τους στην Ελλάδα. Η διαφορετική θέ
ση στην ελληνική κοινωνία των γυναικών 
που προέρχονται από τις Φιλιππίνες και την 
Αλβανία, σχετίζεται με τους λόγους που τις 
ώθησαν στη μετακίνηση, με τη διαδικασία ει
σόδου τους στη χώρα, τη μορφή -οικογενεια
κή ή όχι- της μετανάστευσης, αλλά και με τα 
στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας (Λαζα- 
ρίδου, 1995, σ. 60-61).

Αρκετοί μετανάστες ζουν στη χώ
ρα μας με την οικογένειά τους. Η ύπαρξη 
οικογένειας στη χώρα υποδοχής είναι σημα
ντικός παράγοντας, καθότι επιδρά στη σχέ
ση των αλλοδαπών με την ελληνική κοινωνία 
αλλά και στην απόφασή τους για παραμονή 
ή όχι στη χώρα. Στη σύγχρονη μετανάστευ
ση δεν παρατηρείται μόνο αυτόνομη γυναι
κεία μετανάστευση, αλλά σε μεγάλο βαθμό η 
οικογένεια έλκεται από τις γυναίκες που με
ταναστεύουν πρώτες (Τζωρτζοπούλου, 2002, 
σ. 407).

Ως αποτέλεσμα των διαδικασιών που δι
αμορφώνουν το σύγχρονο μεταναστευτικό 
ρεύμα, η ελληνική κοινωνία θα χαρακτηρί
ζεται και στο μέλλον, σε όλους τους τομείς 
της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, από 
την έντονη παρουσία των αλλοδαπών γενι
κά αλλά και κάποιων συγκεκριμένων εθνικο
τήτων ειδικότερα. Η κατανόηση αυτών των 
διαδικασιών, όπως και των παραγόντων που 
επηρεάζουν την αρμονική ένταξη των μετα
ναστών στην ελληνική κοινωνία, ευνοεί την 
αποδοχή της νέας πολυπολιτισμικής πραγμα
τικότητας που διαμορφώνεται στη χώρα μας 
και ενισχύει την κοινωνική συνοχή.
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Πίνακας 1
Πρόσφυγες στην Ελλάδα (αίτηση και χορήγηση ασύλου)

Έ τος Κατάθεση αίτησης Χορήγηση ασύλου

1990 4.100 166

1991 2.700 -

1992 2.108 45

1993 862 42

1994 1.107 39

1995 1.282 203

1996 1.640 130

1997 4.376 130

1998 1.990 140

1999 1.528 146

2000 3.083 222

Πηγή: 1990-1998, European Social Statistics-Migration, 2000,38, 1999-2000, Ελευθεροτυπία 12/11/2001.

Πίνακας 2Α
Αλλοδαποί στην Ελλάδα κατά φύλο και εθνικότητα (1991, 1995)

Χώρα προέλευσης

1991 1995
Φύλο Φύλο

Ανδρες Γ υναίκες Σύνολο Ανδρες Γ υναίκες Σύνολο

Χώρες της Ε.Ε. 13.865 18.735 32.600 17.712 21.876 39.588

(42,5) (57,5) 20,6% (44,7) (52,3) 26,41%

Βέλγιο 742 956 519 663

Δανία 214 376 444 733

Γ ερμανία 3.757 4.768 4.084 5.140

Ισπανία 367 464 283 368

Γαλλία 1.445 1.970 2.509 2.391

Ιρλανδία 120 215 196 326

Ιταλία 2.101 2.055 2.906 2.374

Λουξεμβούργο 19 28 14 19

Ολλανδία 652 1.118 893 1.846

Πορτογαλία 93 142 116 130

Βρετανία 4.355 6.643 5.748 7.886

Νέες χώρες της Ε.Ε. 903 1.801 2.704 1.205 2.874 4.079

(33,4) (66,6) 1,7% (29,5) (70,5) 2,72%

Αυστρία 450 682 547 896

Φιλανδία 66 425 505 1.155

Σουηδία 387 694 153 823
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Πίνακας 2Β
Αλλοδαποί στην Ελλάδα κατα φύλο και εθνικότητα (1991, 1995)

