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 ► εννοιολογιΚή οριοθετήσή του φαινομενου τήσ γΚετοποιήσήσ 
αστιΚών περιοχών.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, σε αρκετές μεγαλουπόλεις των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών 
παρατηρείται ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Τμήματα του πυκνοδομημένου ιστορικού τους κέντρου 
εγκαταλείπονται από τους παλαιότερους κατοίκους που μετακινούνται προς όσα προάστια 
προσφέρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι περιοχές που εγκαταλείφθηκαν, επανεποικίστηκαν 
από φτωχότερα κοινωνικά στρώματα και μετανάστες. Τα συγκεκριμένα τμήματα της πόλης εισήλθαν 
σε φάση παρατεταμένης οικονομικής παρακμής και μετατράπηκαν σε πόλους έλξης ατόμων με 
παραβατική συμπεριφορά. Η ανασφάλεια που προξένησε η αλματώδης αύξηση της εγκληματικότητας, 
ενεργοποίησε ένα φαύλο κύκλο υπανάπτυξης. Σε ορισμένες περιοχές επικράτησαν συνθήκες πλήρους 
ανομίας και εγκαταλήφθηκαν από τους παλιούς τους κατοίκους. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία προέκυψαν τα σύγχρονα αστικά γκέτο σε πόλεις που κατά τα άλλα 
εμφάνιζαν υψηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Ο όρος «γκέτο» χρησιμοποιήθηκε 
για την περιγραφή του συγκεκριμένου φαινομένου από τον καθηγητή Louis Wirth (1928).  Ο Wirth 
υπήρξε ένας από τους κύριους εκφραστές της περίφημης σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Σικάγο. 
Στις μελέτες του παραλλήλισε τις συνοικίες μεταναστών που οι γηγενείς Αμερικανοί τις αποκαλούσαν 
«μικρές Σικελίες», «μικρές Πολωνίες», «Κινέζικες συνοικίες» (Chinatowns) ή «ζώνες των Μαύρων» 
(Black Belts), με τα γκέτο των Εβραίων που σχηματίστηκαν στην Ευρώπη κατά την περίοδο του 
Μεσαίωνα. Με το συγκεκριμένο νεολογισμό ήθελε να διακρίνει το φαινόμενο της οικονομικής, 
κοινωνικής και οικιστικής παρακμής ορισμένων κεντρικών συνοικιών που φιλοξενούσαν μετανάστες 
από τις παραδοσιακές φτωχογειτονιές (slums) που υπήρχαν ανέκαθεν στις παρυφές των μεγάλων 
πόλεων. 

Το σημασιολογικό εύρος της έννοιας του «αστικού γκέτο» καλύπτει θεματικά διάφορα κοινωνικά και 
οικονομικά φαινόμενα που έκαναν την εμφάνισή τους σε τρεις διαφορετικές ιστορικές περιόδους:

•	  Την περιχαράκωση της εβραϊκής διασποράς στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, 
με αποκορύφωμα τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

•	 Τον κοινωνικό και χωροταξικό διαχωρισμό των έγχρωμων και των λαθρομεταναστών στα 
μητροπολιτικά κέντρα της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.

•	 Τις κοινότητες ορισμένων εθνοτικών μειονοτήτων στην Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία 
που βρέθηκαν να κατοικούν σε εχθρικές κρατικές οντότητες, λόγω της αυθαίρετης χάραξης 
συνόρων από τους αποικιοκράτες.

Κατά βάση, ο όρος αναφέρεται σε ένα σαφώς οριοθετημένο αστικό χώρο, μέσα στον οποίο 
απομονώνονται πληθυσμιακές ομάδες με πολιτιστικά και εθνοτικά χαρακτηριστικά  που διαφέρουν από 
αυτά της κυρίαρχης τάξης. Ο ορισμός προϋποθέτει την κοινωνικοηθική απομόνωση και στιγματισμό 
της πληθυσμιακής ομάδας που ζει και εργάζεται μέσα στο γκέτο. Τα μέλη της κοινότητας αποκτούν 
ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, αναπτύσσουν μια πιο επιθετική νοοτροπία και ένα σύστημα αξιών 
που θεωρείται αποκρουστικό από τον υπόλοιπο πληθυσμό της πόλης. Και στις τρεις περιπτώσεις 
των ιστορικών προηγούμενων που προαναφέρθηκαν, καθοριστικό ρόλο παίζει η ύπαρξη μειονοτικών 
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ομάδων μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον που πλειοψηφεί μια άλλη εθνότητα. Γι’ αυτό, σε μεγάλο 
βαθμό το γκέτο αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική και πνευματική ελίτ της κυρίαρχης 
πληθυσμιακής τάξης, αντιλαμβάνεται τις ακανθώδεις αλληλεπιδράσεις μεταξύ εθνοτικής καταγωγής, 
φτώχειας και παραβατικής συμπεριφοράς μέσα σε μια πόλη (Ward-1989).

 ► ΔιαΔιΚασιεσ σχήματισμου αστιΚου γΚετο.
Τα αστικά γκέτο εμφανίζονται ως απόρροια των οικονομικών μετασχηματισμών που υφίσταται 
μια πόλη. Η έλευση της βιομηχανικής εποχής επέφερε την ανάγκη για ανάπτυξη μεγάλων αστικών 
κέντρων. Στη Δυτική Ευρώπη η αστικοποίηση των αγροτικών πληθυσμών πραγματοποιήθηκε με 
ταχύτατους ρυθμούς και χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό. Δίπλα από τα ιστορικά κέντρα των 
πόλεων που λειτουργούσαν ως χώροι εγκατάστασης διοικητικών υπηρεσιών και υπερτοπικών 
αγορών, αναπτύχθηκαν απρογραμμάτιστα δορυφορικοί οικισμοί, αποτελούμενοι από εργοστάσια, 
βιοτεχνίες και κατοικίες χαμηλής ποιότητας που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της εργατικής τάξης. Σε 
περιοχές ανάμεσα στο ιστορικό κέντρο και τις βιομηχανικές ζώνες, αναπτύχθηκε ένα συνονθύλευμα 
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων που κάλυπταν τις ανάγκες της βαριάς βιομηχανίας. Στον 
ενδιάμεσο χώρο εγκαταστάθηκαν οι λιγότερο οχλούσες βιοτεχνίες, υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, 
οι αποθηκευτικοί χώροι και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναπτύχθηκαν επίσης συνοικίες με 
κατοικίες για ελεύθερους επαγγελματίες και τους σχετικά καλά αμειβόμενους εργαζομένους που 
απασχολούνται στις προαναφερόμενες δραστηριότητες.

Σε αυτή τη φάση αστικοποίησης, η άναρχη δόμηση σε συνδυασμό με την ταχεία εξάπλωση των 
πολεοδομικών σχηματισμών, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα. Τουλάχιστον όμως στην Ευρώπη, 
η πρώιμη αστικοποίηση δε συνοδεύτηκε από φαινόμενα βίας που παρακινήθηκαν από φυλετικά 
στερεότυπα. Αντίθετα στην Αμερική που υπήρχε μεγαλύτερη ελευθεριότητα και πολυπολιτισμική 
πληθυσμιακή σύνθεση, η κοινωνική βία μέσα στις πόλεις εξέλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το γεγονός 
αυτό οδήγησε σε εντονότερο διαχωρισμό και σαφέστερη χωροθέτηση των περιοχών κατοικίας των 
διαφόρων εθνικών μειονοτήτων, των οικονομικών τάξεων και των ομάδων με εμφανείς πολιτιστικές 
ιδιαιτερότητες. Πουθενά όμως δεν αφέθηκε να εγκατασταθούν στα ενεργά οικονομικά κέντρα 
των πόλεων περιθωριακές δραστηριότητες που ασκούνται από άτομα με ροπή προς παραβατικές 
συμπεριφορές. Μπορεί στις πόλεις της Δύσης να εμφανίστηκαν έντονα σημάδια ενός ταξικά 
παρακινούμενου διαχωρισμού των κατοίκων, αλλά δεν εκδηλώθηκαν φαινόμενα γκετοποίησης αυτή 
την περίοδο. 

Οι κρίσιμες δραστηριότητες των πόλεων, όπως κέντρα διοίκησης, εμπορικά καταστήματα και 
χώροι κατοικίας της μεσαίας τάξης, διαφυλάχθηκαν με τη λήψη σκληρών αστυνομικών μέτρων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το Παρίσι την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Μετά 
την εδραίωση της αστικής δημοκρατίας, επανασχεδιάστηκαν κεντρικές συνοικίες για να μεγαλώσουν 
οι δρόμοι και να μπορεί η αστυνομία να παρεμβαίνει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Με αυτό 
τον τρόπο, μπορούσαν να επιτηρούνται ευκολότερα τα επικίνδυνα σημεία που εμφάνιζαν αυξημένες 
πιθανότητες να αποτελέσουν εστίες εκδήλωσης βίαιων επεισοδίων.

 Για πρώτη φορά, τα ιστορικά  κέντρα των ευρωπαϊκών πόλεων  γνώρισαν προβλήματα εγκατάλειψης, 
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όταν αναπτύχθηκαν τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικά ο σιδηρόδρομος. Στην αρχή, 
η άρχουσα τάξη και στη συνέχεια οι αστοί μετακινούνται σε προάστια που χαρακτηρίζονται από 
ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.

 
 ► επιΔρασή τών ΔομιΚών μεταβολών του παραγώγιΚου μοντελου τήσ 

οιΚονομιασ.
Όταν οι βιομηχανίες απομακρύνθηκαν ή μετανάστευσαν σε τρίτες χώρες που παρείχαν φθηνότερο 
εργατικό δυναμικό, εκτός από τους εργαζόμενους με χαμηλά τυπικά προσόντα, η οικονομική κρίση 
έπληξε τις μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους που  λειτουργούσαν  ως προμηθευτές 
των μεγάλων παραγωγικών μονάδων. Το γεγονός αυτό επιτάχυνε τις αυτοτροφοδοτούμενες διαδικασίες 
οικονομικής και οικιστικής απαξίωσης πολλών παραδοσιακών βιομηχανικών κέντρων της Δύσης.

Η εργατική τάξη μετακινείται σε άλλες περιοχές που προσφέρουν εργασιακές ευκαιρίες και οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες μετακομίζουν σε κεντρικότερες περιοχές ή σε προάστια που εμφανίζουν 
μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική. Άλλωστε το κτιριολογικό απόθεμα συνοικιών που συνορεύουν 
με τα ιστορικά κέντρα δεν καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, ούτε τις προδιαγραφές 
για την ανάπτυξη γραφειακών ή άλλων εγκαταστάσεων. Η ανακύκλωση του κτιριακού αποθέματος 
είναι δύσκολη και ακριβή υπόθεση. Ο κατακερματισμός της ιδιοκτησίας και οι υψηλές αξίες γης που 
προϋπήρχαν, δεν αφήνουν τόσα περιθώρια κέρδους στον κατασκευαστικό κλάδο, ώστε να επιχειρήσει 
από μόνος του την επανοικοδόμηση με νέους όρους και προδιαγραφές. 

Η επιδείνωση των όρων διαβίωσης στην περιοχή, απομακρύνει τους οικονομικά πιο εύρωστους και 
ηλικιακά νεώτερους κατοίκους, επιτείνοντας τα φαινόμενα της εγκατάλειψης. Η πρώτη σημαντική 
παρενέργεια της οικιστικής κρίσης σε ένα σημείο της πόλης, είναι η πτώση στις αξίες των ακινήτων 
που επιφέρει αντίστοιχη πτώση των ενοίκων. Έτσι, η περιοχή προσελκύει φτωχότερα στρώματα ή 
δραστηριότητες που θεωρούνται οχλούσες και ασκούνται από παραβατικά άτομα (μπαρ, πορνεία, 
παραεμπόριο, ναρκωτικά κλπ). Στις χώρες της Δύσης που η αστικοποίηση των αγροτικών πληθυσμών 
είχε ολοκληρωθεί σε προγενέστερες περιόδους, το κενό αυτό το κάλυψαν νεοαφιχθέντες μετανάστες. 
Στη Βόρεια Αμερική κατέλαβαν τα κέντρα των παλιών βιομηχανικών πόλεων φτωχοί μαύροι και 
ισπανόφωνοι.

Μετά τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, παρατηρήθηκε ένα νέο κύμα μετανάστευσης από τις χώρες 
του Ευρωπαϊκού Νότου, την Πολωνία και την Ιρλανδία, προς τα βιομηχανικά κέντρα της Βόρειας 
Αμερικής. Ταυτόχρονα, μεταναστεύει μεγάλος αριθμός Αφροαμερικανών από τις Νότιες Πολιτείες 
προς τις πόλεις του Βορρά, αναζητώντας απασχόληση στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας. Οι 
νεοαφιχθέντες μετανάστες δεν εγκαθίστανται στα φτωχά προάστια, αλλά σε κεντρικές συνοικίες 
των πόλεων, όπου οι οικοδομές είχαν αρχίσει να απαξιώνονται και τα ενοίκια ήταν χαμηλά. Όσοι 
από τους προηγούμενους κατοίκους των κέντρων είχαν εξασφαλίσει ικανοποιητικά εισοδήματα, 
εγκατέλειπαν την περιοχή δεδομένου ότι τα παλαιά κτίρια δε μπορούσαν να ικανοποιήσουν το 
σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι δρόμοι δε μπορούσαν να φιλοξενήσουν τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 
ιδιωτικών οχημάτων. Επιπροσθέτως, τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς επέτρεπαν την εύκολη και 
οικονομική μετακίνηση προς τους χώρους εργασίας από μεγαλύτερες αποστάσεις. 
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Η μεγάλη συγκέντρωση φτωχών μεταναστών  προξένησε φόβο στην κυρίαρχη οικονομική 
και κοινωνική τάξη των λευκών προτεσταντών. Οι μετανάστες μεταφέρουν στις περιοχές που 
εγκαθίστανται πολλά στοιχεία από τον τρόπο ζωής που είχαν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, γεγονός 
που ξενίζει τους παλαιότερους κατοίκους. Ταυτόχρονα, οι μετανάστες διαχωρίζονται οικειοθελώς 
με φυλετικά κριτήρια, σχηματίζοντας σχετικά ομοιογενείς εθνικές κοινότητες. Η πλειοψηφία των 
Αγγλοσαξόνων εκτίμησε ότι είναι πρακτικά αδύνατο, να υιοθετήσουν οι νέοι άποικοι τον παραδοσιακό 
Αμερικανικό τρόπο ζωής και να αφομοιωθούν ομαλά στη νέα τους πατρίδα. Γι’ αυτό επιλέγουν και οι 
ίδιοι τον οικειοθελή διαχωρισμό (segregation) και εγκαταλείπουν μαζικά τις κεντρικές συνοικίες των 
πόλεων, μετακομίζοντας προς τα προάστια. Με αυτό τον τρόπο, σχηματίζονται «εθνικές συνοικίες» 
φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων.

Ένα είδος οικονομικού διαχωρισμού και ταξικής διαστρωμάτωσης στη γεωγραφία των πόλεων υπήρχε 
ανέκαθεν. Το καινούριο φαινόμενο που κάνει την εμφάνισή του αυτή την περίοδο είναι η εγκατάλειψη 
περιοχών  που ζούσαν πλούσιοι κάτοικοι ή αναπτύσσονταν οι πλέον αποδοτικές δραστηριότητες της 
πόλης και η σταδιακή τους επανεποίκηση  από πολύ φτωχότερα κοινωνικά στρώματα ή μετανάστες.

Υπό αυτή την έννοια, η γκετοποίηση είναι ένα φαινόμενο που το δημιούργησε η ατελής 
λειτουργία των αγορών. Ένα απομεινάρι του παλιού οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης που δεν 
αναπτύχθηκε εγκαίρως και λειτούργησε ως «χωματερή» κοινωνικά αποκλεισμένων και ατόμων 
με παραβατικές συμπεριφορές μέσα στην καρδιά των παραδοσιακών αστικών κέντρων της 
Δύσης (Williams-2001). 

Ανάλογα φαινόμενα γνώρισαν κάποια στιγμή οι περισσότερες πόλεις της Βόρειας Αμερικής και 
της Ευρώπης που γιγαντώθηκαν στη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης και παράκμασαν 
οικονομικά όταν το κέντρο βάρους της παραγωγικής διαδικασίας μετατοπίστηκε προς τον τριτογενή 
τομέα. 

Το πέρασμα από τη βιομηχανική εποχή στην οικονομία των υπηρεσιών επέφερε εξίσου μεγάλες 
ανακατατάξεις στην πολεοδομική συγκρότηση των αστικών κέντρων. Μόνο που αυτή τη φορά, τα 
κέντρα των πόλεων γνώρισαν την οικονομική παρακμή και την απαξίωση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. 
Προς τα τέλη της δεκαετίας του ’60, άρχισαν να παρατηρούνται έντονα σημάδια αποβιομηχάνισης 
σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές και αμερικανικές πόλεις. Οι εξελίξεις στο χώρο των μεταφορών 
κατέστησαν δυνατή την εγκατάσταση βιομηχανιών σε απομακρυσμένες περιοχές που προσέφεραν 
μεγάλες εκτάσεις φθηνής γης. Συνέπεσε την ίδια εποχή να έχει αμφισβητηθεί το κεϋνσιανό μοντέλο 
περί κρατικής παρέμβασης, λόγω των προβλημάτων που είχε δημιουργήσει ο στασιμοπληθωρισμός 
στις ανεπτυγμένες οικονομίες της Δύσης. Αποτέλεσμα των δύο αυτών εξελίξεων ήταν να αφεθεί 
αποκλειστικά στις δυνάμεις της αγοράς η αναδιάρθρωση και η επαναχωροθέτηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στις μεγάλες πόλεις. 

Όταν ξεκίνησε η αποβιομηχάνιση, ελάχιστοι Αφροαμερικανοί και Ισπανόφωνοι μετανάστες πρώτης 
γενιάς, είχαν τα εφόδια να εξασφαλίσουν μια νέα δουλειά στον τομέα των υπηρεσιών. Ξαφνικά, οι 
άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν στο περιθώριο. Απόλυτη φτώχια, έλλειψη προοπτικής και ο συνακόλουθος 
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κοινωνικός αποκλεισμός, οδήγησαν σε ανεξέλεγκτη αύξηση της εγκληματικότητας. Όσοι μπορούσαν 
να εξασφαλίσουν εισοδήματα από εξηρτημένη εργασία, εγκατέλειψαν τις περιοχές που είχαν εισέλθει 
στον φαύλο κύκλο της παρακμής (Hurst-2007). 

 ► ανοΔοσ τήσ εγΚλήματιΚοτήτασ στισ περιοχεσ που γΚετοποιουνται.
Όταν από μια περιοχή φεύγουν οι άνθρωποι που διαθέτουν υψηλά εισοδήματα, περιορίζεται 
ταυτόχρονα και η κυκλοφορία του χρήματος. Καθώς μειώνεται η ενεργός ζήτηση, έστω και με κάποια 
χρονική υστέρηση, εγκαταλείπουν την περιοχή και οι επιχειρήσεις. Εάν η περιοχή που βιώνει ανάλογες 
καταστάσεις, βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης ή σε επαφή με χώρους που φιλοξενούν κρίσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες, μετατρέπεται σε δελεαστικό καταφύγιο για δραστηριότητες της γκρίζας 
οικονομίας. Παράδειγμα τέτοιων δραστηριοτήτων αποτελεί το παρεμπόριο, η μαύρη αγορά προϊόντων 
που βαρύνονται από υψηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπως είναι τα τσιγάρα, η διακίνηση 
κλεμμένων προϊόντων, η πορνεία και τα ναρκωτικά. Η περιοχή που προσελκύει αυτού του είδους τις 
δραστηριότητες, δε μπορεί να υφίσταται ως ξεκομμένη νησίδα μέσα στην πόλη. Θα πρέπει σε μικρή 
απόσταση να υπάρχουν και περιοχές κατοικίας που εμφανίζουν έντονα σημάδια γκετοποίησης. Από 
αυτές τις συνοικίες μετακινούνται φτωχοί μετανάστες και τα περιθωριακά άτομα, προκειμένου να 
εργαστούν στις δραστηριότητες της παραοικονομίας ή να επιδοθούν σε έκνομες ενέργειες.

Γρήγορα το κλίμα υποβάθμισης και ανασφάλειας μεταφέρεται στους δημόσιους χώρους των 
γειτονικών περιοχών μόνιμης κατοικίας. Έτσι, αρχίζουν να εγκαταλείπονται και αυτές από τους 
παλιούς κατοίκους που ανήκαν στη μεσαία τάξη. Φεύγουν για να εξασφαλίσουν καλύτερα σχολεία 
για τα παιδιά τους και περισσότερη ασφάλεια για την οικογένειά τους. Τα φθηνά ενοίκια είναι δέλεαρ 
για νέους μετανάστες που αποτελούν τη δεξαμενή για να αντλούν εργατικό δυναμικό όσοι ασκούν 
παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή (Newman-1999). Με άλλα λόγια, η ανασφάλεια που 
προκαλεί η άνοδος της εγκληματικότητας οδηγεί σε ταξικό διαχωρισμό των κατοίκων της πόλης.