1991 1995
Φύλο Φύλο

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Ανδρες Γυναίκες Σύνολο

Αλλες Ευρωπαϊκές χώρες 38.925 26.714 65.639 17.338 23.827 41.165

(59,3) (40,7) 41,6% (42,1) (57,9) 27,48%

Βουλγαρία 1 373 1.040 1.741 2.897

Τσεχοσλοβακία 451 287 376 610

Ουγγαρία 138 153 ν , :υ:;; ■ ¡1 192 353

Πολωνία 6.204 3.420 3 447 3.472

Ρουμανία 968 955 1 540 3 415

Χώρες της ΕΣΣΔ 6.517 6 401 5.286 7.780

Αλβανία 14.436 6 120 2 249 2.261

Νορβηγία 99 209 156 412

Ελβετία 311 572 452 707

Γ ιουγκοσλαβία 906 428 1.858 1.823

Κύπρος 7522 7.129 41 97

Χώρες της Αφρικής 3.984 1.222 5.206 8.338 2.657 10.995

(76,5) (23,5) 3,3% (75,8) (24,2) 7,34%

Αλγερία 38 27 -

Αίγυπτος 3.150 862 5 .801 1.253

Μαρόκο 180 65 - -

Τυνησία 138 32 - -

Νιγηρία 356 147 703 181

Ζάϊρ 122 89 - -

Άλλες χώρες 
της Αφρικής

- - 1.834 1.223
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Πίνακας 2Γ
Αλλοδαποί στην Ελλάδα κατα φύλο και εθνικότητα (1991, 1995)

1991 1995
Φύλο Φύλο

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Ανδρες Γυναίκες Σύνολο

Χώρες της Αμε
ρικής 9.221 10.014 19.235 10.149 10.044 20.193

(47,9) (52,1 12,2% (50,3) (49,7) 13,47%

ΗΠΑ 6 836 7 091 8 991 6 101

Καναδάς 2212 2 505 373 564

Βραζιλία 145 324 108 466

Μεξικό 28 94 - -

Δομινικανή
Δημοκρατία - - 54 1 591

Αλλες χώρες 
της Αμερικής

- - 623 1 322

Χώρες της Ασίας 14.047 10.812 24.859 16.267 14.909 31.176

(56,5) (43,5) 15,7% (52,2) (47,8) 20,80%

Ινδία 1.580 140 1 283 253

Πακιστάν 1.740 171 1 595 199

Ινδονησία 12 51 - -

Φιλιππίνες 914 2 691 732 6 965

Ιαπωνία 184 197 397 406

Τουρκία 5.415 5 673 1.912 1 196

Ιράκ 1.280 851 2.565 1 156

Λίβανος 1.200 656 1.829 1 061

Συρία 1.722 382 1.888 457

Ιορδανία ¡1 1 ; ■ ■ ■ ■ - 1.139 255

Ιράν - 1.112 681

Ισραήλ - 453 171

Σρι-Λάνκα . ι .Μ Κ · - 257 1 196

Αλλες χώρες 
της Ασίας

- 1.105 913

Αυστραλία 2.876 3.630 6.506 474 700 1.174

(44,2) (55,8) 4,1% (40,4) (59,6) 0,78%

Αυστραλία 2 800 3 513 393 574

Άλλες χώρες 76 117 81 126

Μη δηλώσαντες 719 526 1.245 1.038 467 1.505

(57,8) (42,2) 0,8% (69,0) (31,0) 1,00%

Σύνολο 84.540 73.454 157.994 72.521 77.354 149.875

53,5% 46,5% 100,0% 48,4% 51,6% 100,0%

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικές Επετηρίδες 1992, 1996.
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Πίνακας 3
Αλλοδαποί ανά εθνικότητα και φύλο (όσοι υπέβαλαν αίτηση για «λευκή» κάρτα), 1997