 ► γεώγραφιΚοσ Διαχώρισμοσ οιΚονομιΚών Δραστήριοτήτών Και 
χρήσεισ γήσ.   
Το αστικό γκέτο προυποθέτει το χωρικό διαχωρισμό κοινωνικών ομάδων και οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Ο γεωγραφικός διαχωρισμός των ποικίλων δραστηριοτήτων που θα πρέπει να 
αναπτυχθούν μέσα στον περιορισμένο χώρο ενός αστικού περιβάλλοντος, είναι πιθανό να υπηρετεί την 
οικονομική αποτελεσματικότητα. Πολλές δραστηριότητες δεν είναι συμβατές μεταξύ τους. Μπορεί 
να ανταγωνίζονται για τη χρήση των ίδιων παραγωγικών συντελεστών και συχνά η μια μπορεί να 
αποκλείει εντελώς την παρουσία της άλλης. Τα προβλήματα χωρικής κατανομής των οικονομικών 
δραστηριοτήτων επιλύονται από τη συντεταγμένη πολιτεία με τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων 
χρήσεων γης. Μέσω της λειτουργικής αδειοδότησης των επιχειρηματικών μονάδων ή την αδειοδότηση 
κατασκευής νέων κτιρίων, οι αρχές μπορούν να επιβάλλουν τον επιθυμητό χωροταξικό σχεδιασμό. 

Οι διοικητικές παρεμβάσεις σε θέματα ρυμοτομίας και πολεοδομικού σχεδιασμού, είναι καθολικά 
αποδεκτές. Όλοι συμφωνούν πως απαιτείται κεντρικός σχεδιασμός, προκειμένου να προληφθούν 
ενδεχόμενες αστοχίες των μηχανισμών της ελεύθερης αγοράς. Εάν για παράδειγμα αναπτυχθεί 
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οικιστικά μια περιοχή και εκ των υστέρων αποδειχθεί λανθασμένος ο σχεδιασμός, οι διορθωτικές 
κινήσεις είναι πρακτικά αδύνατες. Οι κτιριοδομικές κατασκευές ανακυκλώνονται δύσκολα και, κατά 
συνέπεια, το κόστος αλλαγής σχεδίων είναι πολύ υψηλό.

 Τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα όταν κρίνεται σκόπιμος ο «διαχωρισμός» ανθρώπων που 
ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες στη βάση φυλετικών ή εισοδηματικών κριτηρίων. Ο 
εθελοντικός διαχωρισμός είτε έχει πολιτιστικό, είτε οικονομικό υπόβαθρο, δεν οδηγεί από μόνος 
του σε εκδήλωση φαινομένων κοινωνικής βίας και όξυνσης της εγκληματικότητας. Πολλοί αστικοί 
θύλακες που προσφέρουν ασφαλή  πολυτέλεια ή εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση σε φτωχότερους 
κατοίκους, προάγουν την τοπική ομοιογένεια στην παροχή υπηρεσιών κατοικίας. Υπό αυτή την 
έννοια, συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Επίσης, η περιχαράκωση των 
επικίνδυνων δραστηριοτήτων μιας πόλης, θεωρείται οικονομικά ωφέλιμη και κοινωνικά αποδεκτή. 
Ανέκαθεν, οι ρυπογόνες δραστηριότητες, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, τα σφαγεία και 
διάφορες οχλούσες βιοτεχνίες, συγκεντρώνονταν σε συγκεκριμένα σημεία των πόλεων. Γύρω από 
εγκαταστάσεις αυτού του είδους έβρισκαν καταφύγιο φτωχοί εργάτες και περιθωριακά άτομα. 
Τέλος, κάποιες ηθικά αξιοκατάκριτες δραστηριότητες, όπως η πορνεία, ο τζόγος και η διακίνηση 
εξαρτησιογόνων ουσιών, είναι θεμιτό να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένους χώρους, για να 
μπορούν να ελέγχονται ευκολότερα από τις αρχές.

Ο διαχωρισμός των προνομιούχων νησίδων πλούσιας διαβίωσης από τις εστίες παράνομων 
ή ρυπογόνων δραστηριοτήτων, συμβάλλει στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας και στον 
εξορθολογισμό του τρόπου ζωής των κατοίκων μιας πόλης. Επομένως, είναι κοινωνικά και οικονομικά 
ωφέλιμη η συγκέντρωση δραστηριοτήτων που προξενούν περιβαλλοντική και αισθητική ρύπανση ή 
ενδέχεται να αυξήσουν τους ηθικούς κινδύνους που οδηγούν σε συμπεριφορές που αντιστρατεύονται 
τα κοινωνικά  στερεότυπα (Caldeira-2000).

 ► αυτοΚλήτοσ υπερΔιαχώρισμοσ ΚοινώνιΚών ομαΔών.
Πριν από την έλευση του 20ο αιώνα, οι πολιτικές ευαισθησίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν 
σχεδόν ανύπαρκτες. Ο διαχωρισμός κοινωνικών ομάδων ή εθνικών μειονοτήτων που συνυπήρχαν 
στον ίδιο αστικό χώρο, επιβαλλόταν από τους νόμους που θέσπιζε η κυρίαρχη τάξη της εθνότητας 
που κυβερνούσε. Οι Εβραϊκές κοινότητες, για παράδειγμα, όφειλαν να ζουν σε γκέτο και τους 
απαγορευόταν η κυκλοφορία έξω από αυτά μετά τη δύση του ηλίου. Στις ΗΠΑ μέχρι την ψήφιση του 
Νόμου για τα Δικαιώματα του Πολίτη (Civil Rights Act) το 1875,  οι τοπικές αρχές μπορούσαν να 
απαγορεύσουν την εγκατάσταση μαύρων σε αστικές περιοχές που διέμεναν οι λευκοί (Fields-1982). 

Για πολλές δεκαετίες μετά την επικράτηση του δημοκρατικού ιδεαλισμού, η κατάσταση δεν είχε 
διαφοροποιηθεί και πολύ στην πράξη. Για παράδειγμα στις ΗΠΑ, ο φυλετικός διαχωρισμός στα 
σχολεία, τα μέσα μεταφοράς και το στρατό, τερματίστηκε το 1954 σε θεσμικό επίπεδο. Όταν στις 
Δυτικές κοινωνίες απαγορεύτηκε πλήρως ο επιβαλλόμενος διοικητικός διαχωρισμός, υπήρξαν 
πολλές συνοικίες πόλεων που έπρεπε να συγκατοικήσουν εκ των πραγμάτων εθνοτικά, κοινωνικά  
και οικονομικά ετερόκλητες πληθυσμιακές ομάδες. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις υπήρξαν 
βίαιες συγκρούσεις και σε άλλες πυροδοτήθηκαν διαδικασίες αυτόκλητου διαχωρισμού. 
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Ο αυτόκλητος υπερδιαχωρισμός (hypersegregation) κοινωνικών ομάδων και ανεπιθύμητων 
οικονομικών δραστηριοτήτων στα γεωγραφικά όρια των μεγάλων αστικών κέντρων, άρχισε να 
εμφανίζεται από τα μέσα του 20ου αιώνα στην Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη. 

Το πρόβλημα της εγκατάλειψης και γκετοποίησης των ιστορικών κέντρων έγινε εμφανές πολύ 
νωρίτερα στα αστικά κέντρα της Βόρειας Αμερικής, γιατί οι περισσότερες μεγάλες πόλεις της 
Ευρώπης που συγκέντρωναν εκτεταμένη βιομηχανική υποδομή γνώρισαν μεγάλες καταστροφές από 
τους βομβαρδισμούς στη διάρκεια των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Έτσι, το κτιριακό τους δυναμικό 
ανανεώθηκε σε μεγάλη έκταση και χρειάστηκαν άλλα 30 χρόνια για να φανούν εκ νέου τα  σημάδια 
απαξίωσης. Για το λόγο αυτό, μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το φαινόμενο έκανε την εμφάνιση του 
πρώτα στις πόλεις της Βόρειας Ευρώπης.

Στο αποκορύφωμα της εξέγερσης των μαύρων στις ΗΠΑ το 1960, ο Kenneth Clark (1965) αναφέρει 
ότι η γκετοποίηση προέκυψε από την επιθυμία της μεσαίας τάξης να περιοριστεί η δυνατότητα 
ελεύθερης εγκατάστασης των μαύρων, σε περιοχές που κατοικούσαν τα μέλη της λευκής φυλής. Για την 
πλειονότητα των πολιτών αυτός ο διαχωρισμός ήταν επιθυμητός. Οι δυσάρεστες κοινωνικές συνέπειες 
που επέφερε η συγκεκριμένη πρακτική έγιναν αντιληπτές πολύ αργότερα. Η ανεργία, η φτώχεια και 
η έλλειψη προοπτικής επέτεινε τις αντικοινωνικές συμπεριφορές όσων αναγκάστηκαν να ζήσουν σε 
γκέτο φτωχών και αποκλεισμένων. Η εγκληματικότητα έλαβε πιο βίαιες μορφές και αυτό είχε ως 
συνέπεια να ακολουθήσει κοινωνική σύγκρουση των κατοίκων του γκέτο με τους αγανακτισμένους 
πολίτες της πλειοψηφίας (Wilson-1987). Η αντιπαράθεση υπήρξε τόσο πιο έντονη, όσο μεγαλύτερη 
ήταν η διαφορά του βιοτικού επιπέδου μεταξύ των κατοίκων της πόλης και όσων διαβιούν στα γκέτο. 
Γι’ αυτό, το φαινόμενο της αυτόκλητης αστικής γκετοποίησης έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις μόνο 
στις μεγαλουπόλεις των προηγμένων χωρών. Εκεί, η οικονομική ευμάρεια προσέλκυσε μεγάλες 
μεταναστευτικές ροές, με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλή συγκέντρωση  εξαθλιωμένων και άνεργων 
λαθρομεταναστών.

Όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας, οι πολίτες επιθυμούν να 
συναναστρέφονται με άτομα που διαθέτουν παραπλήσια κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά με 
τους ίδιους. Θέλουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε σχολεία ή να ψυχαγωγούνται σε χώρους που 
συχνάζουν παιδιά της ίδιας κοινωνικοοικονομικής τάξης με τη δική τους. Για να καταστεί εφικτό κάτι 
τέτοιο, οι γειτονιές των μεγάλων αστικών κέντρων κατηγοριοποιούνται ποιοτικά. 

Οι ποιοτικές διαφοροποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να συνυπάρχουν ταυτόχρονα ακριβά προάστια και 
φτωχογειτονιές σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου. Η αυτόκλητη κατηγοριοποίηση επιτυγχάνεται 
μέσω των μεγάλων διαφορών στις τιμές των ακινήτων. Οι υψηλές τιμές λειτουργούν ως εργαλείο 
κοινωνικού διαχωρισμού, αφού εμποδίζουν την πρόσβαση ατόμων με χαμηλά εισοδήματα στις ακριβές 
συνοικίες. Τα ρυθμιστικά σχέδια των πόλεων επιτείνουν το φαινόμενο του ποιοτικού διαχωρισμού. 
Συνήθως, οι περιοχές με έντονες διαφορές στην ποιότητα του δομημένου χώρου, διαχωρίζονται 
μεταξύ τους από μεγάλους οδικούς άξονες συνεχούς κυκλοφορίας ή φυσικούς σχηματισμούς, όπως 
ποτάμια και ζώνες πρασίνου. Οι σχηματισμοί αυτοί λειτουργούν ως νοητές διαχωριστικές γραμμές. 
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 ► θετιΚεσ πλευρεσ εθνοτιΚου Διαχώρισμου μεταναστών.
Ο εθνοτικός διαχωρισμός των μεταναστών δε λειτούργησε πάντοτε αρνητικά. Οι κοινότητες που 
σχημάτισαν οι ευρωπαίοι στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις, διευκόλυναν την προσαρμογή των 
νεοαφιχθέντων ομοεθνών μεταναστών. Μέσα στις κοινότητες λειτουργούσαν εθελοντικές οργανώσεις 
που αναπαρήγαγαν ή υποκαθιστούσαν τους βασικούς θεσμούς της χώρας προέλευσης. Με αυτό τον 
τρόπο, η προσαρμογή των νέων μεταναστών γινόταν πιο ομαλά. Η ιστορία απέδειξε ότι οι οργανώσεις 
των Ευρωπαίων και των Λατίνων συνέβαλλαν ουσιαστικά στη συντομότερη άρση της κοινωνικής 
απομόνωσης των μεταναστών και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην Αμερικανική κοινωνία. Μπορεί 
να διαφύλαξαν το τυπικό ορισμένων ιεροτελεστιών, αλλά δεν προσπάθησαν να διαιωνίσουν τις 
πολιτιστικές ιδιαιτερότητες στον καθημερινό τρόπο ζωής των μελών τους. Οι εκδηλώσεις συλλογικής 
κοινωνικής συνύπαρξης που διοργανώνουν κατά καιρούς δεν ενοχλούν ιδιαίτερα τους υπόλοιπους 
κατοίκους. Άλλωστε, οι ευρωπαϊκές εθνότητες είχαν συνυπάρξει  για πολλούς αιώνες και μοιράζονταν 
κοινά ιστορικά βιώματα. Κατά συνέπεια, οι πολιτισμικές διαφορές είχαν αμβλυνθεί σε βάθος χρόνου 
στις χώρες από όπου προήλθαν οι μεταναστευτικές ροές. Επιπλέον, οι κοινωνικοί θεσμοί στην 
αμερικανική ήπειρο δημιουργήθηκαν από Ευρωπαίους αποίκους. Στην ουσία, αποτελούσαν ελαφρά 
παραλλαγή των αντίστοιχων ευρωπαϊκών θεσμών. Γι’ αυτό, οι μετανάστες ευρωπαϊκής καταγωγής 
διέθεταν υψηλότερο βαθμό εξοικείωσης με τις μορφές πολιτικής εξουσίας και κοινωνικής δικτύωσης 
που συνάντησαν, όταν εγκαταστάθηκαν στην Αμερική. Η επαφή με τους αμερικανούς πολίτες ήταν 
σχετικά εύκολη και οι διαφορές νοοτροπίας αμβλυνόταν εντελώς στους μετανάστες δεύτερης γενιάς 
(Nelli-1970).

Παρόμοια διαδικασία χωρικής διάχυσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης καταγράφεται και στις 
ενδοευρωπαϊκές μεταναστευτικές ροές που εκδηλώθηκαν μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι 
μετανάστες από τις ευρωπαϊκές χώρες του Νότου ενσωματώθηκαν εύκολα στις κοινωνίες των 
Γερμανικών και Γαλλικών βιομηχανικών πόλεων. Σε ορισμένες γαλλικές μεγαλουπόλεις, έκαναν την 
εμφάνισή τους φαινόμενα γκετοποίησης, αλλά εκεί κατοικούσαν φτωχοί έγχρωμοι γάλλοι πολίτες 
που ήταν μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς από τις πρώην γαλλικές αποικίες (Noiriel-1988). 
Ο φυλετικός διαχωρισμός φαίνεται πως δημιουργεί μια πιο διαρκή θεσμική ετερότητα. Σε αυτή την 
περίπτωση, η νομιμοποίηση των μεταναστών δεύτερης γενιάς μειώνει το φόβο της απέλασης και 
επιτείνει αντί να περιορίζει την εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών. Ο συμβολικός διαχωρισμός 
με φυλετικό υπόβαθρο οδηγεί σε διακρίσεις που διαμορφώνουν φυλετική συνείδηση. Είναι πολύ 
πιθανό τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως μειονοτικοί, να απομονωθούν αυτόκλητα και να 
αρνηθούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες κοινωνικής ενσωμάτωσης.

 ► Διαφορεσ μεταξυ γΚετο Και φτώχογειτονιασ.
Τα σύγχρονα γκέτο δε δημιουργήθηκαν από ιδεοληψίες, όπως συνέβη στο παρελθόν. Αλλά ούτε από τις 
βιοποριστικές ανάγκες ανθρώπων που έρχονται στις πόλεις από τις αγροτικές περιοχές, προκειμένου 
να αναζητήσουν μια πιο προσοδοφόρο εργασία. Οι εσωτερικοί μετανάστες  εγκαθίστανται συνήθως 
στις παρυφές των μεγαλουπόλεων, όπως συνέβη στις φαβέλες της Βραζιλίας ή τις παραγκουπόλεις 
της Ινδίας. 
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Οι διαφορές του γκέτο με την παραγκούπολη είναι πολλές και σημαντικές. Στις παραγκουπόλεις 
μπορεί να διαμένουν άτομα από τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις, αλλά δεν παύουν να ανήκουν 
στην κυρίαρχη εθνότητα. Η οικογενειακή και κοινωνική δικτύωση στο χώρο των παραγκουπόλεων 
είναι πανομοιότυπη με αυτή των περιοχών που κατοικούν οι πλουσιότερες τάξεις. Αντίθετα, σε 
μια περιοχή που έχει γκετοποιηθεί, διαμένουν μετανάστες που έχουν αφήσει πολλά από τα μέλη 
της οικογένειας τους στη χώρα προέλευσης.  Αρκετοί από αυτούς είναι πολύ νέοι και δεν έχουν 
δημιουργήσει ακόμη δικές τους οικογένειες. Η αυξημένη εγκληματικότητα, το χαμηλό προσδόκιμο 
ζωής, οι συχνοί εγκλεισμοί σε σωφρονιστικά καταστήματα, η φτώχεια και οι χαλαρές κοινωνικές 
σχέσεις, οδηγούν συχνότερα στη διάλυση των οικογενειακών δεσμών ανάμεσα στις ομάδες που ζουν 
ή δραστηριοποιούνται στο χώρο των αστικών γκέτο. Επιπλέον, τα άτομα αυτά νιώθουν ανεπιθύμητα 
και αποκλεισμένα από τους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς που εγγυώνται τα δικαιώματα των 
πολιτών. Γι’ αυτό, συμμετέχουν σπάνια στην εθνική ζωή της χώρας που διαμένουν. Το παράδοξο 
είναι ότι, με εξαίρεση τα γκέτο των Εβραίων, σχεδόν σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι χώροι 
υποδοχής ατόμων με αποκλίνουσες συμπεριφορές, γεννήθηκαν από την καθολική επιθυμία και των 
δύο κοινωνικών ομάδων να διατηρήσουν τις πολιτιστικές τους ιδιομορφίες.

 ► ο ρολοσ τήσ φτώχειασ. 
Η οικονομική ανέχεια είναι αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για να εμφανιστούν φαινόμενα 
γκετοποίησης. Συνήθως, η φτώχεια αποτελεί ένα παράγωγο χαρακτηριστικό του τρόπου διαβίωσης 
στα γκέτο. Στις περιοχές που γκετοποιούνται συγκεντρώνονται άτομα με χαμηλά τυπικά προσόντα. 
Επομένως, είναι κατά τεκμήριο φτωχότεροι από τους υπολοίπους κατοίκους της πόλης. Παράλληλα, 
αναγκάζονται να εργαστούν στο χώρο της παραοικονομίας, όπου οι αμοιβές είναι χαμηλότερες. Το 
παράνομο καθεστώς που διέπει τη συνολική παρουσία τους, τους καθιστά εύκολα θύματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης. Η πληθυσμιακή πυκνότητα των περιοχών που κατοικούν και η υποβάθμιση του 
δημόσιου χώρου, επιτείνουν την εντύπωση της γενικευμένης φτώχειας.
Εντούτοις, η εμφάνιση ακραίων φαινομένων φτώχειας δεν αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η συγκεκριμένη 
περιοχή έχει γκετοποιηθεί. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, οι περισσότερες πόλεις στο ασιατικό τμήμα της 
Σοβιετικής Ένωσης και σχεδόν όλες οι μεγαλουπόλεις του τρίτου κόσμου, θα ήταν τεράστια γκέτο. 

Για να ενεργοποιηθούν διαδικασίες γκετοποίησης, θα πρέπει να παρατηρούνται ταυτόχρονα 
και μεγάλες εισοδηματικές διαφορές. Θα πρέπει να συνυπάρχουν ομάδες φτωχών, περιθωριακών 
ή λαθρομεταναστών που έχουν στιγματιστεί κοινωνικά για ανάρμοστες συμπεριφορές και νησίδες 
προκλητικού πλούτου μέσα στην ίδια την πόλη. Άλλωστε, φαινόμενα εγκατάλειψης ή οικιστικής 
αποδιοργάνωσης, εμφανίζονται και στις παραγκουπόλεις του τρίτου κόσμου. Συχνά οι φαβέλες της 
Βραζιλίας ή τα ράνκος της Βενεζουέλας, λειτουργούν ως κρησφύγετα εγκληματικών στοιχείων όπου 
οι αρχές λόγω των ιδιότυπων κοινωνικών συνθηκών, αδυνατούν να επιβάλλουν την τάξη. Όμως τα 
άτομα που κατοικούν σε αυτές τις φτωχογειτονιές έχουν γενεαλογική και εθνοτική συγγένεια με τους 
κατοίκους της πόλης που διαθέτουν υψηλότερα εισοδήματα. Οι κάτοικοι στις φτωχογειτονιές δεν είναι 
κοινωνικά και πολιτισμικά περιθωριοποιημένοι. Βρίσκονται απομονωμένοι σε ένα συγκεκριμένο 
γεωγραφικό χώρο εξαιτίας ενός αυστηρού ταξικού συστήματος (Perlman-1976). 