Χώρα προέλευσης Αλλοδαποί
στο σύνο

λο των αλ
λοδαπών

Ανδρες
% στο σύ
νολο των 
ανόρών

Γυναίκες
% στο σύ
νολο των 
γυναικών

% ανδρών 
στα δύο 

φύλα

Αλβανία 241.561 65 195.262 72,6 41.025 43,7 82,6

Βουλγαρία 25.168 6,8 10.494 3,9 14.108 15,0 42,7

Ρουμανία 16.954 4,6 11.444 4,3 5.137 5,5 69,0

Πακιστάν 10.933 2,9 10.432 3,9 51 0,1 99,5

Ουκρανία 9.821 2,6 1.882 0,7 7.721 8,2 19,6

Πολωνία 8.631 2,3 4.764 1,8 3.718 4,0 56,2

Γ εωργία 7.548 2,0 2.741 1,0 4.655 5,0 37,1

Ινδία 6.405 1,7 6.068 2,3 103 0,1 98,3

Αίγυπτος : 6.231 1,7 5.704 2,1 347 0,4 94,3

Φιλιππίνες 5,383 1,4 904 0,3 4.361 4,6 17,2

Μολδαβία 4.396 1,2 1.138 0,4 3.160 3,4 26,5

Συρία 3.434 0,9 3.148 1,2 158 0,2 95,2

Ρωσία 3.139 0,8 757 0,3 2.301 2,5 24,8

Μπαγκλαντές 3.024 0,8 2.890 1,1 25 0,0 99,1

Ιράκ 2.833 0,8 2.365 0,9 416 0,4 85,0

Αρμενία 2.734 0,7 1.354 0,5 1.304 1,4 51,0

Γιουγκοσλαβία 2.335 0,6 1.282 0,5 1.007 Μ 56,0

Νιγηρία 1.746 0,5 1.357 0,5 350 0,4 79,5

Αιθιοπία 931 0,2 261 0,1 636 0,7 29,2

Σρι Λάνκα 820 0,2 283 0,1 515 0,5 35,5

Ργτοιη 436 0,1 343 0,1 76 0,1 81,9

Μαρόκο 408 0,1 263 0,1 138 0,1 65,6

Γκάνα 353 0,1 270 0,1 77 0,1 77,8

Κίνα 326 0,1 218 0,1 100 0,1 68,6

Καζακστάν 297 0,1 66 0,0 224 0,2 22,8

Λίβανος 246 0,1 192 0,1 45 0,0 81,9

Αλγερία 230 0,1 210 0,1 14 0,0 93,8

Σουδάν 210 0,1 182 0,1 25 0,0 87,9

Τανζανία 207 0,1 176 0,1 28 0,0 86,3

Κένυα 181 0,0 64 0,0 114 0,1 36,0

Τυνησία 178 0,0 147 0,1 23 0,0 86,5

Σιέρα Λεόνε 171 0,0 72 0,0 95 ο,ι 43,1

Ουζμπεκιστάν 156 0,0 29 0,0 121 ο,ΐ 19,5

Τουρκία 149 0,0 126 0,0 19 0,0 86,9

Ιορδανία 146 0,0 132 0,0 9 0,0 93,6

Ουγγαρία 140 0,0 14 0,0 123 0,1 10,2

Ιράν 137 0,0 113 ο,ο 24 0,0 82,5

Σλοβακία 108 0,0 43 0,0 61 0,1 41,3

Τσεχία 107 0,0 28 0,0 75 0,1 27,2

Λευκορωσία 100 0,0 14 0,0 85 0,1 14,1

Πηγή: Καβουνίδη, 2000, Σύνολο ατόμων που απογράφηκαν 371.641. Σημείωση: Περιλαμβάνονται οι χώρες με 100 
και περισσότερα άτομα.
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Πίνακας 4
Αλλοδαποί ανα περιφέρεια και φύλο 

(όσοι υπέβαλαν αίτηση για «λευκή» κάρτα), 1997

Περιφέρεια Αλλοδαποί %  στο σύνολο 
των αλλοδαπών

Άνδρες '
: % στο σύνολο 

των ανδρών
Γυναίκες % στο σύνολο 

των γυναικών
Δεν δήλωσαν 

φύλο
Αττικής 164.128 44,2 106.804 39,7 52.575 56,0 4.749
Κεντρ. Μακεδονίας 55.641 15,0 43.533 16,2 10.683 11,4 1.425
Πελοποννήσου 25.453 6,8 18.695 6,9 6.157 6,6 601
Στερεός Ελλάδας 24.009 6,5 19.929 7,4 3.718 4,0 365
Θεσσαλίας 22.623 6,1 19.211 7,1 3.114 3,3 298
Κρήτης 20.999 5,7 14.499 5,4 6.043 6,4 457
Δυτικής Ελλάδας 19.572 5,3 15.875 5,9 3.394 3,6 303
Δυτ. Μακεδονίας 9.099 2,4 8.008 3,0 989 U 102
Αν. Μακ.- Θράκης 7.654 2,1 6.060 2,3 1.504 1,6 90
Νοτίου Αιγαίου 7.460 2,0 4.747 1,8 2.605 2,8 108
Ιονίων Νήσων 6.113 1,6 4.671 1,7 1.380 1,5 62
Ηπείρου 5.410 1,5 4.538 1,7 752 0,8 120
Βορείου Αιγαίου 3.476 0,9 2.502 0,9 916 1,0 58
Ελλιπής πληροφορία 4 0,0 3 0,0 1 0,0 -

Σύνολο 371.641 100,0 269.075 100,0 93.831 100,0 8.738

Πηγή: Καβουνίδη, 2000.
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