Κατά συνέπεια, αφού δεν είναι όλα τα γκέτο φτωχές περιοχές και όλες οι φτωχές περιοχές γκέτο, δεν 
προκύπτει σαφής αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των δυο φαινομένων.
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 ► ΚινΔυνοι εΚΔήλώσήσ ρατσιστιΚών φαινομενών.
Όταν η Γερουσία της Βενετίας αποφάσισε τον εγκλεισμό των Εβραίων στο απομονωμένο νησάκι 
Νουόβο, επέβαλε το φυλετικό διαχωρισμό ως εναλλακτική λύση στην απέλαση κάποιων ατόμων 
που η Καθολική Εκκλησία τους θεωρούσε επικίνδυνους για το ευρύ κοινό. Η εκτελεστική εξουσία 
προσπάθησε με αυτό τον τρόπο να συμβιβάσει τα οικονομικά οφέλη που προέκυπταν από την παρουσία 
των εύπορων Εβραίων εμπόρων, με τις ηθικές προκλήσεις που δεχόταν η κυρίαρχη πλειοψηφία των 
χριστιανών κατοίκων της πόλης. Οι Εβραίοι ήταν ταυτόχρονα η πιο πλούσια μειονότητα, αλλά και 
η πιο «ύποπτη για πνευματικό εκμαυλισμό», δεδομένου ότι τη θεωρούσαν βασικό φορέα αιρετικών 
αντιλήψεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή η Καθολική Εκκλησία θεωρούσε την 
τοκογλυφία στην οποία επιδιδόταν συχνά τα μέλη της Εβραϊκής Κοινότητας, εξίσου αποκρουστική 
με την πορνεία (Sennett-1994).

Οι αναλογίες με τη θέση του παράνομου λαθρομετανάστη σε ένα αστικό κέντρο της Δύσης είναι 
εμφανείς. Ο λαθρομετανάστης αποτελεί δεξαμενή φθηνού εργατικού δυναμικού που ενισχύει την 
οικονομία, αλλά η παρουσία του δημιουργεί κοινωνικές εντάσεις (Johnson-1987). 
Το γκέτο είναι ένα χωροταξικό και κοινωνικό μόρφωμα που συμβιβάζει τις αντικρουόμενες επιδιώξεις 
της οικονομικής χρησιμότητας και της κοινωνικής συνοχής. Για να καταστεί δυνατή η υπέρβαση 
αυτής της αντινομίας, τα άτομα που συναποτελούν το γκέτο θα πρέπει να στιγματιστούν. Μόνο 
έτσι θα ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες στενής επαφής με τους υπολοίπους κατοίκους της πόλης. 
Όσο βρίσκονται μέσα στα αόρατα τείχη του χώρου που τους επιτρέπεται να διαβιούν, είναι σχετικά 
ακίνδυνοι για τους υπολοίπους κατοίκους.

Οι Εβραίοι είχαν υποχρεωθεί να φέρουν ιδιαίτερα ενδυματολογικά χαρακτηριστικά για να τους 
ξεχωρίζουν οι υπόλοιποι κάτοικοι, όταν βρίσκονταν έξω από το γκέτο. Οι μαύροι ξεχωρίζουν από 
το χρώμα του δέρματος και έτσι ο διαχωρισμός στον τόπο κατοικίας, τη σχολική εκπαίδευση και το 
χώρο της εργασίας ήταν αρκετά εύκολος (Osofsky-1971). Οι λευκοί Νοτιοευρωπαίοι, οι Ιρλανδοί, 
οι Πολωνοί και οι Λατίνοι  μετανάστες δεν ξεχώριζαν εύκολα και γι’ αυτό μπορούσαν να ξεφύγουν 
ευκολότερα από τα γκέτο και να ενσωματωθούν στις κοινωνικές δομές των χωρών υποδοχής 
στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Υπό αυτή την έννοια, η ενσωμάτωση των προηγούμενων 
μεταναστευτικών κυμάτων στην Ελλάδα ήταν πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Τόσο οι Πολωνοί, όσο και 
στη συνέχεια οι Βαλκάνιοι και οι άλλοι μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη, δεν είχαν εμφανείς 
φυλετικές διαφορές με το ντόπιο πληθυσμό. 

Τα πρόσφατα κύματα λαθρομεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική και την Κεντρική Ασία 
εμφανίζουν φυλετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να οδηγήσουν εύκολα στο στιγματισμό και σε 
εμβάθυνση του κοινωνικοοικονομικού διαχωρισμού. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους 
για τους οποίους εμφανίστηκαν φαινόμενα γκετοποίησης στο κέντρο της Αθήνας τώρα και όχι 
κατά τις αρχές της δεκαετίας του ’90 που το φαινόμενο της εισροής μεταναστών βρισκόταν σε 
έξαρση. Η σύναψη κοινωνικών σχέσεων των νεοαφιχθέντων μεταναστών με τους Έλληνες ή τους 
προηγούμενους μετανάστες, θα είναι πολύ δυσκολότερη. Αν οι περιοχές που διαμένουν, ταυτιστούν 
στη συνείδηση της κοινής γνώμης με την εγκληματικότητα και την ανηθικότητα, δε θα αργήσουν 
να εκδηλωθούν φαινόμενα φυλετικού ρατσισμού. Είναι πολύ σημαντικό να αποφύγει η Αθήνα να 
βιώσει τη μαύρη αστική εμπειρία που βίωσαν οι αμερικανικές μεγαλουπόλεις ή το Παρίσι. Γιατί 
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ο φυλετικός στιγματισμός αποβάλλεται πολύ δυσκολότερα και το χρώμα του δέρματος μπορεί να 
αποτελέσει ένα αδιαπέραστο σύνορο στην καρδιά μιας δημοκρατικής μεγαλούπολης, όπως είναι η 
Αθήνα (Wacquant-1998).

Είναι σημαντικό να μην επαναληφθεί το σφάλμα των αρχών του Σικάγο στις πρώτες δεκαετίες του 
20ου αιώνα. Τότε θεώρησαν πως  η γκετοποίηση είναι μια αναπόφευκτη εκδήλωση της ανθρώπινης 
φύσης και συνδέεται με τους χώρους εγκατάστασης των νεοαφιχθέντων μεταναστών (Wirth-1928).

Ο σχηματισμός γκέτο δεν είναι μια ιδιότυπη μορφή αστικοποίησης που προέκυψε από στρεβλώσεις 
λόγω ασύμμετρου συσχετισμού κοινωνικής ισχύος μεταξύ εθνοτικών ομάδων. Είναι μια ιδιότυπη 
μορφή συλλογικής βίας που συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένα σημεία του αστικού χώρου και ως 
τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις αρχές. Πρέπει να υπάρξει καταστολή της εγκληματικότητας, 
από όπου κι αν προέρχεται και μέτρα ελεγχόμενης αφομοίωσης μεταναστών και περιθωριακών 
στοιχείων. Επιπλέον, πρέπει να εμποδιστεί η συνύπαρξη περιθωριακών στοιχείων με εθνοτικές 
μειονότητες λαθρομεταναστών. Η συνύπαρξη αυτών των δύο ομάδων διογκώνει τη δράση του 
οργανωμένου εγκλήματος και καθιστά την αντιμετώπισή του προβλήματος ιδιαίτερα δυσχερή σε 
χώρες που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα προβλήματα διαφθοράς στους μηχανισμούς της Δημόσιας 
Διοίκησης.

 ► ΚινΔυνοι ιΔεολογιΚήσ Καλυψήσ παραβατιΚών συμπεριφορών.
Η εθνοτική περιχαράκωση και ο οικιστικός διαχωρισμός των διαφορετικών οικονομικών τάξεων εντός 
των μεγάλων αστικών κέντρων υπήρξε ευρύτατα διαδεδομένη πρακτική σε ολόκληρο τον τρίτο κόσμο 
κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας. Οι αποικιοκρατικές δυνάμεις οργάνωσαν οικιστικά σύνολα για 
τους πολίτες της χώρας τους και επέβαλαν ένα τύπο εθνοτικής και ταξικής περιχαράκωσης σε όλες 
σχεδόν τις υπερπόντιες κτήσεις τους. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργήθηκαν αστικοί θύλακες υψηλής 
οικονομικής ευμάρειας που λειτουργούσαν ως «γκέτο πλουσίων». Μέσα σε αυτά, οι αποικιοκράτες 
μπορούσαν να περιορίσουν τις ανεπιθύμητες επαφές με τα μέλη της κυρίαρχης πλειοψηφίας που 
ήταν φτωχοί και αλλοεθνείς. Η εδραιωμένη αντίληψη περί πολιτιστικής ανωτερότητας παρείχε στους 
Ευρωπαίους το ιδεολογικό προκάλυμμα για να επιβάλλουν βίαια τον επιθυμητό διαχωρισμό. 

Όμως, η ανταγωνιστική απομόνωση οδηγεί σε όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων. Παρεμποδίζει τις 
διαταξικές κοινωνικές επαφές και περιορίζει την πολιτιστική όσμωση. Εκ των υστέρων οι ιστορικοί 
διαπίστωσαν ότι ο επιβαλλόμενος υπερδιαχωρισμός εξέθρεψε το μίσος ενάντια στην αποικιοκρατία. Τα 
«πλούσια γκέτο» προκάλεσαν μια ιδιότυπη διαλεκτική αμφιθυμία. Ενώ προσπάθησαν να διαφυλάξουν 
όσους κατοικούσαν εντός των τειχών από την εξωτερική εχθρότητα και την αμφισβήτηση, στην 
ουσία νομιμοποίησαν τη χρήση βίας ως θεμιτή πρακτική αυτοάμυνας από τους ντόπιους κατοίκους 
της πόλης. Συχνά συμβαίνει κάτι αντίστοιχο και στα αστικά γκέτο των φτωχών μεταναστών. Το 
γκέτο προσπαθεί να διαφυλάξει την εσωτερική βιωματική συγγένεια των κατοίκων του και να την 
εκφράσει υπό μορφή συλλογικής συνείδησης που αντιστρατεύεται την πολιτιστική ταυτότητα της 
πλειοψηφίας. Οι κάτοικοι των γκετοποιημένων περιοχών μπορεί να αποδεχθούν τη διαφορετικότητά 
τους ως τμήμα μιας άλλης κοινωνικής πραγματικότητας. Σε αυτή την περίπτωση, η αντισυμβατική 
συμπεριφορά και οι έκνομες ενέργειες, αποκτούν ένα ιδεολογικό περίβλημα. Οι παρανομούντες 
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πιστεύουν ότι αντιστέκονται στον άδικο κοινωνικό τους αποκλεισμό. Θεωρούν πως η βίαιη δράση 
τους συνιστά πράξη αντίστασης κατά της κυρίαρχης πλειοψηφίας που προσπαθεί να αλλοτριώσει την 
πολιτιστική τους ιδιαιτερότητα.

Στο χώρο του γκέτο, οι παρανομούντες εξασφαλίζουν την κοινωνική αποδοχή των ομοεθνών τους. 
Δυστυχώς οι αντιλήψεις αυτού του είδους δεν αποβάλλονται εύκολα και καθιστούν την κοινωνική 
ενσωμάτωση όσων ασπάζονται τέτοιες αντιλήψεις πρακτικά αδύνατη. Υπό αυτή την έννοια, είναι 
κρίσιμο για την ελληνική κοινωνία και τις αρχές της πόλης να μην επιτρέψουν να εμφανιστούν σε 
γειτονιές με έντονη παρουσία εθνοτικών μειονοτήτων φαινόμενα ρατσιστικής βίας.

Γιατί τότε θα λειτουργήσουν ως εκκολαπτήριο παραγωγής μιας αλλοιωμένης ταυτότητας των 
έγχρωμων μεταναστών. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε πως από τη στιγμή που θα συμβεί κάτι τέτοιο, οι 
μαζικές απελάσεις θα καταστούν η μοναδική δυνατότητα αντιμετώπισης των φαινομένων κοινωνικής 
βίας και της εγκληματικότητας.

 ► ή γοήτεια του περιθώριου.
Επειδή τα φαινόμενα γκετοποίησης συνδέονται στενά με τον εθνοτικό διαχωρισμό μεταναστών, 
τη φτώχεια, τη συνύπαρξη με περιθωριακά άτομα και την ύπαρξη εκτεταμένων φαινομένων 
παραοικονομίας, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν 
γενεσιουργές αιτίες και ποια είναι παράγωγα φαινόμενα. Συχνά περιοχές που εμφάνισαν τέτοια 
χαρακτηριστικά ταυτίστηκαν με κινήματα πολιτιστικής νεωτερικότητας, επαναστατικότητα αλλά και 
φαινόμενα κοινωνικής εκκεντρικότητας.

Η περιθωριακή κουλτούρα ασκούσε πάντα μια γοητεία στους έφηβους αστούς όλου του κόσμου. Αυτή 
η πραγματικότητα δυσκολεύει την αποτελεσματική παρέμβαση των κατασταλτικών μηχανισμών σε 
κοινωνίες που διακρίνονται για τα δημοκρατικά τους αισθήματα. Όταν η παραβατική συμπεριφορά 
χαρακτηρίζεται πράξη αντίστασης ή πράξη αυτοσυντήρησης, τα παραβατικά άτομα απολαμβάνουν την 
ηθική στήριξη κάποιων πνευματικών ελίτ, νεολαιίστικων κινημάτων, ακραίων πολιτικών κομμάτων 
και πολλών μέσων μαζικής επικοινωνίας που είναι φιλικά διακείμενα σε τέτοιους σχηματισμούς. Σε 
αυτή την περίπτωση, οι κατασταλτικοί μηχανισμοί χάνουν το ηθικό πλεονέκτημα και η δουλειά τους 
γίνεται πολύ πιο δύσκολη.  

 ► Δεν γΚετοποιουνται ολεσ οι εγΚαταλειμμενεσ ή υποβαθμισμενεσ 
αστιΚεσ περιοχεσ. 
Δεν παρατηρούνται φαινόμενα γκετοποίησης σε όλες τις αστικές περιοχές που εγκαταλείπονται από 
τους παραδοσιακούς τους κατοίκους. Για παράδειγμα, δεν εμφανίστηκαν προβλήματα αντίστοιχου 
είδους στις μικρές επαρχιακές πόλεις της Βόρειας Ευρώπης, όταν αντιμετώπισαν έντονα προβλήματα 
αποβιομηχάνισης. Ούτε στις επαρχιακές πόλεις της Ανατολικής Γερμανίας εμφανίστηκαν αντίστοιχα 
φαινόμενα, όταν κατέρρευσε το κομμουνιστικό καθεστώς και οι κάτοικοι εγκατέλειψαν μαζικά τα 
παλιά βιομηχανικά κέντρα της χώρας. Στη Νότια Ιταλία, οι ιστορικές πόλεις που εγκαταλείφτηκαν από 
τους παλιούς τους κατοίκους, δεν επανεποικίστηκαν από φτωχότερους μετανάστες. Οι περισσότεροι 
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μετανάστες που έφτασαν στην Ιταλία προτίμησαν να εγκατασταθούν στον βιομηχανικό Βορρά 
για να βρουν ευκολότερα εργασία. Οι πλούσιες συνοικίες του Μπουένος Άιρες μετά τη χρεοκοπία 
της Αργεντινής και την πολυετή ύφεση που ακολούθησε, αντιμετώπισαν προβλήματα οικιστικής 
παρακμής, έξαρσης της εγκληματικότητας ή επανεποικισμού από την εργατική τάξη, αλλά δε 
γκετοποιήθηκαν. Τα φαινόμενα γκετοποίησης, όπως αυτό που παρατηρείται στο ιστορικό κέντρο 
της Αθήνας, έκαναν την εμφάνισή τους σε μεγαλουπόλεις που βρίσκονταν σε φάση οικονομικής 
ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα βιώνουν και εκτεταμένες οικονομικές αναδιαρθρώσεις.

 ► Διεθνήσ εμπειρια απο αναλογα φαινομενα.
Ο μετασχηματισμός μιας αστικής περιοχής σε γκέτο δεν έγινε πάντοτε με ομαλές διαδικασίες. Για 
παράδειγμα, το New Ark είναι μια πόλη του New Jersey σε ελάχιστη απόσταση από τη Νέα Υόρκη 
κι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ανατολικής Ακτής. Η πόλη γνώρισε πρόβλημα γκετοποίησης 
στα μέσα της δεκαετίας του ’60. Οι βιομηχανικοί εργάτες την εγκατέλειψαν και τα σπίτια τους σε 
μεγάλο βαθμό κατοικήθηκαν από μαύρους. Παρέμειναν όμως πολλοί λευκοί, κατά κύριο λόγο Ιταλοί 
λιμενεργάτες και όσοι ασχολούνταν με εμπορικές δραστηριότητες γύρω από το λιμάνι. 

Η εγκληματικότητα, σε συνδυασμό με τις νέες συνήθειες που έφεραν οι φτωχοί και κοινωνικά 
αποκλεισμένοι κάτοικοι που αντικατέστησαν τους βιομηχανικούς εργάτες, όξυναν τις κοινωνικές 
αντιπαραθέσεις και οδήγησαν σε βίαιες ταραχές το 1967. Σημειώθηκαν πολυήμερες συγκρούσεις 
μεταξύ των παλαιών αγανακτισμένων κατοίκων και των νεόκοπων που πίστευαν ότι στοχοποιούνται 
άδικα εξαιτίας ρατσιστικών προκαταλήψεων. Υπήρξαν 26 νεκροί και τα φώτα της δημοσιότητας 
στράφηκαν πάνω σε ένα πρόβλημα που φαίνεται πως είχε προσλάβει μεγάλες διαστάσεις σε πόλεις, 
όπως το Ντιτρόιτ και το Σικάγο, χωρίς να έχει προσελκύσει έγκαιρα την προσοχή των αρμοδίων 
αρχών. 

Η σφοδρότητα των αιματηρών συγκρούσεων ανάγκασε τις αρχές να κινηθούν προς δύο κατευθύνσεις: 
•	 Την άμεση καταστολή με επιβολή εντονότερης αστυνόμευσης στα κέντρα των πόλεων που 

μαστίζονταν από οικονομική παρακμή και φαινόμενα γκετοποίησης.
•	 Την εφαρμογή εκτεταμένων προγραμμάτων οικιστικής ανάπλασης, ικανής να φιλοξενήσει νέες 

παραγωγικές δραστηριότητες και να σταματήσει το φαύλο κύκλο της υποβάθμισης. 

Τα περισσότερα από τα προγράμματα αυτά στέφθηκαν με επιτυχία.
 

 ► πώσ εΚΔήλώθήΚε το φαινομενο στήν περιοχή τήσ ομονοιασ
Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας μετεξελίχθηκε σε μια προβληματική περιοχή μετά το 2006. Η 
καθυστέρηση στην εμφάνιση προβλημάτων γκετοποίησης οφείλεται εν πολλοίς στις διεργασίες που 
έλαβαν χώρα στην πόλη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Η κορύφωση 
του πρώτου κύματος μετανάστευσης προς τη χώρα μας συνέπεσε χρονικά με την ανάληψη των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η προετοιμασία μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης δημιούργησε 
προσδοκίες και μια πρωτόγνωρη εγρήγορση των αρμόδιων κρατικών αρχών. Η χρηματοδότηση 
εκτενών παρεμβάσεων με αποκορύφωμα την πεζοδρόμηση της Αποστόλου Παύλου και της Ερμού, 
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δημιουργούν προϋποθέσεις για συνολική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου. Ο ιδιωτικός τομέας 
συμμετείχε στην προσπάθεια συνολικής αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής. Σχεδόν όλα τα 
ξενοδοχεία αναβαθμίζονται, πολλές προσόψεις κτιρίων επισκευάζονται και ανοίγουν νέα καταστήματα. 
Όμως, η θετική μετεξέλιξη ανακόπηκε αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων. Η χρηματοδότηση των 
έργων ανάπλασης διακόπηκε. Τα μέτρα ασφαλείας και η αστυνομική εγρήγορση ατόνησαν και τα 
σημάδια παρακμής έκαναν ξανά την εμφάνισή τους.

Μετά το 2006, η περιοχή γύρω από την Ομόνοια γίνεται πόλος έλξης λαθρομεταναστών από χώρες 
της Ασίας και της Βόρειας Αφρικής. Δυστυχώς πολλοί από αυτούς προέρχονται από εμπόλεμες 
ζώνες, διαφέρουν φυλετικά από το γηγενή πληθυσμό και διαθέτουν πολιτιστικά χαρακτηριστικά που 
ξενίζουν την ελληνική κοινωνία. Η αίσθηση της έλλειψης αυτοσεβασμού που δημιουργεί η απόλυτη 
ένδεια μέσα στην οποία ζουν και η αύξηση της μικροεγκληματικότητας,  επιφέρουν ένα πρωτόγνωρο 
είδος ηθικού πανικού στους κατοίκους της Αθήνας. Οι λιγοστοί κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν 
περιστασιακά αλλά οι πράξεις τους βαπτίζονται ως ξενοφοβικά σύνδρομα από ομάδες διανοούμενων 
που δεν αντελήφθησαν έγκαιρα ότι είχε ξεκινήσει μια σπειροειδής  διαδικασία γκετοποίησης της 
περιοχής.

Η καθημερινή συνάθροιση χιλιάδων μεταναστών που αγωνίζονται να επιβιώσουν, δυσχεραίνει τη 
συμβίωση με τους υπόλοιπους κατοίκους της πόλης. Στην περιοχή ανθεί το παρεμπόριο και με αυτό τον 
τρόπο πλήττεται η νόμιμη επιχειρηματική δράση των εμπόρων της περιοχής. Καλλιεργείται αίσθημα 
μειωμένης δημόσιας ασφάλειας, γεγονός που αποθαρρύνει τη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα και 
προσελκύει περιθωριακά στοιχεία. Μαζί με το παρεμπόριο ανθεί η εμπορία κλοπιμαίων, λαθραίων 
τσιγάρων και η πορνεία. Επιπλέον, σε συνδυασμό με τη λανθασμένη επιλογή για εγκατάσταση 
σταθμών του ΟΚΑΝΑ στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου, προσελκύεται μεγάλος αριθμός 
τοξικομανών και εμπόρων ναρκωτικών ουσιών.
Από το 2008 η αστυνομία κάνει λόγο για συνθήκες γκέτο, διασάλευση της δημόσιας τάξης και 
επισημαίνει αυξημένους κινδύνους για τη δημόσια υγεία λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην 
περιοχή. Η εικόνα παρακμής και διαρκούς υποβάθμισης γενικεύεται. Η παραβατικότητα αυξάνει και 
οι κάτοικοι της πόλης θεωρούν την περιοχή νησίδα ανομίας. Η εθνοτική προέλευση των νεοφερμένων 
μεταναστών, δημιουργεί αρνητικά στερεότυπα περί συλλογικής επικινδυνότητας. Η κοινή γνώμη 
πιστεύει ότι τα άτομα αυτά ούτε θέλουν ούτε μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία 
λόγω των πολιτιστικών τους ιδιαιτεροτήτων (Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη -2010).

 ► ΔιαχρονιΚή εξελιξή τών πολεοΔομιΚών χαραΚτήριστιΚών τήσ 
περιοχήσ
Η φυσιογνωμία του Νότιου και Δυτικού τμήματος του ιστορικού κέντρου της Αθήνας διαμορφώθηκε 
τα πρώτα χρόνια αμέσως μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους. Δηλαδή την εποχή που 
ξεκίνησε η ανοικοδόμηση της νέας πρωτεύουσας.

Τα αρχικά σχέδια των Κλεάνθη και Schaubert προέβλεπαν την τοποθέτηση των ανακτόρων στην 
περιοχή που ορίζεται από τη σημερινή πλατεία Ομονοίας ως τη θέση του αρχαίου Διπύλου. Φυσικά αν 
συνέβαινε κάτι τέτοιο, η ευρύτερη περιοχή θα μετατρεπόταν σε διοικητικό κέντρο και θα προσέλκυε 
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κεντρικές αστικές λειτουργίες. Η προοπτική ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής σε νέο μητροπολιτικό 
κέντρο, κινητοποίησε τους κερδοσκόπους και προσέλκυσε σημαντικές για την εποχή επενδύσεις. 
Όμως η αλλαγή των σχεδίων το 1836 και η οριστική απόφαση για εγκατάσταση των ανακτόρων στην 
περιοχή της σημερινής πλατείας Συντάγματος, μετέβαλε ριζικά τον οικιστικό προσανατολισμό της 
περιοχής.

Οι κατοικίες και τα κτίρια που είχαν αποπερατωθεί, παραμελήθηκαν σύντομα, καθώς οι εύποροι 
ιδιοκτήτες τους,  προτίμησαν να μετακινηθούν βορειότερα. 
Ανεξάρτητα από αυτή την εξέλιξη, η ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και του Συντάγματος απετέλεσαν 
δύο από τις καλύτερες συνοικίες της νέας Πρωτεύουσας. Ακολούθησαν τα σχέδια του Klensze που 
προέβλεπαν τη διάνοιξη των οδών Ερμού, Αθηνάς και Πειραιώς. Την ίδια εποχή διαμορφώνεται η 
πλατεία Κουμουνδούρου και εντάσσονται στον αστικό ιστό της Αθήνας οι συνοικίες του Κεραμεικού 
και του Μεταξουργείου.

Το 1852 εγκαθίσταται στην οδό Μυλλέρου μία από τις πρώτες βιομηχανικές μονάδες της πόλης που 
παράγει μεταξωτά υφάσματα (Μεταξουργείο). Δύο ακόμα εγκαταστάσεις εμβληματικών κτιρίων, 
συνέβαλαν καθοριστικά στην αποκρυστάλλωση του παραγωγικού χαρακτήρα της περιοχής. Δυτικά 
της Ομόνοιας εγκαθίσταται το ορφανοτροφείο Χατζηκώστα και νοτιότερα το εργοστάσιο παραγωγής 
Φωταερίου. Το «Γκάζι» υπήρξε χρονικά και χωρικά σημείο αναφοράς για τη μετατροπή της οδού 
Πειραιώς σε πόλο συγκέντρωσης όλων των οχλουσών και ρυπογόνων χρήσεων της πόλης. Η οικιστική 
επέκταση προς τα νότια και τα δυτικά διεκόπη. Οι συνοικίες αποκλειστικής κατοικίας επεκτείνονται 
πλέον προς τα βόρεια και τα ανατολικά της πόλης.

Στη δυτική πλευρά συγκεντρώθηκαν χρήσεις που στηρίζουν την παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, 
η περιοχή μεταξύ πλατείας Αγίων Ασωμάτων και πλατείας Κουμουνδούρου, εξελίχθηκε στο βασικό 
συγκοινωνιακό κόμβο της πόλης. Στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων κατέληγαν τα οδικά μέσα μεταφοράς 
που συνέδεαν την Αθήνα με τον Πειραιά. Εκεί εγκαταστάθηκε ο σταθμός του σιδηροδρόμου το 1869. 
Σταδιακά η περιοχή φιλοξένησε αμαξοστάσια, αμαξοποιεία, αποθηκευτικούς χώρους και υπηρεσίες 
χονδρικού εμπορίου.

Τα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από την Ομόνοια και την οδό Αθηνάς συγκεντρώνουν  υπηρεσίες 
του τριτογενούς τομέα που απευθύνονται στα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Εκεί 
εγκαθίσταται μεγάλος αριθμός λαϊκών ξενοδοχείων και πληθώρα ελευθέρων επαγγελματιών. Προς 
τον Κεραμεικό και του Ψυρρή, επεκτείνεται σταδιακά ο πόλος των εργαστηρίων βιοτεχνίας που 
προϋπήρχε στο Μοναστηράκι. Σε κάποια οικοδομικά τετράγωνα εγκαθίστανται βιοτεχνίες μετάλλου 
και σε κάποια άλλα εργαστήρια που εξειδικεύονται στον τομέα του δέρματος.

Στην εικοσαετία 1870-90 ο πληθυσμός της πόλης υπερδιπλασιάζεται και από 44.250 φτάνει στις 
107.250. Η πόλη υποδέχεται το πρώτο μεγάλο κύμα μαζικής μετανάστευσης από την επαρχία. 
Η ισχυρή οικιστική πίεση και η ανυπαρξία επαρκών μέσων μαζικής μεταφοράς, συμβάλλει στην 
εγκατάσταση λαϊκών στρωμάτων σε μικρά πρόχειρα κατασκευασμένα σπίτια ανάμεσα στις βιοτεχνίες 
και τα εργαστήρια της περιοχής. 
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Παρά το γεγονός ότι η οικονομική δραστηριότητα μεταφέρεται από την ύπαιθρο προς τις μεγάλες 
πόλεις που διαθέτουν λιμενικές εγκαταστάσεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει μία κατά 
βάση αγροτική χώρα. Η βιομηχανία δεν απετέλεσε σε καμία περίπτωση κυρίαρχη οικονομική 
δραστηριότητα κατά τον 19ο αιώνα. Ίσως αυτός να είναι ένας από τους κυριότερους λόγους, για τους 
οποίους η Αθήνα δεν ακολούθησε την πορεία οικιστικής ανάπτυξης των υπολοίπων Ευρωπαϊκών 
Πρωτευουσών. Οι οικονομικές εξελίξεις και οι διαρθρωτικές μεταβολές της παραγωγικής βάσης, 
συμβάλλουν στη μορφολογική μετεξέλιξη της Αθήνας μόνο επικουρικά. Η πόλη μετασχηματίζεται 
κοινωνικά, οικονομικά και οικιστικά κατά τρόπο που συνδέεται στενά με τις πολιτικές εξελίξεις και 
τη διαδικασία ενσωμάτωσης νέων εδαφών στο ελληνικό κράτος.

 ► μετασχήματισμοσ του οιΚιστιΚου ιστου τήσ πολήσ μετα τή 
μιΚρασιατιΚή Καταστροφή
Το τέλος του 19ου αιώνα βρίσκει την Ελλάδα οικονομικά εξουθενωμένη και υπό διεθνή οικονομική 
επιμελητεία. Μέχρι το 1907 η πολεοδομική επέκταση είναι αμελητέα και οι νέοι αγροτικοί 
πληθυσμοί που συρρέουν στην πρωτεύουσα εγκαθίστανται δίπλα σε βιοτεχνικούς οικισμούς ή σε 
λαϊκές συνοικίες. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν για κατοικία το προγενέστερο οικιστικό απόθεμα 
της ιδιωτικής αγοράς ως ενοικαστές. Λίγοι είναι αυτοί που επιλέγουν τη λύση της αυτοστέγασης σε 
πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές (Λεοντίδου-2001). 

Στο διάστημα από τους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή (1912-1923) 
εισέρχονται στον Ελλαδικό χώρο αλλεπάλληλα κύματα προσφύγων. Πρόκειται για μια διαδικασία, η 
οποία κορυφώνεται με τη Μικρασιατική καταστροφή. Η Ελλάδα υποχρεώνεται ξαφνικά να υποδεχθεί 
περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες από τα μικρασιατικά παράλια.

Τους πρώτους μήνες μετά την άφιξή τους, οι πρόσφυγες εγκαθίστανται όπου μπορούν. Μέσα στο 
γενικευμένο χάος οι κρατικές δομές έχουν καταρρεύσει και η μόνη ουσιαστική βοήθεια προέρχεται 
από διεθνείς οργανισμούς αρωγής. Η συστηματική αποκατάσταση των προσφύγων ξεκινά μετά 
το 1924 με τη σύσταση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π). Σταδιακά όλο και 
περισσότεροι πρόσφυγες συγκεντρώνονται από τις επαρχίες και τα νησιά στην Πρωτεύουσα. Ο 
πληθυσμός της Αθήνας και του Πειραιά ξεπερνά το 1.000.000 και το μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης 
μετασχηματίζεται ριζικά (Λεοντίδου-2001). 

Για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης εφαρμόζεται ηθελημένος κοινωνικός διαχωρισμός 
(Segregation). Η παλαιότερη αστική τάξη αποσύρεται σε συγκεκριμένες συνοικίες γύρω από την 
περιοχή του Συντάγματος και του Κολωνακίου, την Κυψέλη και το Ψυχικό. Ταυτόχρονα η Ε.Α.Π 
αποφασίζει να μην οικοδομήσει μέσα στην πόλη, αλλά να δημιουργήσει πολλούς δορυφορικούς 
οικισμούς προσφυγικών πολυκατοικιών στις παρυφές των υφιστάμενων οικιστικών ορίων.

Η πολιτεία επιχειρεί να μειώσει τις κοινωνικές εντάσεις μεταξύ των προηγούμενων κατοίκων της 
πόλης και των προσφύγων, προωθώντας ένα γεωγραφικό διαχωρισμό που στηρίζεται σε κοινωνικά 
και εισοδηματικά κριτήρια. Οι οργανωμένοι συνοικισμοί που κατασκευάστηκαν, περιστοιχίστηκαν 
σύντομα από αυθαίρετους οικιστές που εγκαταστάθηκαν σε πρόχειρα παραπήγματα. Με αυτό 
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τον τρόπο ξεκίνησε ένα ιδιότυπο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα οικιστικό μοντέλο που στηρίχθηκε 
στη λαϊκή μικροιδιοκτισία και τις αυθαίρετες κατασκευές. Η υποστελεχωμένη κρατική μηχανή 
αδυνατεί να επιβάλλει τη νομιμότητα. Η πολιτική εξουσία από την πλευρά της, δεν έχει το θάρρος να 
στραφεί εναντίον των προσφύγων που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και ζουν με ελάχιστα 
εισοδήματα κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Η  Ε.Α.Π. αγοράζει οικόπεδα που τα προσφέρει δωρεάν, ενώ αναγνωρίζονται άτυπα δικαιώματα έγγειας 
ιδιοκτησίας και στους αυθαίρετους οικιστές. Η πολιτική εξουσία χρησιμοποιεί τη μικροϊδιοκτησία 
ως βαλβίδα εκτόνωσης στην πίεση που ασκεί η φτώχεια, η έλλειψη σταθερής απασχόλησης και η 
διάχυτη λαϊκή δυσαρέσκεια (Λεοντίδου-2001).

Με αυτό τον τρόπο τα λαϊκά στρώματα εποικίζουν άναρχα όλα τα κενά ανάμεσα στους προϋφιστάμενους 
συνοικισμούς στον άξονα Αθήνας-Πειραιά. Έτσι, δημιουργείται ένα ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα, 
μέσα στο οποίο τα λαϊκά στρώματα ελέγχουν την πλειονότητα των αστικών εκτάσεων. Μετά 
από αυτή την εξέλιξη, το οικιστικό μοντέλο ανάπτυξης της Αθήνας αποκλίνει ουσιαστικά από 
το βορειοευρωπαικό πρότυπο ανάπτυξης των πόλεων. Η ελληνική Πρωτεύουσα γίνεται τυπικό 
παράδειγμα διαφοροποιημένης πολεοδομικής εξέλιξης στον ευρωπαϊκό χώρο. Πρόκειται για 
φαινόμενο που εμφανίστηκε σε ελάχιστες περιπτώσεις λόγω κάποιων ιδιότυπων ιστορικών και 
πολιτιστικών εξελίξεων (Βαΐου-Μαντουβάλου και Μαυρίδου-2001). 

Το ελληνικό κράτος ευνοεί συστηματικά την ατομική ιδιοκτησία και τη μετατρέπει σε θεμέλιο της 
κοινωνικής συνοχής. Η πολιτική αυτή οδηγεί σε πολυκερματισμό της γης και σε αφύσικα υψηλά 
ποσοστά ιδιοκατοίκησης.

 ► ή αυθαιρετή Δομήσή ώσ μεθοΔοσ αστιΚοποιήσήσ
Αναφέρθηκαν προηγούμενα οι ιστορικές συγκυρίες μέσα από τις οποίες προέκυψε η ελληνική 
ιδιαιτερότητα στον τρόπο που αστικοποιήθηκε το Λεκανοπέδιο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.

Το παράδοξο είναι ότι αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος οικοδόμησης του αστικού χώρου δε μεταβλήθηκε 
σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Σε αντίθεση με ότι συνέβη στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών 
χωρών, το ελληνικό κράτος δεν εφάρμοσε ποτέ οργανωμένα στεγαστικά προγράμματα σε μεγάλη 
κλίμακα. Οι οικιστικές ανάγκες που προέκυψαν λόγω της εκτεταμένης εσωτερικής μετανάστευσης, 
αντιμετωπίστηκαν κυρίως με την αυθαίρετη δόμηση και την αντιπαροχή. Αφού η ζήτηση για αγορά 
κύριας κατοικίας προέρχεται από μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, δεν είναι εύκολο να 
πωληθούν μεγάλες ενιαίες εκτάσεις γης.

Οι αρχικοί ιδιοκτήτες των περιαστικών εδαφών τεμαχίζουν τη γη σε πολύ μικρά οικόπεδα. Έτσι 
καταφέρνουν να εισπράξουν υψηλότερο τίμημα στην ελεύθερη αγορά. Η διαδικασία κατάτμησης 
γινόταν αυθαίρετα και γι αυτό σπάνια πρόβλεπε τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. Ο δημόσιος 
χώρος περιοριζόταν σε μία υποτυπώδη διαμόρφωση του βασικού οδικού δικτύου, η οποία επέτρεπε 
την πρόσβαση στα νέα οικόπεδα που προέκυπταν από την κατάτμηση.
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Οι διαδικασίες κατάτμησης και οικοπεδοποίησης της περιαστικής γης συνιστούν το βασικό μοντέλο 
αξιοποίησης της ατομικής ιδιοκτησίας στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου. Αργότερα το 
μοντέλο αυτό επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα και δημιούργησε τα διαρθρωτικά προβλήματα του 
δομημένου χώρου με τα οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι σήμερα.

Στα μικρά οικόπεδα οι ιδιοκτήτες χτίζουν αυθαίρετα με την ανοχή της Πολιτείας. Στην ουσία η 
απρογραμμάτιστη και σε μεγάλο βαθμό αυθαίρετη δόμηση, υποκατέστησε την κρατική πολιτική 
για λαϊκή κατοικία. Η κρατική  εξουσία είδε την οικοδομή ως μέσο διαχείρισης των κοινωνικών 
εντάσεων.

Η μικροϊδιοκτησία γέννησε μία ιδιότυπη μορφή αστική κοινωνικής αυτοοργάνωσης που αντικατέστησε 
τις αγροτικές μορφές αλληλεγγύης με τις οποίες ήταν εθισμένοι οι εσωτερικοί μετανάστες από 
την ελληνική επαρχία (Βαϊου-Μαντούβαλου και Μαυρίδου-2001). Κανείς δεν ενοχλείται από την 
αυθαιρεσία του γείτονα, αφού προτίθεται να αυθαιρετήσει και ο ίδιος, αν δεν το έχει κάνει ήδη. 
Παράλληλα, η κρατική εξουσία επιδεικνύει μία πρωτόγνωρη ανοχή που δικαιολογείται μόνο από το 
έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την 
ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων μεταξύ κρατικής εξουσίας και πολιτών. Δυστυχώς μέσα από αυτή 
τη διαδικασία, αναπτύχθηκε μία τεράστια αγορά αστικών ακινήτων χαμηλής ποιότητας που κάλυψε 
εκτεταμένες εκτάσεις του Λεκανοπεδίου.

 ► πολιτιΚή παραγώγήσ στεγήσ με το συστήμα τήσ αντιπαροχήσ
Η κοινωνική αποδοχή της παραβατικότητας στο χώρο των κατασκευών λειτούργησε ενισχυτικά 
προς την ατομική πρωτοβουλία. Το εργολαβικό κέρδος εξασφαλίζεται από την παραβίαση των 
όρων δόμησης και όχι από την αποτελεσματική διαχείριση των παραγωγικών συντελεστών που 
μπορεί να διασφαλίσει την παραγωγή φθηνότερης κατοικίας. Το γεγονός αυτό δεν αφήνει περιθώρια 
δραστηριοποίησης μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν 
μεγάλα προγράμματα οικιστικής ανάπτυξης.

Κατά την περίοδο της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης, σημειώθηκε εκ νέου μία ευρύτατη γεωγραφική 
ανακατανομή του πληθυσμού. Οι κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις και το νέο παραγωγικό μοντέλο 
εντείνουν τα φαινόμενα αστυφιλίας και οδηγούν στη συγκέντρωση του μισού πληθυσμού της χώρας 
στην ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας. Αν συνυπολογιστούν και οι καταστροφές που υπέστη το 
κτιριακό απόθεμα της Αθήνας κατά τη δεκαετία του ’40, καθίσταται προφανές ότι η ζήτηση για αστικά 
ακίνητα αυξήθηκε κατακόρυφα μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου. Η ιδιωτική πρωτοβουλία στο 
χώρο της οικοδομής βρήκε ένα νέο τρόπο για να καλύψει την εκτεταμένη ζήτηση χωρίς να θίξει το 
πολιτικό κεκτημένο της μικροϊδιοκτησίας και του πολυκερματισμού της γης.

Το σύστημα της αντιπαροχής απετέλεσε τη νέα ελληνική ιδιαιτερότητα στο χώρο των αστικών 
κατασκευών. Αλλά για να λειτουργήσει αποδοτικά το συγκεκριμένο σύστημα θα έπρεπε να υπάρξουν 
υψηλοί συντελεστές δόμησης, ώστε να καλυφθεί το εργολαβικό κέρδος και να ικανοποιηθούν 
παράλληλα οι οικιστικές ανάγκες των προηγούμενων μικροϊδιοκτητών.
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Μέσα από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν οι αναγκαίες συνενώσεις προγενέστερων ιδιοκτησιών 
και αναγεννήθηκαν αρκετές από τις λαϊκές συνοικίες της Αθήνας που είχαν χτιστεί αυθαίρετα σε 
προηγούμενες περιόδους.
Έτσι απετράπη η οικιστική παρακμή και η δυνητική γκετοποίηση των κεντρικών συνοικιών της 
Αθήνας. Το σύστημα της αντιπαροχής παρήγαγε μία ικανοποιητική διαδικασία κατανομής της 
υπεραξίας της γης που έγινε αποδεκτή από τα μικρομεσαία στρώματα. Ταυτόχρονα συνέβαλε σε μία 
πρωτόγνωρη ομογενοποίηση του τρόπου ζωής στην πόλη και οδήγησε στην εξάλειψη φαινομένων 
οικειοθελούς κοινωνικού ή ταξικού διαχωρισμού των κατοίκων της. Για το λόγο αυτό, η Αθήνα 
δε γνώρισε  τα φαινόμενα κοινωνικής πόλωσης που βίωσαν άλλες Δυτικές Πρωτεύουσες. Κάθε γωνιά 
της πόλης ήταν ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους τους κατοίκους της.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι κάτοικοι της Αθήνας δεν απέκτησαν καμία εξοικείωση με 
φαινόμενα υπερδιαχωρισμού κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια 
τους είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουν και πολύ περισσότερο να αποδεχθούν τη νέα 
πραγματικότητα που δημιουργήθηκε στο ιστορικό κέντρο της πόλης όταν εποικήθηκε από 
έγχρωμους λαθρομετανάστες.

 ► ο ιΔιαιτεροσ ρολοσ τήσ περιοχήσ τήσ ομονοιασ.
Στον πολεοδομικό ιστό της Αθήνας, η ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και του Μοναστηρακίου 
διέθεταν ανέκαθεν στοιχεία υπερτοπικότητας, λόγω της εύκολης πρόσβασης από τα υπόλοιπα σημεία 
της πόλης. Η περιοχή της Ομόνοιας φιλοξένησε παραδοσιακές επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής. 
Η οικοδόμηση του Βασιλικού θεάτρου (Εθνικό) στην Αγίου Κωνσταντίνου, ενίσχυσε ουσιαστικά την 
πολιτιστική υποδομή της περιοχής, αλλά δε συνδέθηκε ποτέ με την καθημερινότητα των μόνιμων 
κατοίκων της (Αγγελίδης-1992). 

Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι αποτελεί το βασικό συγκοινωνιακό κόμβο της πόλης. 
Η οδός Πειραιώς υπήρξε για πολλά χρόνια ο κεντρικός οδικός άξονας που συνέδεε το κέντρο της 
πόλης με το λιμάνι. Από τη συμβολή με την Ιερά Οδό ξεκινούν οι βασικοί εθνικοί οδικοί άξονες 
προς την Πελοπόννησο και τη Βόρεια Ελλάδα. Η Αγ. Κωνσταντίνου οδηγεί μέσω της Δεληγιάννη 
στους σιδηροδρομικούς σταθμούς Πελοποννήσου και Λαρίσης. Επομένως ευνοείται η συγκέντρωση 
εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Η ευκολία στην πρόσβαση καθιστά την πλατεία Ομονοίας 
ιδανικό χώρο για τη συνεύρεση γνωστών και φίλων. Η Ομόνοια αποτέλεσε το φυσικό περιβάλλον 
έκφρασης ευρύτερων συλλογικοτήτων από ανθρώπους που ένιωθαν μετανάστες στην ίδια τους 
την πόλη και από όσους την επισκέπτονται προσωρινά για δουλειές. Υπήρξε παράλληλα χώρος 
πανηγυρισμών μετά από αθλητικές επιτυχίες. Υπό αυτή την έννοια, η πλατεία της Ομόνοιας υπήρξε 
ανέκαθεν το λαϊκό κέντρο της πόλης.

Άλλωστε, τα στοιχεία που ορίζουν το κέντρο μιας πόλης είναι η φυσική συνεύρεση μεγάλου αριθμού 
κατοίκων για έκφραση κοινωνικών συμπεριφορών, η όσμωση των κοινωνικών, ηλικιακών και 
πολιτισμικών ετεροτήτων που συγκροτούν την πόλη και η συμμετοχή σε αυτοσχέδιες ή οργανωμένες 
συλλογικότητες (Μαντουβάλου-1996).
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Οι χρήσεις που αναπτύχθηκαν στις γειτονικές συνοικίες του Ψυρρή, του Μεταξουργείου και του 
Βοτανικού, στην πραγματικότητα ήταν ασύμβατες με την κατοικία. Εντούτοις,  η εγγύτητα των 
προϋφισταμένων κατοικιών με τους χώρους εργασίας, τις καθιστούσαν ελκυστικές για τους φτωχούς 
εργάτες. Τα φτωχά στρώματα που εγκαταστάθηκαν εκεί μετέτρεψαν σταδιακά τις συγκεκριμένες 
περιοχές σε λαϊκές συνοικίες. Συμπληρωματικά, οικοδομήθηκαν μικρές μονώροφες και διώροφες 
κατοικίες που συνδυάστηκαν με χώρους επαγγελματικής στέγης στα ισόγεια. Εκεί εγκαταστάθηκαν 
βιοτεχνίες, καταστήματα, χώροι εστίασης και γενικά επιχειρήσεις που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες 
των λαϊκών στρωμάτων. 

Η Ομόνοια απετέλεσε το άτυπο σημείο διαχωρισμού της πόλης. Στα βόρεια και τα ανατολικά 
αναπτύσσεται αμιγής κατοικία για τα μεσαία και ανώτερα στρώματα. Στα νότια και δυτικά 
αναπτύσσονται εργατικές συνοικίες που φιλοξενούν ταυτόχρονα μεγάλο τμήμα της μεταποίησης, 
του χονδρικού εμπορίου και σχεδόν όλες τις ρυπογόνες και οχλούσες δραστηριότητες της πόλης.

 Η περιοχή του Ψυρρή λόγω της παλαιότητας του οικιστικού της αποθέματος και της γειτνίασης με 
τις βασικές εμπορικές οδούς (Ερμού, Αιόλου, Αθηνάς) είναι η πρώτη συνοικία της Πρωτεύουσας που 
προσελκύει περιθωριακά στοιχεία. Τα σπίτια είναι πολύ στενά με μικρές αυλές και κατά συνέπεια 
δε βοηθούν στην εμπορική τους αξιοποίηση. Αντίθετα προσέλκυσαν ρυπογόνες βιοτεχνίες και 
φτωχούς εσωτερικούς μετανάστες. Στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή λειτουργούν τα στέκια του 
υποκόσμου. 
Από τα προηγούμενα, καθίσταται σαφές πως η περιοχή διέθετε βεβαρυμμένο παρελθόν. 

 ► το μεταπολεμιΚο μοντελο αναπτυξήσ τήσ περιοχήσ
Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Κατοχή και ο εμφύλιος κράτησαν επί μία δεκαετία την οικιστική εικόνα 
της περιοχής σχεδόν στάσιμη. Το κτιριακό απόθεμα, όχι μόνο δεν ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε, 
αλλά αφέθηκε στην πλήρη εγκατάλειψη, χωρίς τις αναγκαίες επενδύσεις συντήρησης. Μετά τη λήξη 
του Εμφυλίου, σημειώνεται έξαρση της οικοδομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της 
Ομόνοιας.

Η πόλη χτίζεται με τη μέθοδο της αντιπαροχής και το φαινόμενο της πολυκατοικιοποίησης 
εξαπλώνεται σε όλες τις συνοικίες. Δυστυχώς, το σύστημα της αντιπαροχής λειτούργησε ατελώς στις 
νότιες και δυτικές συνοικίες, καθώς και στην επίμαχη περιοχή γύρω από την Ομόνοια. Το περίπλοκο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα πολύ μικρά οικόπεδα, οι στενοί δρόμοι που δεν ευνοούσαν τη χρήση 
του ιδιωτικού αυτοκινήτου, το ισχυρό ενδεχόμενο ανεύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων κατά τη 
θεμελίωση και η γενικότερη περιβαλλοντική υποβάθμιση, περιόριζαν τις πιθανότητες κερδοφόρου 
δράσης των εργολάβων (Δημητριάδης και συνεργάτες-1991).
Παράλληλα, ο λαϊκός χαρακτήρας της περιοχής σημαίνει ότι οι μόνιμοι κάτοικοι ήταν φτωχοί. Κατά 
συνέπεια, δε διέθεταν την απαιτούμενη οικονομική επιφάνεια, ούτε τις κατάλληλες προσβάσεις στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, ώστε να αντλήσουν δανειακά κεφάλαια που θα τους επέτρεπαν να 
επισκευάσουν ή επανακατασκευάσουν τα ακίνητα που διέθεταν στην περιοχή.
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Μόνο γύρω από την Ομόνοια και κατά μήκος των κεντρικών οδικών αξόνων χτίστηκαν γραφειακοί 
χώροι και ξενοδοχεία μεσαίων κατηγοριών, χωρίς ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Τα κτίρια 
αυτά περιστοιχίστηκαν  από πολυκατοικίες χαμηλής ποιότητας και απέκρυψαν το πεπαλαιωμένο 
οικιστικό απόθεμα που απέμεινε στα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα.

Παρά τη στενότητα των δρόμων, η περιοχή διατήρησε τον κομβικό ρόλο στο σύστημα μεταφορών 
της πόλης. Στις υφιστάμενες υποδομές προστέθηκαν νέοι οδικοί άξονες, όπως η αρχή της Λεωφόρου 
Αθηνών και η διευρυμένη οδός Λένορμαν. Καθώς οι οδοί αυτοί κατευθύνονται δυτικά, προσέλκυσαν 
και νέες δραστηριότητες που δεν ήταν συμβατές με την κατοικία, όπως συνεργεία αυτοκινήτων, 
αποθηκευτικούς χώρους και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Δυτικά της πλατείας Ομονοίας εγκαταστάθηκε 
μεγάλος αριθμός από μπαρ, οίκους ανοχής και ξενοδοχεία χαμηλών κατηγοριών. Η επέκταση των 
οχλουσών χρήσεων επέτεινε τη διαδικασία απομάκρυνσης των μόνιμων κατοίκων στις δεκαετίες του 
’50 και του ’60. 

Η εξασθένηση της ζήτησης για κατοικία και η αδυναμία εξυπηρέτησης των παραγωγικών μονάδων 
που χρησιμοποιούσαν πλέον βαρέα οχήματα για τις μεταφορές, επέφερε ραγδαία μείωση της αξίας 
των ακινήτων. Οι παλαιοί ιδιοκτήτες που μετακομίζουν σε καλύτερες συνοικίες, δε βρίσκουν εύκολα 
νέους ενοικιαστές, ούτε μπορούν να τα εκμεταλλευτούν εμπορικά. Τα εγκαταλελειμμένα κτίρια 
λειτούργησαν ως εστίες ρύπανσης και περαιτέρω αισθητικής υποβάθμισης.

Οι λειτουργίες της τυπικής παραδοσιακής γειτονιάς υποχώρησαν. Ιδιαίτερα μετά την απομάκρυνση 
της Κεντρικής Λαχαναγοράς από το Γκαζοχώρι, έκλεισαν πολλές επιχειρήσεις εστίασης και εμπορικά 
καταστήματα που αντλούσαν πελατεία ή πρόσφεραν υποστηρικτικές υπηρεσίες στους εμπόρους και 
τους εργαζόμενους της Λαχαναγοράς.

Το Γκαζοχώρι υπήρξε η πρώτη περιοχή του κέντρου που εμφάνισε χαρακτηριστικά αστικής 
γκετοποίησης. Οι παλιές και υποβαθμισμένες οικίες που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διέθεταν 
ούτε τις στοιχειώδεις παροχές των οργανισμών κοινής ωφέλειας (φως, νερό, αποχέτευση και 
θέρμανση), ενοικιάζονται σε πολύ χαμηλές τιμές. Πολλά εγκαταλελειμμένα οικήματα άρχισαν να 
καταπατώνται από εσωτερικούς μετανάστες, ανέργους και Ρομά , εν αγνοία των ιδιοκτητών τους. 

Στην περιοχή συγκεντρώθηκαν πολλοί μετανάστες από τα Πομακοχώρια της Θράκης που αναμείχθηκαν 
με τους Ρομά. Οι περισσότεροι κάτοικοι διαβιούσαν σε καθεστώς ημιπαρανομίας που δημιούργησε 
με τη σειρά του μία γενικευμένη αίσθηση ανασφάλειας. Οι συνθήκες ακραίας ανέχειας είχαν ως 
αποτέλεσμα τη διαμονή πολυμελών ομάδων μέσα σε περιορισμένους χώρους που δεν πληρούσαν τις 
στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής.

Ευτυχώς, η αναβάθμιση της περιοχής που ακολούθησε μετά τη μετατροπή των εγκαταστάσεων του 
διατηρητέου συγκροτήματος του εργοστασίου παραγωγής φωταερίου σε μητροπολιτικό Πολιτιστικό 
Κέντρο, ανέκοψε την πρώιμη διαδικασία γκετοποίησης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ευρύτερη περιοχή έπαψε να πληροί όλα τα πολεοδομικά κοινωνικά και 
οικονομικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να την καταστήσουν αστικό γκέτο σε περίπτωση που 
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φιλοξενούσε στιγματισμένες ομάδες φτωχών μεταναστών.
Κατά συνέπεια η επικινδυνότητα της περιοχής έπρεπε να είναι γνωστή στις αρμόδιες αρχές 
και να έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα όταν ξεκίνησε το κύμα μαζικής εισροής αλλοεθνών 
οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας.

 ► αιτιεσ υποβαθμισήσ τήσ περιοχήσ
Οι μέθοδοι οικιστικής ανάπτυξης που οδήγησαν σε μία σχετικά ισόρροπη κατανομή των υπεραξιών 
από την υπερεκμετάλλευση της αστικής γης και εξασφάλισαν την πολυλειτουργικότητα της πόλης 
με ταυτόχρονη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας, δημιούργησαν σειρά προβλημάτων στην 
περιβαλλοντική και αισθητική εικόνα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Η υπέρμετρη αύξηση των συντελεστών δόμησης και των ποσοστών κάλυψης των οικοπέδων, στόχευαν 
στο να καταστήσουν την αντιπαροχή οικονομικά αποδοτική. Δεν άφησαν όμως περιθώρια για 
άσκηση πολιτικών που θα προστάτευαν τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Οι διαδοχικές 
νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων μετέτρεψαν τους παραβάτες σε μικροϊδιοκτήτες και με αυτό τον τρόπο 
συνέβαλαν  στην κοινωνική συνοχή. Αλλά εδραίωσαν ταυτόχρονα το αίσθημα της ατιμωρησίας που 
οδήγησε στην άναρχη οικοδόμηση ακόμα και των πιο κεντρικών σημείων της πόλης.

Το σύστημα της αντιπαροχής ευθύνεται για την καταστροφή μεγάλου τμήματος του παραδοσιακού 
κτιριοδομικού αποθέματος που μετέβαλε βίαια τη φυσιογνωμία της Αθήνας κατά τις δεκαετίες του 
’60 και του 70’. Συνέβαλε επίσης στην υπερβολική πυκνότητα του δομημένου χώρου.

Το ιστορικό κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα το δυτικό του τμήμα (Ψυρρή, Κεραμεικός, Μεταξουργείο) 
δεν προσέφερε τις κατάλληλες συνθήκες για επανοικοδόμηση με τη μέθοδο της αντιπαροχής. 
Επηρεάστηκε όμως από τα μέτρα που ευνοούσαν την καθ’ ύψος  ανάπτυξη της πόλης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο μέσος συντελεστής δόμησης στην περιοχή του Ψυρρή έφτασε στο 3,56 
. Η εφαρμογή πολύ υψηλών συντελεστών δόμησης οδήγησαν στην κατασκευή υψηλών βιοτεχνικών 
κτιρίων χαμηλής ποιότητας και αμφίβολης αισθητικής. Λόγω του γεγονότος ότι τα οικόπεδα ήταν 
πολύ μικρά και ακανόνιστου σχήματος, κατασκευάστηκαν ψηλά κτίρια με μικρές κατόψεις, δίπλα σε 
χαμηλά μισοερειπωμένα σπίτια του προηγούμενου αιώνα. Η αντιαισθητική εικόνα σε συνδυασμό με 
την παντελή έλλειψη χώρων στάθμευσης, επιταχύνει τη διαδικασία εγκατάλειψης της περιοχής από 
τους μόνιμους κατοίκους. Το γεγονός αυτό επιφέρει με τη σειρά του ακόμη πιο μεγάλη πτώση των 
αξιών ακινήτων. Πριν από την έλευση των μεταναστών, η περιοχή είχε προσλάβει ένα χαρακτήρα 
βιοτεχνικού πάρκου. Η πλειονότητα των χρήσεων γης σχετίζεται με βιοτεχνίες οικογενειακού 
χαρακτήρα, υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου προϊόντων που δεν απαιτούν μεγάλους αποθηκευτικούς 
χώρους και καταστημάτων λιανικού εμπορίου με κάποια μορφή ειδίκευσης ανάλογα με την οδό στην 
οποία βρίσκονται εγκατεστημένα.

Τα ψηλά βιοτεχνικά κτίρια με τις περιορισμένες διαστάσεις κατόψεων, συχνά γειτνιάζουν με άλλα 
αξιόλογα από αρχιτεκτονικής άποψης ή διατηρητέα κτίσματα. Το γεγονός αυτό πέρα από το ότι 
μαρτυρεί τον άναρχο και απρογραμμάτιστο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το κτιριακό απόθεμα 
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της περιοχής, συμβάλλει σε μία γενικευμένη εικόνα ποιοτικής απαξίας. 
Ο βιοτεχνικός και εμπορικός χαρακτήρας της περιοχής κέρδιζε συνέχεια έδαφος με αποτέλεσμα 
να έχουν παραμείνει ελάχιστοι μόνιμοι κάτοικοι ανατολικά και βόρεια της Πειραιώς στα τέλη 
της δεκαετίας του 80.

Μόνο η περιοχή του Μεταξουργείου διατήρησε τις μεικτές χρήσεις κατοικίας και βιοτεχνιών. 
Υπάρχουν έντονες συγκεντρώσεις πολυκατοικιών στον ανατολικό τομέα  της συνοικίας κοντά στην 
Πλατεία Ομονοίας και στα μέτωπα των κεντρικών οδών. Η Ιερά Οδός ή Πειραιώς και σε κάποιο 
βαθμό η Αχιλλέως φιλοξενούν επαγγελματικά κτίρια που εκτείνονται σε κάποιες περιπτώσεις για δύο 
με τρία οικοδομικά τετράγωνα πιο μέσα.

Ταυτόχρονα διατηρήθηκε μέχρι πρόσφατα μεγάλος αριθμός νεοκλασικών και μοντερνιστικών 
διώροφων κατοικιών στις περιοχές της πλατείας Αβδή, της πλατείας Δουρούτη, καθώς και στα 
εσωτερικά τετράγωνα της συνοικίας. Διατηρείται ακόμα σημαντικός αριθμός συνεργείων αυτοκινήτων, 
εργαστηρίων μετάλλου και ξύλου, τυπογραφείων και κυτιοποιείων, τα περισσότερα από τα οποία 
βρίσκονται συγκεντρωμένα στην οδό Μυλέρου και στους γύρω δρόμους.

Στις παρυφές της Ομόνοιας καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση υπηρεσιών και ελευθέρων 
επαγγελματιών. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται και ο μεγαλύτερος αριθμός ξενοδοχείων. Μετά 
τα προγράμματα αναπλάσεων, στο Μεταξουργείο έχουν αναπτυχθεί χρήσεις πολιτισμού, εστίασης, 
αναψυχής ακόμα και πολυτελώς ανακατασκευασμένων κατοικιών τύπου loft. Πάντως, οι υπερτοπικές 
χρήσεις επιβαρύνουν την οδική υποδομή από διερχόμενα οχήματα που αυξάνουν το θόρυβο, τη 
ρύπανση και τη συνολική όχληση στην  περιοχή. 

Στο νότιο και δυτικό τμήμα του ιστορικού κέντρου υπήρξε δυσανάλογα υψηλή αναλογία ιδιωτικού 
προς δημόσιο χώρο. Αυτό συνεπάγεται ανυπαρξία κοινόχρηστων χώρων όπως πλατείες, χώροι 
πράσινου και ελεύθεροι χώροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως παρκινγκ για τα αυτοκίνητα. 
Καταγράφεται επίσης ανεπάρκεια κοινωνικών υποδομών σε σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και 
παιδικούς σταθμούς, με αποτέλεσμα να μην ευνοείται η εγκατάσταση οικογενειών με μικρά παιδιά. 
Γενικά η συνύπαρξη τόσο ετερόκλητων χρήσεων σε κοντινή απόσταση συντελεί στην υποβάθμιση 
της περιοχής και στον εκτοπισμό της κατοικίας.
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Κεφαλαιο  2

μεταναστευση
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 ► H μεταναστευσή ειναι πολυπλοΚο οιΚονομιΚο Και ΚοινώνιΚο 
φαινομενο.
Η μετανάστευση είναι ένα σύνθετο οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο που σχετίζεται με την 
μετακίνηση ατόμων ή και ολόκληρων πληθυσμών στο χώρο (Crawford-2001).

Σε καθαρά οικονομικούς όρους το φαινόμενο συνίσταται στη χωρική μετακίνηση του παραγωγικού 
συντελεστή της εργασίας. Η μετακίνηση εργαζομένων από μία περιοχή σε μια άλλη επιφέρει 
σημαντικές μεταβολές στην αγορά εργασίας και των δύο περιοχών. Οι μετανάστες ως εργαζόμενοι 
στη χώρα προορισμού ανταγωνίζονται ευθέως τους ντόπιους εργαζόμενους και συμβάλλουν στην 
αύξηση της συνολικής προσφοράς εργασίας. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μείωση του κόστους εργασίας, 
με αποτέλεσμα να επωφελούνται οι επιχειρήσεις της χώρας προορισμού. Παράλληλα οι μετανάστες 
λειτουργούν ως καταναλωτές συμβάλλοντας στη γενικότερη άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας 
στη χώρα που επέλεξαν να εγκατασταθούν. Από την άλλη πλευρά, καταναλώνουν δημόσια αγαθά και 
υπηρεσίες, επιβαρύνοντας το κόστος λειτουργίας του δημόσιου τομέα. Βραχυχρόνια το δημοσιονομικό 
κόστος της μετανάστευσης είναι πολύ υψηλό, δεδομένου ότι οι  νεοαφιχθέντες εργάζονται συνήθως 
στο χώρο της παραοικονομίας και κατά συνέπεια συμβάλλουν ελάχιστα στη συγκέντρωση επιπλέον 
φόρων. 

Η μετανάστευση δεν επιφέρει μόνο οικονομικές συνέπειες. Οι άνθρωποι είναι κάτι παραπάνω από 
ένας απλός συντελεστής παραγωγής. Συμμετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα και αλληλεπιδρούν με 
τους γηγενείς σε ιδεολογικό και πολιτισμικό επίπεδο.
Η μετανάστευση βοηθά στη διάδοση των ιδεών, την αλληλοκατανόηση των λαών και τη σύγκλιση 
των πολιτισμών. Οι μετανάστες συχνά γίνονται φορείς μεταφοράς τεχνογνωσίας και αποτελούν 
κλειδί της οικονομικής ανάπτυξης τόσο στις χώρες προορισμού όσο και στις χώρες προέλευσης. 
Από την άλλη πλευρά, η συμβίωση ανθρώπων με πολύ διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο και 
διαφορετικές επιδιώξεις, οδηγούν συχνά σε κοινωνικές εντάσεις. Οι χώρες υποδοχής αναμένουν 
συνήθως φθηνούς εργάτες αλλά διαπιστώνουν έντρομες ότι υποδέχονται ανθρώπους. Ανθρώπους 
που έχουν ανάγκες και απαιτήσεις. Που διεκδικούν κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Που είναι 
κοινωνικά ευάλωτοι και εμπλέκονται συχνά σε παράνομες δραστηριότητες, συμβάλλοντας με αυτό 
τον τρόπο στην αύξηση της εγκληματικότητας (Bodvarsson & Vandenberg-2009).

Όταν ο αριθμός των μεταναστών σε σχέση με τον γηγενή πληθυσμό υπερβεί ένα κοινωνικά αποδεκτό 
όριο, η μελέτη του φαινομένου εκφεύγει της οικονομικής ανάλυσης. Οι ουσιαστικότερες επιδράσεις 
καταγράφονται σε κοινωνικό, ψυχολογικό και δημογραφικό επίπεδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
πυροδοτούνται έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ ομάδων που υπερασπίζονται  τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ή επιδεικνύουν δημοκρατικές ευαισθησίες και ομάδων που φοβούνται ότι τίθεται σε 
κίνδυνο η εθνική συνοχή, η κοινωνική αλληλεγγύη και οι πολιτικές κατακτήσεις του παρελθόντος. 

 ► βασιΚεσ Κατήγοριεσ μεταναστών.
Οι άνθρωποι μεταναστεύουν παρακινούμενοι από πληθώρα παραγόντων. Άλλοτε παραμένουν στη 
χώρα προορισμού για περιορισμένο χρονικό διάστημα και αφού κερδίσουν κάποια χρήματα, στη 
συνέχεια επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους. Άλλοτε πάλι παραμένουν μόνιμα στη χώρα που 
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μετανάστευσαν. Κάποιοι από αυτούς είναι ευπρόσδεκτοι στις χώρες που μεταβαίνουν, όπως συνέβαινε 
παλαιότερα με τους Ευρωπαίους που μετανάστευσαν στις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αυστραλία, τη 
Ν. Ζηλανδία και τη Λατινική Αμερική. Συχνά όμως αναγκάζονται να εισέλθουν παράνομα στη χώρα 
προορισμού ως λαθρομετανάστες, διότι δεν είναι επιθυμητοί. 

Οι περισσότεροι μετανάστες επέλεξαν να μετακομίσουν σε μία χώρα που προσφέρει καλύτερες 
επαγγελματικές προοπτικές. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν 
πιεζόμενοι από αυταρχικά καθεστώτα ή προσπάθησαν να ξεφύγουν από εμπόλεμες ζώνες. Τέλος, 
ιστορικά έχουν καταγραφεί πληθώρα περιπτώσεων που οι άνθρωποι μετατράπηκαν σε θύματα 
εμπορίας. Μεταξύ του 1500 και του 1900 μετακινήθηκαν αναγκαστικά και πουλήθηκαν ως σκλάβοι 
πάνω από 10.000.000 Αφρικανοί στην αμερικανική ήπειρο (Handly-2004). Σήμερα συνεχίζει να 
διακινείται παράνομα μεγάλος αριθμός γυναικών και παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση 
ή την εργασία σε επικίνδυνα και ανθυγιεινά περιβάλλοντα. Υπό αυτή την έννοια, οι μεταναστευτικές 
ροές δεν είναι ομοιογενείς και οι μετανάστες δεν μπορούν να ταξινομηθούν εύκολα σε κατηγορίες.

 ► οιΚονομιΚοι μεταναστεσ.
Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΙΟΜ), οικονομικός  μετανάστης χαρακτηρίζεται 
κάθε άτομο που εγκαταλείπει τον τόπο της συνήθους διαμονής του, προκειμένου να μετακινηθεί 
εκτός της χώρας καταγωγής του, με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του. Ο εργαζόμενος 
μετανάστης είναι αυτός που ανεξάρτητα από τον αρχικό σκοπό, για τον οποίο εγκαταστάθηκε σε μια 
τρίτη χώρα, παραμένει χωρίς να έχει εξασφαλίσει την υπηκοότητα και προσφέρει ή αναζητά μισθωτή 
εργασία υπό νόμιμο ή παράνομο καθεστώς.

Οι οικονομικοί μετανάστες εγκαταλείπουν συνήθως τη χώρα καταγωγής τους για να ξεφύγουν από την 
φτώχεια και τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης. Οι περισσότεροι είναι ανειδίκευτοι με χαμηλό επίπεδο 
μόρφωσης και γι αυτό στη σημερινή εποχή δε γίνονται εύκολα αποδεκτοί στις χώρες υποδοχής. Το 
γεγονός αυτό τους αναγκάζει να εισέλθουν παράνομα στη χώρα προορισμού ή να μεταβούν εκεί ως 
τουρίστες και να παραμείνουν επ’ αόριστον μετά τη λήξη της βίζας.

Ο τρόπος με τον οποίο κατηγοριοποιεί τους μετανάστες η κάθε χώρα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από 
την κατηγοριοποίηση αυτή, εξαρτώνται οι έννομες σχέσεις που γεννιούνται από την παρουσία του 
μετανάστη στη χώρα υποδοχής και η δυνατότητα συμμετοχής του στην εγχώρια αγορά εργασίας. 
Για παράδειγμα, σε πολλές χώρες ο χαρακτηρισμός του οικονομικού μετανάστη αποδίδεται σε 
κάποιον που διαμένει υπό καθεστώς παρανομίας και κατά συνέπεια μπορεί να απασχοληθεί μόνο 
στο χώρο της παραοικονομίας. Αντίθετα με τον όρο «εργαζόμενος μετανάστης» αναγνωρίζεται ένα 
είδος νομιμότητας στη διαμονή του αλλοδαπού. Έτσι χαρακτηρίζεται κάποιος που διαθέτει σταθερή 
απασχόληση, έχει υπερβεί το παροδικό και έχει εισέλθει σε μια ενδιάμεση κατάσταση, όπου έχει γίνει 
αποδεκτή η παρουσία του σε οικονομικό επίπεδο. Απομένει να διευθετηθεί και η νομική του υπόσταση 
μέσα από μια διαδικασία που θα του εξασφαλίσει μακροχρόνια άδεια παραμονής ή ιθαγένεια, ώστε 
να διευκολυνθεί παράλληλα και η κοινωνική του ενσωμάτωση.
 Η μετεξέλιξη του παράνομου μετανάστη σε αλλοδαπό εργαζόμενο, έχει ιδιαίτερες σημειολογικές 
αναφορές τόσο στον τρόπο που τον αντιμετωπίζει η κοινωνία, όσο και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται 
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ο ίδιος τη θέση του στη χώρα υποδοχής. Όσο πιο αποδεκτός αισθάνεται, τόσο ενθαρρύνεται στην 
υιοθέτηση συμπεριφορών που συμβάλλουν στην ομαλή κοινωνική του ένταξη. Κατά συνέπεια, 
περιορίζεται η πιθανότητα εμφάνισης παραβατικής συμπεριφοράς. 

Στην κατηγορία των οικονομικών μεταναστών ανήκει και μία μικρότερη ομάδα εργαζομένων με 
υψηλή ειδίκευση που ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρίες. Η παραμονή τους στην χώρα προορισμού είναι προσωρινή και διαρκεί συνήθως 
όσο και η αποστολή που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας. Η μεγαλύτερη ομάδα εργαζομένων αυτής 
της κατηγορίας απασχολείται σε κατασκευαστικές εταιρίες που αναλαμβάνουν μεγάλα τεχνικά έργα 
υποδομής σε τρίτες χώρες. Σημαντικός αριθμός  απασχολείται στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στο 
χώρο της υψηλής τεχνολογίας και γενικά σε εργασίες που πέρα από το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, 
προϋποθέτουν και την ύπαρξη κάποιου ταλέντου (αθλητές, καλλιτέχνες, σχεδιαστές, ερευνητές).

 ► προσφυγεσ.
Μια δεύτερη μεγάλη κατηγορία μεταναστών είναι οι πρόσφυγες. Τα άτομα αυτά αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους γιατί οι συνθήκες που επικρατούν εκεί, σε συνδυασμό 
με κάποια ιδιαιτερότητά τους, θέτει σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια ή τα ατομικά τους 
δικαιώματα. Οι περισσότεροι διώκονται στις χώρες τους για πολιτικούς και θρησκευτικούς λόγους ή 
βρέθηκαν παρά τη θέλησή τους σε εμπόλεμες ζώνες.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το 2006 υπήρχαν 10 εκατομμύρια 
άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο που τους είχε παραχωρηθεί άσυλο από μία τρίτη χώρα. Εκτός από 
τους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν οικειοθελώς τη χώρα καταγωγής τους για να προστατεύσουν 
τη σωματική τους ακεραιότητα ή την προσωπική τους ελευθερία, υπάρχουν και μετανάστες που 
εκδιώχθηκαν ή εξαναγκάστηκαν να μεταβούν σε μία τρίτη χώρα με τη βία.

 ► θυματα εμποριασ ανθρώπών
Η βίαιη μετακίνηση ατόμων με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση, συνιστά μία σύγχρονη μορφή 
δουλεμπορίου. Τα περισσότερα θύματα αυτής της κατηγορίας είναι γυναίκες και παιδιά. Ειδικά στον 
Τρίτο Κόσμο εξακολουθούν να πωλούνται ανήλικα παιδιά στα διεθνή κυκλώματα του οργανωμένου 
εγκλήματος. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται ως εργάτες σε εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας, 
κατασκευής αθλητικών ειδών ή πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας οργάνων. 

Στη χώρα μας φτάνουν παράνομα ανήλικα παιδιά για να εργαστούν ως επαίτες στους δρόμους 
και γυναίκες που διακινούνται από τα διεθνή κυκλώματα πορνείας. Τα θύματα του trafficking 
προστατεύονται από ειδικές διεθνείς συνθήκες. Όμως, οι περιπτώσεις αυτές δεν αναγνωρίζονται 
εύκολα από τις αρχές ασφαλείας των χωρών υποδοχής. Συχνά όταν συλλαμβάνονται τέτοια άτομα, 
είναι φοβισμένα και δεν παραδέχονται ότι υπήρξαν θύματα ανθρώπινης εμπορίας. Άλλοτε πάλι 
δηλώνουν θύματα παράνομης διακίνησης, άτομα που στην πραγματικότητα είναι μέλη οικογενειών 
οικονομικών μεταναστών. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκουν να ενταχθούν στις ευνοϊκότερες διατάξεις 
που αφορούν στην έκδοση αδειών παραμονής στο θύμα ανθρώπινης εμπορίας. Γνωρίζουν πως αν 
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κατορθώσει έστω και ένα μέλος της οικογένειας να εξασφαλίσει νόμιμη άδεια παραμονής, μπορεί 
στη συνέχεια να προσκαλέσει τα υπόλοιπα μέλη, κάνοντας χρήση των θεσμοθετημένων διαδικασιών 
οικογενειακής επανένωσης. Το γεγονός αυτό καθιστά τις αρχές ασφαλείας των χωρών υποδοχής 
καχύποπτες, με αποτέλεσμα να μην προστατεύονται επαρκώς τα πραγματικά θύματα.
\

 ► Κατευθυνσή μεταναστευτιΚών ροών.
Η κατεύθυνση των  μεταναστευτικών ροών φαίνεται να ακολουθεί τους κύκλους των  αλλαγών που 
συμβαίνουν κατά διαστήματα στις δομές της παγκόσμιας οικονομίας.
Πρόκειται για φαινόμενο που οι Hatton και Williamson (2005) απεκάλεσαν «κύκλο ζωής της 
μετανάστευσης». Στην περίοδο που η ευρωπαϊκή οικονομία μετατρέπεται από αγροτική σε 
εμποροβιομηχανική, εμφανίζονται φαινόμενα υψηλής εσωτερικής μετανάστευσης από τις αγροτικές 
περιοχές προς τις μεγάλες πόλεις. Την ίδια περίοδο οι ευρωπαϊκές δυνάμεις επιχειρούν μέσω του 
αποικισμού να αποκτήσουν μόνιμη εμπορική παρουσία και πολιτική επιρροή στα νέα εδάφη που 
κατακτούν και τα μετατρέπουν σε αποικίες τους. Ακούγεται παράδοξο με τα σημερινά δεδομένα, 
αλλά μέχρι το 19ο αιώνα, οι μεταναστευτικές ροές κατευθύνονταν από τις πλουσιότερες προς τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Μεταναστεύουν για οικονομικούς λόγους οι αγροτικοί πληθυσμοί 
των ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάμεων. Βασικός στόχος των Ευρωπαίων μεταναστών είναι να 
εκμεταλλευτούν το φυσικό πλούτο των νέων αποικιών και μέσω αυτού να εξασφαλίσουν καλύτερο 
επίπεδο ζωής για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους. Στα εμπορικά και βιομηχανικά κέντρα της 
Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης δεν υπάρχει ιδιαίτερη κοινωνική κινητικότητα. Αντίθετα, οι νέες χώρες 
προσφέρουν ευκαιρίες πλουτισμού στους φτωχούς ευρωπαίους αγρότες.

Το μέγεθος των μεταναστευτικών ροών μέχρι τον 19ο αιώνα συναρτάται στενά με τις αυξομειώσεις του 
πληθυσμού στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Σε αυτή τη φάση δεν είναι εμφανής η επίδραση της οικονομικής 
συγκυρίας στην απόφαση για μετανάστευση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν παρατηρείται υψηλότερη 
ροπή προς μετανάστευση από τις φτωχότερες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Μία πιθανή εξήγηση 
είναι ότι οι κάτοικοι των πολύ φτωχών περιοχών αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που αποκαλείται 
«παγίδα φτώχειας». Στην πραγματικότητα, δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες που 
προϋπέθετε ένα υπερπόντιο ταξίδι εκείνη την εποχή. Μόλις βελτιώνονταν οι οικονομικές συνθήκες 
και οι φτωχοί αγρότες εξασφάλιζαν τα αναγκαία κεφάλαια για να στηρίξουν τη μετεγκατάστασή 
τους, μεγάλωνε το μεταναστευτικό ρεύμα. Παράλληλα, άρχιζαν να μεταναστεύουν οι κάτοικοι και 
από τις φτωχότερες χώρες της Νότιας Ευρώπης προς άλλες ηπείρους. Από το 1500 μέχρι και το 1900 
μετανάστευσαν περίπου 75 εκατομμύρια Ευρωπαίοι προς τις αποικίες των μεγάλων ευρωπαϊκών 
δυνάμεων. 

Οι πολεμικές συγκρούσεις αποτέλεσαν ιστορικά μια επιπλέον αιτία μαζικών μετακινήσεων. Μετά 
την ανεξαρτησία της Ινδίας από τη Μ.Βρετανία και το διαχωρισμό της σε δύο ανεξάρτητα κράτη, 
μετακινήθηκαν 7 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι από περιοχές της σημερινής Ινδίας προς το Πακιστάν. 
Άλλοι τόσοι Ινδοί ακολούθησαν την αντίθετη πορεία. Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μετακινήθηκαν 
6 εκατομμύρια Ιάπωνες από περιοχές της Κίνας πίσω στην πατρίδα τους. Ένα εκατομμύριο Γάλλοι 
γύρισαν πίσω από την Αλγερία μετά τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Η επέμβαση των Αμερικανών 
στο Ιράκ και το πολιτικό χάος που ακολούθησε, οδήγησαν πάνω από τρία εκατομμύρια Ιρακινούς 
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στην απόφαση να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. 
Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι χώρες που υποδέχθηκαν το μεγαλύτερο αριθμό οικονομικών 
μεταναστών ήταν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ν.Ζηλανδία. Μόνο προς την Αυστραλία 
μετακινήθηκαν πάνω από δύο εκατομμύρια Ευρωπαίοι ανάμεσα στα έτη 1946 και 1964. Την 
ίδια περίοδο ξεκίνησε η μετανάστευση από τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου προς τις χώρες του 
βιομηχανικού Βορρά.

Το σκηνικό διαφοροποιήθηκε πλήρως στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου 
μετά την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βίωσαν μία ταχύτατη μετεξέλιξη του παραγωγικού 
τους μοντέλου. Από αγροτοβιομηχανικές οικονομίες μετασχηματίζονται σε οικονομίες υπηρεσιών. 
Η χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής από τα ευρωπαϊκά ταμεία, η δημιουργία εκτεταμένης 
τουριστικής ανωδομής και η συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στα αστικά κέντρα, 
συμβάλλουν στην ραγδαία ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου. Το εγχώριο εργατικό δυναμικό 
βρίσκει θέσεις εργασίας υψηλότερου κύρους, με καλύτερες αμοιβές στον τομέα των υπηρεσιών. Το 
κενό που δημιουργείται στον αγροτικό τομέα και η αυξημένη ζήτηση για απασχόληση στον τομέα 
των κατασκευών, προσελκύουν ανειδίκευτη εργασία από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της 
Βόρειας Αφρικής. Συνολικά, ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχεται πάνω από ένα εκατομμύριο 
νόμιμους μετανάστες κάθε χρόνο και άλλους 500.000 λαθρομετανάστες, πολλοί από τους οποίους 
όταν συλλαμβάνονται ζητούν άσυλο ή δηλώνουν θύματα σωματεμπορίας. 

Εκτός από την Ευρώπη, τη Β.Αμερική και την Αυστραλία, μεγάλες μεταναστευτικές ροές οδεύουν 
τα τελευταία χρόνια και προς τις πλούσιες χώρες του Περσικού Κόλπου. Μόνο στη Σαουδική Αραβία 
ζουν και εργάζονται πάνω από επτά εκατομμύρια αλλοδαποί και άλλα πέντε εκατομμύρια εργάζονται 
στο Ντουμπάι. 

 ► μεταναστευτιΚα ρευματα στή συγχρονή εποχή.
Οι διαρθρωτικές μεταβολές που συντελούνται στην  παγκόσμια οικονομία με την εξάπλωση της 
ψηφιακής τεχνολογίας, συνέβαλλαν στην καθολική έκρηξη του φαινομένου της μετανάστευσης στη 
δεκαετία του 90. Μόνο που οι ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας δε συνδέονται πλέον τόσο 
στενά με το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης.

Οι εξελίξεις που σημειώνονται στους τομείς της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας, 
προσελκύουν το πιο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από τους παραδοσιακούς κλάδους των 
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις της Νέας Οικονομίας. Το κενό στο χώρο της εστίασης, του τουρισμού, 
των οικιακών υπηρεσιών, της νοσοκομειακής περίθαλψης και του κατασκευαστικού τομέα, 
καλύπτεται από μετανάστες φτωχότερων περιοχών. Σε όλες τις χώρες που βιώνουν τη μετάβαση 
προς την «Οικονομία της Πληροφορίας» και ταυτόχρονα βρίσκονται αντιμέτωπες με προβλήματα 
δημογραφικής γήρανσης, υπάρχουν θέσεις που δε μπορούν να καλυφθούν από το εγχώριο εργατικό 
δυναμικό. Έτσι, στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τις χώρες της Ε.Ε. υπάρχουν αρκετές θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης που μπορούν να καλυφθούν μόνο από νέους μετανάστες.
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 Όμως στη μεταβιομηχανική οικονομία της γνώσης, η ανειδίκευτη εργασία δεν συμβάλλει ουσιαστικά 
στην οικονομική ανάπτυξη. Η παγκοσμιοποίηση έχει επιτρέψει να μεταναστεύουν εκτός από τους 
ανθρώπους και οι θέσεις εργασίας. Τα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών των τραπεζών σε 
Αγγλία και ΗΠΑ μεταφέρονται στην Ινδία. Πρόσφατα πολλά νοσοκομεία στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν 
συστήματα τηλεϊατρικής που καθιστούν εφικτή την παρακολούθηση ασθενών από  νοσηλευτές 
που βρίσκονται στην Ινδία. Παράλληλα, το σύνολο της ελαφράς βιομηχανίας και οι δορυφορικές 
δραστηριότητες που στήριζαν την ύπαρξη μεγάλου αριθμού βιοτεχνιών, έχουν μεταναστεύσει σε 
χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η ανεργία των ανειδίκευτων εργαζομένων στις οικονομικά 
ανεπτυγμένες χώρες, έχει αυξηθεί κατακόρυφα με την έλευση του 21ου αιώνα. Οι Κυβερνήσεις των 
χωρών αυτών αναγκάζονται να λάβουν σειρά προστατευτικών μέτρων για να προφυλάξουν τους 
γηγενείς εργαζόμενους που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν λόγω της διαρθρωτικής ανεργίας. 
Επομένως οι μετανάστες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και περιορισμένες δεξιότητες δεν είναι 
επιθυμητοί σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την αυστηρή μεταναστευτική 
πολιτική που εφαρμόζουν παραδοσιακοί υποδοχείς μεταναστών όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η 
Αυστραλία από τα τέλη του εικοστού αιώνα.

Η FED από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 είχε προτείνει στις Αμερικανικές αρχές να χορηγούν μόνο 
προσωρινές άδειες εργασίας. Ο αριθμός τους θα πρέπει να προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Οι αρχές αύξαναν τον αριθμό των χορηγούμενων αδειών κατά την περίοδο 
της οικονομικής ευφορίας μέχρι το 2001, αλλά σταμάτησαν να τις ανανεώνουν μετά το 2003, όταν 
έσκασε η φούσκα των dot coms (Silverman, 2001).

Σήμερα οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες χρησιμοποιούν μέσα υψηλής τεχνολογίας και 
απασχολούν μεγάλο αριθμό δυνάμεων ασφαλείας, για να παρεμποδίσουν τις ανεπιθύμητες διελεύσεις 
λαθρομεταναστών από τα σύνορά τους. 

Μία εξίσου ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι στην σύγχρονη εποχή οι μεταναστευτικές ροές δεν 
κατευθύνονται προς τις χώρες που εμφανίζουν τους ταχύτερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. 
Οι πολυπληθείς οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής εμφανίζουν 
κατά την τελευταία 20ετία υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τις πλούσιες χώρες της Δύσης. Υπό 
αυτή την έννοια θα ανέμενε κανείς να έχει ανακοπεί ο ρυθμός αύξησης των μεταναστευτικών ροών 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην πράξη όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το 2008 πάνω από 200 
εκατομμύρια άνθρωποι που αντιστοιχούν στο 2.5% του παγκόσμιου πληθυσμού, ζουν και εργάζονται 
εκτός των συνόρων της χώρας που γεννήθηκαν. Αν συνεχιστούν οι ίδιοι ρυθμοί μεγέθυνσης των 
μεταναστευτικών ροών και στο μέλλον, οι μετανάστες θα αποτελούν το 5% του παγκόσμιου 
πληθυσμού στην επόμενη γενιά (Bodvarsson και Van Den Berg – 2009).

 ► ή παγΚοσμιοποιήσή ενισχυει τισ μεταναστευτιΚεσ ροεσ.
Επομένως οι αιτίες του φαινομένου στη σημερινή εποχή θα πρέπει να αναζητηθούν σε παράγοντες 
που δε σχετίζονται στενά με τις οικονομικές ανισότητες μεταξύ πλούσιων και υπανάπτυκτων 
χωρών. Η συνεχής αύξηση της επιθυμίας για μετανάστευση θα πρέπει να αποδοθεί περισσότερο σε 
τεχνολογικούς κοινωνικούς και ψυχογενείς παράγοντες παρά σε οικονομικούς.



• 45 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

Σήμερα βιώνουμε μία πρωτόγνωρη διαδικασία παγκοσμιοποίησης που φαίνεται να ευνοεί τις 
μεταναστευτικές ροές σε διεθνές επίπεδο. Πολλά από τα χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας 
αίρουν τα ψυχογενή και τεχνικά εμπόδια που περιόριζαν το μέγεθος των μεταναστευτικών ροών στο 
πρόσφατο παρελθόν. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους οι διαδικασίες Παγκοσμιοποίησης 
ενθαρρύνουν την μετανάστευση. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι ακόλουθοι: 

	Η κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, αυξάνει 
διαρκώς

	Οι διασυνοριακές επαφές πολλαπλασιάζονται σε όλα τα επίπεδα για να στηρίξουν την 
εκρηκτική άνοδο του διεθνούς εμπορίου.

	Οι εκτεταμένες επενδύσεις σε συγκοινωνιακές υποδομές και οι τεχνολογικές βελτιώσεις των 
μέσων μεταφοράς, καθιστούν τα ταξίδια ασφαλέστερα και φθηνότερα.

	Το διαδίκτυο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αμβλύνουν τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ 
των λαών. Ο Thomas (2000) αναφέρει ενδεικτικά τα λόγια ενός νεοαφιχθέντος μετανάστη από 
το Περού στις ΗΠΑ που δηλώνει: «Δεν το περίμενα ότι στο Millwaukee μπορείς να αισθάνεσαι 
σαν στο σπίτι σου».

	Το offshoring και το outsourcing επιβάλλουν την μετακίνηση εργαζομένων με υψηλή 
εξειδίκευση ανάμεσα στις μονάδες των πολυεθνικών που βρίσκονται εγκατεστημένες σε 
διαφορετικές χώρες.

	Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατέστησαν την επικοινωνία σε παγκόσμιο 
επίπεδο απλή και σχετικά φθηνή υπόθεση. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει το ψυχικό κόστος που 
συνεπάγεται η απομάκρυνση από τον τόπο της συνήθους κατοικίας.

Με άλλα λόγια οι βασικοί πυλώνες του σύγχρονου φαινομένου που αποκαλείται σχηματικά 
Παγκοσμιοποίηση, διευκολύνουν τις διασυνοριακές μετακινήσεις. 
Για παράδειγμα, τα δίκτυα υποδομών που δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές 
συναλλαγές και τα ταξίδια αναψυχής, χρησιμοποιούνται από τους λαθρομετανάστες και καθιστούν 
ευκολότερη την μετάβασή τους στη χώρα προορισμού. 

Η Παγκοσμιοποίηση και η μετανάστευση δεν συνδέονται μονοδιάστατα. Οι οικονομολόγοι θεωρούσαν 
ανέκαθεν ότι η μετανάστευση συνιστά έναν σημαντικό πυλώνα των διεργασιών παγκοσμιοποίησης. 
Οι μετακινήσεις του εργατικού δυναμικού προς περιοχές που προσφέρονται καλύτερες αμοιβές, 
συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση και την εξισορρόπηση των αγορών εργασίας με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο που επιδρά το διεθνές εμπόριο στις παγκόσμιες αγορές αγαθών και υπηρεσιών. 
Επιπροσθέτως, οι μετανάστες γίνονται φορείς μετάδοσης νέων ιδεών και τεχνολογικών νεωτερισμών 
όταν επιστρέφουν μετά από χρόνια στις χώρες προέλευσης. Είναι εμφανές ότι η σχέση που συνδέει 
την μετανάστευση με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης είναι αμφίδρομη. Όσο περισσότερο 
εξαπλώνεται το ένα φαινόμενο, τόσο μεγεθύνεται το άλλο.
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 ► ή μεταναστευσή προΚαλει πολιτιΚεσ αντιπαραθεσεισ στισ χώρεσ 
υποΔοχήσ
Οι μετακινήσεις μεταναστών που αναζητούν καλύτερους όρους εργασίας και πιο ελκυστικές συνθήκες 
διαβίωσης, δεν αυξάνουν μόνο τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας. Επιδρούν εξίσου σημαντικά 
στον τρόπο ζωής των κατοίκων των χωρών υποδοχής. Επηρεάζουν το ύψος των εισοδημάτων τους, 
τη σχετική αμοιβή εργασίας και κεφαλαίου, επιβαρύνουν τις δημόσιες υποδομές και πυροδοτούν 
πολιτισμικές αντιπαραθέσεις.
Η μαζική προσέλευση αλλοεθνών σε κάποια χώρα δημιουργούσε πάντοτε προβλήματα και 
αντιμετωπιζόταν καχύποπτα από την πλειοψηφία του γηγενούς πληθυσμού. Οι δυσκολίες προσαρμογής 
των μεταναστών στο νέο περιβάλλον δημιουργούν συνθήκες σύγκρουσης με τα κατώτερα στρώματα 
του πληθυσμού των χωρών υποδοχής. Σε επιστολή του Marx το 1870 περιγράφεται γλαφυρά 
η αντιπαλότητα που είχε αναπτυχθεί εκείνη την εποχή μεταξύ Άγγλων εργατών και Ιρλανδών 
μεταναστών. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Κάθε βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο της Αγγλίας έχει 
τώρα μία εργατική τάξη διαιρεμένη σε δύο εχθρικά στρατόπεδα που τα απαρτίζουν Άγγλοι και Ιρλανδοί 
προλετάριοι. Οι Άγγλοι εργάτες μισούν τους Ιρλανδούς γιατί τους βλέπουν σαν ανταγωνιστές που 
προξενούν μείωση των μισθών τους και κατά συνέπεια επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο ζωής τους. 
Οι ίδιοι αισθάνονται ανωτερότητα σε σχέση με τον Ιρλανδό εργάτη ως μέλη του κυρίαρχου έθνους. 
Έτσι μετατρέπονται σε εργαλείο των κεφαλαιοκρατών και υποστηρίζουν την ιμπεριαλιστική πολιτική 
της Αγγλίας επί της Ιρλανδίας. Η αντιπαράθεση αυτή υποθάλπει τις θρησκευτικές, κοινωνικές και 
εθνικές διακρίσεις εναντίον των Ιρλανδών εργατών. Ο Ιρλανδός τρέφει ανάλογα αισθήματα για τους 
Άγγλους εργάτες. Τους θεωρεί συνυπεύθυνους για τη μιζέρια που βιώνει και εν δυνάμει συμμάχους 
των αφεντικών του. Η διαίρεση της εργατικής τάξης που διατηρείται τεχνητά από τα ελεγχόμενα 
έντυπα, ωφελεί πολλαπλά την καπιταλιστική τάξη και συμβάλλει στη διατήρηση της δύναμής της» 
(Μουσούρου-2003).

Από το προηγούμενο απόσπασμα καθίσταται σαφές ότι δεν ωφελούνται ή βλάπτονται όλοι οι 
κάτοικοι της χώρας υποδοχής με τον ίδιο τρόπο από την παρουσία των μεταναστών. Οι εργαζόμενοι 
με περιορισμένες δεξιότητες υφίστανται μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά εργασίας. 
Αντίθετα όσοι απασχολούν ανασφάλιστους, χαμηλά αμειβόμενους λαθρομετανάστες, έχουν κάθε 
συμφέρον να είναι πιο ανεκτικοί στην παρουσία τους.

Οι οικονομολόγοι θεωρούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία πως η εγκατάσταση μεταναστών σε 
μία χώρα ενισχύει μακροπρόθεσμα την οικονομική της ανάπτυξη (Carlson-1997). Σήμερα πολλές 
χώρες που αντιμετωπίζουν δημογραφικά προβλήματα λόγω της μείωσης του δείκτη γεννητικότητας, 
έχουν απόλυτη ανάγκη από την προσέλκυση μεταναστευτικών ροών προκειμένου να στηρίξουν την 
αναπτυξιακή τους δυναμική. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι Σκανδιναβικές χώρες, η Γερμανία 
αλλά και οι χώρες του μεσογειακού νότου όπως η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία (Crawford-2001).

Οι χώρες αυτές οφείλουν να εφαρμόσουν μία μεταναστευτική πολιτική που μπορεί να συμβιβάζει τον 
οικονομικό ορθολογισμό με την προστασία του κοινωνικού κεκτημένου αυτών που εργάστηκαν για 
την οικοδόμηση του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας. Δυστυχώς όμως το φαινόμενο της μετανάστευσης 
είναι τόσο περίπλοκο που είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθούν χρυσές τομές οι οποίες να ικανοποιούν 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας 
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20ετίας το μεταναστευτικό ζήτημα βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης 
σε όλες τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Αυστραλίας.

Γενικά πάντως η κοινή γνώμη των χωρών υποδοχής δεν αντιμετωπίζει θετικά την ύπαρξη μεγάλου 
αριθμού αλλοδαπών μεταναστών. Το αποδεικνύουν όλες οι σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης και 
η άνοδος των ξενοφοβικών κομμάτων σε αρκετές πλούσιες χώρες. Τα ξενοφοβικά αισθήματα της 
κοινής γνώμης πολλαπλασιάζονται σε περιόδους έξαρσης της εγκληματικότητας και της ανεργίας 
(Carlson-1997). Μετά το χτύπημα στους δίδυμους πύργους, προστέθηκε στις αιτίες που γεννούν 
ξενοφοβικά σύνδρομα και η τρομοκρατία. Το ποσοστό των Αμερικανών που ζητά τη λήψη πρόσθετων 
μέτρων κατά της λαθρομετανάστευσης και θεωρεί ότι ο αριθμός τους στη χώρα είναι υπερβολικός, 
αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου.

 ► παραγοντεσ που προσΔιοριζουν το μεγεθοσ Και τήν Κατευθυνσή 
τών μεταναστευτιΚών ροών. 
Για να δημιουργηθεί μεταναστευτικό ρεύμα από μία χώρα προς κάποια άλλη, θα πρέπει να υπάρχει 
ένας σημαντικός αριθμός δυσαρεστημένων ατόμων που να είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν την 
χώρα καταγωγής τους.
Θα πρέπει επίσης να διαβλέπουν ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή σε μία τρίτη χώρα και η μετάβαση 
σε αυτή να είναι τεχνικά εφικτή. Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης, οι μελετητές χωρίζουν τους 
παράγοντες που καθορίζουν το μέγεθος και την κατεύθυνση των μεταναστευτικών ροών σε πέντε 
κύριες κατηγορίες: 

	Στους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη διαβίωση του δυνητικού μετανάστη στη χώρα 
καταγωγής του (push factors) και τον ενθαρρύνουν να την εγκαταλείψει.

	Στους παράγοντες που τον αποθαρρύνουν να λάβει την οριστική απόφαση για εγκατάλειψη 
της χώρας του (stay factors)

	Στους παράγοντες που προσελκύουν μετανάστες σε μια χώρα (pull factors)

	Στους παράγοντες που αποτρέπουν την εγκατάσταση κάποιου μετανάστη σε μια χώρα (stay 
away factors)

	Στους παράγοντες που καθορίζουν τη διαδικασία μετάβασης από τη μία χώρα στην άλλη. 
Η μετάβαση περιλαμβάνει το ταξίδι και τις διοικητικές ενέργειες που καθιστούν εφικτή μία 
διασυνοριακή μετακίνηση.

Οι παράγοντες που ωθούν το δυνητικό μετανάστη να εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής του (push 
factors) και αυτοί που τον προσελκύουν σε μία τρίτη χώρα (pull factors), επιδρούν θετικά στην 
απόφασή του να μεταναστεύσει. Αντίθετα, οι παράγοντες που τον ωθούν να παραμείνει στη χώρα 
καταγωγής του (stay factors) και όσοι τον αποτρέπουν από το να εγκατασταθεί σε μία άλλη χώρα 
(stay away factors) λειτουργούν ανασταλτικά στην απόφασή του. Ο κάθε υποψήφιος μετανάστης 
πριν λάβει την τελική του απόφαση, σταθμίζει με βάση την πληροφόρηση που διαθέτει τα υπέρ και 
τα κατά κάθε εφικτής επιλογής.
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Αν θεωρήσει ότι τα οικονομικά οφέλη που θα αποκομίσει εργαζόμενος σε μία τρίτη χώρα είναι 
μεγαλύτερα από το οικονομικό και ψυχικό κόστος της μετάβασης, τότε θα επιχειρήσει με κάθε 
τρόπο να μεταβεί και να εγκατασταθεί στην επιθμητή χώρα προορισμού. Αν θα το καταφέρει τελικά 
εξαρτάται από τη δυνατότητά που του παρέχεται να υπερβεί τα νομικά, διοικητικά και κατασταλτικά 
εμπόδια που θέτει η επιλεγείσα χώρα υποδοχής, προσπαθώντας να αποτρέψει την αθρόα είσοδο 
μεταναστών στο έδαφός της. 

 ► παραγοντεσ που ενθαρρυνουν τή μεταναστευσή
Εκτός από τη διασφάλιση υψηλότερου εισοδήματος και τις καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής 
ανέλιξης οι κάτοικοι των φτωχότερων χωρών επιδιώκουν να μεταναστεύσουν στις πλουσιότερες και 
κατά τεκμήριο πιο ανεπτυγμένες χώρες, για διάφορους λόγους που δε σχετίζονται άμεσα με την 
οικονομία.

Οι ανεπτυγμένες χώρες διαθέτουν ποιοτικότερους θεσμούς που διασφαλίζουν περισσότερες 
πολιτικές ελευθερίες, μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα και ελευθερία οικονομικής δράσης. Οι 
πλούσιες χώρες της Δύσης είναι πιο ανεκτικές στη διαφορετικότητα και παροτρύνουν τους πολίτες 
να καινοτομήσουν. Μπορούν να υποστηρίξουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, προσφέροντας ποιοτικές 
δημόσιες υπηρεσίες και εκτεταμένα δίκτυα κοινωνική προστασίας. Στις χώρες αυτές τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, οι θρησκευτικές ελευθερίες, το κράτος δικαίου και τα ελάχιστα όρια αξιοπρεπούς 
διαβίωσης διασφαλίζονται επί της ουσίας για όλους τους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων και των 
μεταναστών. 

Προσφέρουν επίσης σταθερό θεσμικό περιβάλλον, ειρήνη και υψηλά επίπεδα ασφάλειας σε σχέση 
με τις φτωχές χώρες του τρίτου κόσμου. Οι συνθήκες υγιεινής, τα συστήματα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας μειώνουν το ενδεχόμενο ατυχημάτων και 
αυξάνουν σημαντικά το προσδόκιμο ζωής. Τα παιδιά απολαμβάνουν ένα ιδιαίτερο καθεστώς μέριμνας 
και τους παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά συστήματα υψηλής ποιότητας. 

Αντίθετα, στις χώρες του τρίτου κόσμου από τις οποίες προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός 
οικονομικών μεταναστών, κυριαρχεί η φτώχεια, η ανασφάλεια, η επιλεκτική εφαρμογή των νόμων, η 
πολιτική αυθαιρεσία και η βία. Στις χώρες αυτές τα άτομα με χαμηλά τυπικά προσόντα, χωρίς ατομική 
ιδιοκτησία και χωρίς ιδιαίτερη πρόσβαση στα τοπικά δίκτυα πολιτικής εξουσίας, έχουν ελάχιστες 
ευκαιρίες να βελτιώσουν την οικονομική και κοινωνική τους θέση. 

Οι αρνητικές προσδοκίες που διαμορφώνονται στη χώρα καταγωγής, τους ωθούν στην απόφαση 
να μεταναστεύσουν (push factor). Αντίθετα, οι θετικές προσδοκίες σε σχέση με την ποιότητα ζωής 
και οι καλύτερες προοπτικές απασχόλησης που παρέχει μία πλουσιότερη χώρα, προσελκύουν 
μεταναστευτικά ρεύματα (pull factor).
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 ► παραγοντεσ που αποθαρρυνουν τήν μεταναστευσή
Εκτός από τους λόγους που ωθούν κάποιο άτομο να εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής του και τους 
παράγοντες που καθιστούν ελκυστική μία τρίτη χώρα, υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι που λειτουργούν 
ανασταλτικά στην απόφαση για μετανάστευση (stay factors).

Καταρχήν το κόστος μετάβασης και αρχικής εγκατάστασης σε μία νέα χώρα μπορεί να είναι τόσο 
υψηλό που να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην επιθυμία του δυνητικού μετανάστη να εγκατασταθεί 
σε άλλη χώρα. Αναφέρθηκε προηγούμενα ότι κατά τη φάση της μετανάστευσης των ευρωπαϊκών 
αγροτικών πληθυσμών προς τις υπερπόντιες αποικίες, σημειωνόταν έξαρση του φαινομένου κατά τις 
περιόδους που καταγραφόταν υψηλή οικονομική ανάπτυξη στις χώρες καταγωγής. Εκείνη την εποχή 
το κόστος των ναύλων για το διάπλου του Ατλαντικού ισοδυναμούσε με τους μισθούς μισού χρόνου 
ενός ανειδίκευτου εργάτη. Το ίδιο το ταξίδι ήταν πολύ επικίνδυνο. Αλλά και η εγκατάσταση στα νέα 
εδάφη έκρυβε σημαντικούς κινδύνους για το μετανάστη. Και σήμερα τα διηπειρωτικά ταξίδια, η 
εξασφάλιση βίζας και η βοήθεια που προσφέρουν διάφορα οργανωμένα κυκλώματα για την παράνομη 
διάβαση των συνόρων οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών, μπορεί να κοστίζουν ακριβά στο δυνητικό 
μετανάστη. 

Εξίσου σημαντικό είναι το ψυχικό κόστος που προξενεί η εγκατάλειψη του οικείου περιβάλλοντος, 
των συγγενών ή των φίλων. Ο φόβος για το άγνωστο και η ανάγκη για προσαρμογή σε ένα νέο 
πολιτισμικό πρότυπο όπου ο μετανάστης γνωρίζει πως θα αντιμετωπίζεται ως ξένος και θα υφίσταται 
διακρίσεις από τους γηγενείς, λειτουργούν αποτρεπτικά στη λήψη της απόφασης. Το ψυχικό κόστος 
είναι μεγαλύτερο όσο καλύτερη είναι η θέση του δυνητικού μετανάστη στην κοινωνία της χώρας που 
ζει (Kahneman και Tuersky-2000).

Αποτρεπτικά μπορεί να λειτουργήσει και η ύπαρξη σημαντικής ακίνητης περιουσίας ή ορισμένα 
πολιτικά προνόμια που απολαμβάνουν κάποια άτομα στη χώρα καταγωγής τους. Ο υποψήφιος 
μετανάστης γνωρίζει ότι θα είναι πολύ δύσκολο να διαχειρίζεται εξίσου αποδοτικά την περιουσία 
του από μακριά. Γι αυτό εμφανίζεται μεγαλύτερη ροπή προς μετανάστευση ανάμεσα στα φτωχά και 
κατώτερα στρώματα των χωρών δημιουργίας μεταναστευτικών ροών. 

Σύγχρονες κοινωνιολογικές έρευνες αποδεικνύουν ότι τα πιο συντηρητικά άτομα νιώθουν μεγαλύτερο 
φόβο για το άγνωστο και τολμούν σπανιότερα να μεταναστεύσουν (Haidt-2006). Επίσης αποκτούν 
νωρίτερα δική τους οικογένεια. Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι οι οικογενειακοί δεσμοί ασκούν 
μεγαλύτερη επίδραση στην απόφαση για αλλαγή τόπου μόνιμης κατοικίας, ακόμα και από τα 
προσδοκώμενα οφέλη από μια καλύτερα αμειβόμενη εργασία (Kahan-1978, Zawodny-1997). Από τα 
προηγούμενα, καθίσταται προφανές ότι μεταναστεύουν συχνότερα φτωχοί που δεν έχουν να χάσουν 
και πολλά πράγματα. Οι μετανάστες είναι συνήθως νέοι, παράτολμοι και δεν έχουν οικογενειακές 
υποχρεώσεις. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προδικάζουν ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς 
στις χώρες προορισμού. Οι μετανάστες είναι πιο παράτολμοι σε σχέση με το μέσο πληθυσμό. 
Αναλαμβάνουν περισσότερα ρίσκα, είναι πρόθυμοι να εργαστούν σκληρότερα και δεν είναι ιδιαίτερα 
επιλεκτικοί. Αντίθετα, είναι αποφασισμένοι να αλλάξουν και ασπάζονται ευκολότερα νέες ιδέες. 
Με άλλα λόγια μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα παραγωγικοί εργαζόμενοι αλλά ταυτόχρονα είναι πιο 
επιρρεπείς σε εκδηλώσεις παραβατικών συμπεριφορών. 
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 ► Διαφορεσ στήν αμοιβή τήσ εργασιασ
Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο αμείβεται η παροχή της ίδιας εργασίας σε διαφορετικές χώρες 
αποτελεί την κυριότερη γενεσιουργό αιτία μεταναστευτικών ροών.

Ο Adam Smith (1776) παρατήρησε πρώτος ότι η αμοιβή της εργασίας σε διαφορετικές περιοχές, 
παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις από τις τιμές των αγαθών. Ενδεικτικά,  αναφέρει ότι οι 
μισθοί στη Σκωτία ήταν το 8% των αντίστοιχων μισθών στη Νότια Αγγλία, τη στιγμή που το ψωμί ή 
το κρέας είχαν σχεδόν παραπλήσιες τιμές. Απέδωσε το παρατηρούμενο φαινόμενο στις δυσκαμψίες 
των αγορών εργασίας. Υπέθεσε δηλαδή ότι είναι ευκολότερη η διακίνηση αγαθών μέσα από τα 
υφιστάμενα εμπορικά δίκτυα, παρά η μετεγκατάσταση ανθρώπων από τη μία περιοχή σε μία άλλη. Ο 
ίδιος αναγνώρισε ως βασικά εμπόδια στη διακίνηση των ανθρώπων τους διοικητικούς περιορισμούς 
που επέβαλαν τα πλούσια κράτη και τους γλωσσικούς περιορισμούς.

Ο ορθολογικά σκεπτόμενος εργαζόμενος προσπαθεί να υπερβεί τα ψυχογενή και τεχνικά εμπόδια 
και να μετακινηθεί προς τις περιοχές που η εργασία του θα αμειφθεί καλύτερα. Με βάση αυτή τη 
συλλογιστική, η πιο απλή μαθηματική διατύπωση ενός μοντέλου μετανάστευσης έχει τη μορφή : 

( )ijijji WWM −= β,  όπου : 
Mij :  Ο αριθμός των μεταναστών που μετακινούνται από τη χώρα i προς τη χώρα j
Wj: Η αμοιβή εργασίας στη χώρα προορισμού j
Wi: Η αμοιβή της εργασίας στη χώρα προέλευσης i
βij: Συντελεστής που αντανακλά τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο υποψήφιος μετανάστης στην 

προσπάθεια υλοποίησης της απόφασής του. Τέτοια εμπόδια μπορεί να είναι η απόσταση, η 
ελλιπής πληροφόρηση για τις συνθήκες που επικρατούν στους εναλλακτικούς προορισμούς, το 
κόστος ταξιδίου, οι διοικητικές απαγορεύσεις των κυβερνήσεων κλπ (Shields και Shields-1984).

Ο επόμενος που επιχείρησε να ερμηνεύσει επιστημονικά το φαινόμενο της μετανάστευσης ήταν ο 
Ravenstein, ένας γεωγράφος που έζησε στα τέλη του 19ου αιώνα. Διέγνωσε επτά κύρια χαρακτηριστικά 
του φαινομένου, τα οποία αργότερα αναγνωρίστηκαν ως οι βασικοί νόμοι της μετανάστευσης 
(Greenwood-1997).

Σύμφωνα με τις εμπειρικές του μελέτες: 
	Οι περισσότερες μεταναστευτικές κινήσεις συντελούνται εντός των συνόρων μιας χώρας 

που βρίσκεται σε οικονομική και παραγωγική αναδιάρθρωση (εσωτερική μετανάστευση). 
Οι μετανάστες προτιμούν τις μικρές μετακινήσεις με κατεύθυνση από την ύπαιθρο προς τα 
πλησιέστερα αστικά κέντρα.

	Οι πόλεις που πετυχαίνουν την ταχύτερη και μεγαλύτερη οικιστική ανάπτυξη προσελκύουν 
αρχικά τους γύρω αγροτικούς πληθυσμούς και στη συνέχεια μετανάστες που προέρχονται από 
μεγαλύτερες γεωγραφικές αποστάσεις.

	Η μετανάστευση προς μια τρίτη χώρα παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά κυκλικότητας σε σχέση 
με την εσωτερική μετανάστευση. Δηλαδή ένα άτομο που μεταναστεύει στο εξωτερικό έχει 
μεγαλύτερες πιθανότητες να επιστρέψει σε κάποια στιγμή της ζωής του στη χώρα καταγωγής. 
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Αντίθετα, κάποιο άτομο που μετανάστευσε σε άλλη περιοχή της ίδιας του της χώρας, έχει πολύ 
λίγες πιθανότητες να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του.

	Κάθε κύριο μεταναστευτικό κύμα συνοδεύεται από πολλά μικρότερα προς την ίδια κατεύθυνση.

	Όσο πιο μακριά μεταναστεύει ένα άτομο, σε τόσο πιο μεγάλη πόλη επιλέγει να ζήσει.

	Οι πληθυσμοί της υπαίθρου αποφασίζουν να μεταναστεύσουν ευκολότερα σε σύγκριση με 
τους αστικούς πληθυσμούς. Το αντίθετο μπορεί να συμβεί μόνο σε περιπτώσεις φυσικών 
καταστροφών και πολεμικών συρράξεων.

	Οι γυναίκες επιθυμούν συχνότερα να μεταναστεύσουν και παροτρύνουν τις  οικογένειές τους 
να το πράξουν. 

Πολλές από τις διαπιστώσεις του Ravenstein θυμίζουν σε διατύπωση αντίστοιχους νόμους της 
φυσικής. Οι μεγαλύτερες πόλεις έλκουν άτομα από τις μικρότερες. Πρώτα  έλκονται οι πλησιέστεροι 
πληθυσμοί. Όσο αυξάνει η απόσταση τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η πόλη που θα μπορέσει 
να προσελκύσει ένα δυνητικό μετανάστη. Οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις εξακολουθούν να 
επιβεβαιώνονται από εμπειρικές μελέτες ακόμα και σήμερα. Για παράδειγμα η Ήπειρος προσέλκυσε 
αναλογικά πολύ μεγαλύτερο αριθμό Αλβανών σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας. Οι 
περισσότεροι Βούλγαροι εγκαταστάθηκαν στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Οι Βαλκάνιοι 
εγκαταστάθηκαν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Οι Ασιάτες και Αφρικανοί μετανάστες που 
προέρχονται από πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, επιλέγουν να εγκατασταθούν σε μεγάλα αστικά 
κέντρα και ιδιαίτερα στην Αθήνα. 

Η εργασία του Ravenstein ενέπνευσε τον Zipf (1946) στη διατύπωση ενός ποσοτικού μοντέλου 
βαρύτητας (gravity model) με το οποίο επιχείρησε να ερμηνεύσει το μέγεθος και την κατεύθυνση 
των μεταναστευτικών ροών. Τα μοντέλα βαρύτητας συνιστούν μία αναλογική επανεισαγωγή του 
νόμου του Νεύτωνα στις κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες. Σύμφωνα με τον Νεύτωνα, η δύναμη 
έλξης μεταξύ δύο μαζών Μ1 και Μ2 είναι ανάλογη του γινομένου τους και αντιστρόφως ανάλογη 
του τετραγώνου της απόστασης που τις χωρίζει. Ο Zipf προσάρμοσε το σχετικό τύπο στις ανάγκες 
μελέτης των μεταναστευτικών ροών. Το μοντέλο που ανέπτυξε ήταν της μορφής :

a
ij

ji
ij D

PGP
M =  όπου : 

ijM :  Ο αριθμός των μεταναστών που μετακινούνται από την περιοχή i προς την περιοχή j
ji PP , :  Οι πληθυσμοί των περιοχών i και j αντίστοιχα

jiD , :  Η απόσταση μεταξύ της πηγής δημιουργίας της ροής i και του προορισμού j
G, a :  Στατιστικά εκτιμώμενες παράμετροι του υποδείγματος

Ο συντελεστής α ερμηνεύει τη σχετική επίδραση της απόστασης στην επιλογή της χώρας προορισμού 
από τον υποψήφιο μετανάστη. Στην ουσία αντιπροσωπεύει το συνολικό κόστος μετάβασης (ψυχογενές 
και οικονομικό), το οποίο στους πλησιέστερους προορισμούς είναι μικρότερο από κάθε άποψη. Για 
να φτάσει ένας μετανάστης από την Ασία στις ΗΠΑ ή την Αυστραλία, θα πρέπει να κάνει χρήση 
κάποιου αεροπορικού μέσου μεταφοράς. Οι έλεγχοι στα αεροδρόμια είναι πολύ πιο συστηματικοί 
και πιο αποτελεσματικοί. Κατά συνέπεια, η πραγματοποίηση ενός τέτοιου ταξιδίου προϋποθέτει την 
εξασφάλιση βίζας που θα πρέπει να εκδώσουν οι αρχές της χώρας υποδοχής. Τόσο τα αεροπορικά 
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εισιτήρια, όσο και η εξασφάλιση βίζας έχουν υψηλό κόστος κτίσης. Αντίθετα τα χερσαία σύνορα 
και τα στενά θαλάσσια περάσματα προσφέρονται για παράνομη μετανάστευση (Wells-2003) που 
κοστίζει σαφώς λιγότερο.

Έχει παρατηρηθεί ότι και το ψυχικό κόστος του μετανάστη αυξάνει ανάλογα με την απόσταση που 
χωρίζει την πατρογονική του εστία από την νέα πατρίδα που επέλεξε να ζήσει. Όσο απομακρύνεται 
από την χώρα καταγωγής, καθίσταται δυσχερέστερη η επικοινωνία με τους συγγενείς και φίλους που 
έμειναν πίσω. Επίσης, θεωρεί ότι θα του ήταν πολύ δύσκολο να επιστρέψει γρήγορα αν παραστεί 
κάποια έκτακτη ανάγκη. 

Η βασική φιλοσοφία πίσω από το μοντέλο του Zipf στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι εισοδηματικές 
διαφορές μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών και η σχετική διαφορά των επιπέδων 
ανάπτυξης, δεν διαφοροποιούνται αισθητά με την πάροδο του χρόνου. Εκτιμά, δηλαδή, ότι η παγκόσμια 
οικονομική ανάπτυξη δε μειώνει τις εισοδηματικές διαφορές μεταξύ των κρατών. Αντίθετα, η διαφορά 
που χωρίζει τις ανεπτυγμένες από τις υποανάπτυκτες περιοχές, φαίνεται πως αυξάνεται διαχρονικά.
Κατά συνέπεια είναι λογικό να υποθέσει κάποιος ότι οι μεταναστευτικές ροές που καταγράφηκαν στο 
παρελθόν, θα επαναληφθούν και στο μέλλον προς την ίδια κατεύθυνση.

Το μέγεθός τους επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την εξέλιξη του πληθυσμού στις δύο 
περιοχές. Όσο αυξάνεται ο πληθυσμός της χώρας προέλευσης, τόσο περισσότερα άτομα καθίστανται 
πρόθυμα να μεταναστεύσουν για να ξεφύγουν από την φτώχεια και την υπανάπτυξη. Από την άλλη 
πλευρά, η αύξηση του πληθυσμού της χώρας προορισμού, συνεπάγεται διεύρυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας με ταχύτερους ρυθμούς. Κατά συνέπεια, αυξάνουν οι ευκαιρίες απασχόλησης και 
καθίσταται πιο ελκυστική στους δυνητικούς μετανάστες ως χώρα υποδοχής.

Οι Lewer και Van den Berg (2007) προσέθεσαν στο βασικό μοντέλο βαρύτητας και τη μεταβλητή 
(rely) που αντιστοιχεί στο λόγο των κατά κεφαλή εισοδημάτων των χωρών προέλευσης και 
προορισμού. Ο Murayama (1991) ενσωμάτωσε στο δικό του υπόδειγμα τη μεταβλητή (stock) που 
αντιστοιχεί στον αριθμό των μεταναστών από τη χώρα i που βρίσκονται εγκατεστημένοι στη χώρα j 
από το παρελθόν. Η προσαρμογή του μετανάστη είναι πολύ πιο εύκολη αν βρεθεί σε χώρο που έχουν 
εγκατασταθεί προηγούμενα άλλοι ομοεθνείς του. Η ηθική στήριξη που του παρέχουν, μειώνει το 
ψυχολογικό κόστος της προσαρμογής. Επιπλέον, η πληροφόρηση που αντλούν οι νεότεροι από τους 
παλαιότερους μετανάστες, περιορίζει σημαντικά το κόστος αρχικής εγκατάστασης.

Οι Lewer και Van den Berg (2007) παρουσίασαν ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της 
κατηγορίας αυτής σε μία μελέτη για την μετανάστευση Ρώσων προς τις χώρες μέλη της Ε.Ε. Η 
μαθηματική διατύπωση του υποδείγματός τους είχε τη μορφή: 

( ) ( ) ( ) ( )
ijijijij

ijijijjiij

uLINKbCBORbLANGb
stockbdistbrelybpoppopbaIM

++++

++++∗+=

765

43210

  
όπου 

ijIM : Οι μεταναστευτικές ροές από τη χώρα i ως προς τη χώρα j
ji poppop , : Ο πληθυσμός των χωρών i και j αντίστοιχα

ijrely : Ο λόγος των κατά κεφαλή εισοδημάτων μεταξύ των χωρών i και j ( )ji PCGDPPCGDP /
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ijdist : Η απόσταση μεταξύ των χωρών i και j
ijstock : Ο αριθμός των μεταναστών από τη χώρα i που κατοικούσαν στη χώρα j τον προηγούμενο 
χρόνο

ijLANG : Διχοτομική ψευδομεταβλητή (Dummy) που παίρνει την τιμή 1 όταν οι χώρες i και j έχουν 
τη ίδια ή παρεμφερή γλώσσα

ijCBOR : Διχοτομική ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν οι χώρες i και j έχουν κοινά 
σύνορα
ijLINK : Διχοτομική ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν η χώρα i υπήρξε ιστορικά αποικία 
ή βρέθηκε για μεγάλο διάστημα υπό την πολιτική επιρροή της χώρας j

Όλες οι μεταβλητές με εξαίρεση την ijLINK  βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές και με τα αναμενόμενα 
πρόσημα. Από τα beta coefficients, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης της 
εξαρτημένης, το ερμηνεύει η μεταβλητή ijstock  και η ψευδομεταβλητή ijLANG . Αυτό σημαίνει ότι η 
ύπαρξη συμπατριωτών τους σε μία χώρα και η γλωσσική συγγένεια, αποτελούν τους σημαντικότερους 
παράγοντες στην επιλογή της χώρας την οποία θα εγκατασταθούν τελικά οι μετανάστες. 

Οι διαπιστώσεις αυτές ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Ελλάδα που χρησιμοποιείται από χιλιάδες 
λαθρομετανάστες ως ενδιάμεσος σταθμός για να φτάσουν στη χώρα προορισμού που επιθυμούν 
πραγματικά. Με βάση τις εμπειρικές μελέτες, εικάζεται βάσιμα ότι: 

	Οι Πακιστανοί, οι Ινδοί και οι μετανάστες από την Δυτική Αφρική ενδιαφέρονται να 
μετεγκατασταθούν στην Αγγλία. Η θέλησή τους δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί διότι η 
Αγγλία είναι νησιωτική χώρα. Επομένως οι σταθμοί εισόδου φυλάσσονται σχετικά εύκολα 
και αποτελεσματικά. Επιπλέον δεν έχει συνυπογράψει τη συμφωνία Σένγκεν περί ελεύθερης 
διακίνησης προσώπων εντός του κοινοτικού χώρου. Είναι σχεδόν αδύνατη η έκδοση τουριστικής 
βίζας για άτομα τέτοιων εθνικοτήτων από τις προξενικές αρχές της Μεγάλης Βρετανίας που 
λειτουργούν στη χώρα μας.

	Οι Κούρδοι ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν σε Γερμανία και Ιταλία. Δεν πρόκειται για 
δύσκολο εγχείρημα λόγω ύπαρξης χερσαίων συνόρων και της ισχύος της συνθήκης Σένγκεν. 

	Οι Μαροκινοί και οι Αλγερινοί ενδιαφέρονται για μετεγκατάσταση στην Γαλλία και την 
Ισπανία που φιλοξενούν  εκατομμύρια συμπατριωτών τους. Βρίσκονται πιο κοντά στις χώρες 
καταγωγής τους και υπήρξαν αποικίες της Γαλλίας στο παρελθόν. Ο μόνος παράγοντας 
ανάσχεσης είναι η υψηλή ανεργία που καταγράφεται στην Ισπανία μετά την καθίζηση της 
οικοδομικής δραστηριότητας και η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική της Γαλλίας.

	Σομαλοί και Αιθίοπες ενδιαφέρονται να φτάσουν στην Ιταλία αλλά είναι πολύ πιθανό να 
μείνουν και στην Ελλάδα αρκετοί από αυτούς.

	Οι Ιρακινοί μπορεί να αναμειχθούν με τους Παλαιστινίους και να παραμείνουν στην χώρα 
μας. Οι Σιήτες από το Ιράκ όπως και οι Πέρσες, ενδιαφέρονται πρωτίστως να μεταναστεύσουν 
στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
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Οι πολιτικές αφομοίωσης θα πρέπει να στοχεύουν κατά προτεραιότητα στις εθνικές ομάδες που 
αναμένεται να παραμείνουν στη χώρα μας. Αντίθετα, τα μέτρα καταστολής, όπως απελάσεις και 
επαναπατρισμοί, θα πρέπει να στοχεύουν στην άσκηση πίεσης προς τις εθνικές ομάδες που αισθάνονται 
προσωρινά διαμένοντες. Τα άτομα αυτά επιδεικνύουν χαμηλή προσαρμοστικότητα υιοθετούν δύσκολα 
τον τρόπο ζωής της χώρας υποδοχής και εμφανίζουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας.

 ► ή αποφασή για μεταναστευσή ώσ μορφή επενΔυσήσ που στοχευει 
στή  βελτιστοποιήσή τήσ αποΔοσήσ του ανθρώπινου Κεφαλαιου.
Οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει το φαινόμενο της μετανάστευσης μέσα από μοντέλα 
ροών της προσφοράς εργασίας. Σε μικροοικονομικό επίπεδο, κάθε άτομο επιχειρεί να μεγιστοποιήσει 
την χρησιμότητα που μπορεί να αποκομίσει από τη διάθεση της εργατικής του δύναμης. Ο ορθολογικά 
σκεπτόμενος μετανάστης επιλέγει να εγκατασταθεί στην περιοχή που θεωρεί ότι θα του επιτρέψει 
να μεγιστοποιήσει το σύνολο των μελλοντικών του εισοδημάτων. Όμως η μετεγκατάσταση ενός 
εργαζόμενου, συνοδεύεται από πρόσθετες δαπάνες και αρκετούς κινδύνους που προξενούν 
αβεβαιότητες ως προς το ύψος της μελλοντικής ωφέλειας που μπορεί να του αποδώσει η κάθε 
εναλλακτική επιλογή. Αν θεωρηθεί ότι το εισόδημα από την εργασία είναι η απόδοση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, τότε κάθε μετανάστης επενδύει σε κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων, έχοντας κατά νου 
να μεγιστοποιήσει την παρούσα αξία των μελλοντικών εισπράξεων από την μίσθωση της εργατικής 
του δύναμης στο μέλλον (Becker – 1962). 

O Sjaastad (1962) ήταν ο πρώτος που ερμήνευσε τη μετανάστευση ως μία ιδιότυπη επενδυτική 
απόφαση που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της παρούσας αξίας των καθαρών εισοδημάτων που 
θα αποκομίσει ο δυνητικός μετανάστης στη διάρκεια του εργασιακού του βίου (Massey και Garcia 
Espana-1987).

Χρησιμοποιώντας τις ιδέες του Sjaastad, οι Shields και Shields (1989) παρουσίασαν ένα από τα πιο 
ολοκληρωμένα υποδείγματα της κατηγορίας αυτής. Η μαθηματική του διατύπωση ήταν της μορφής : 
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διαφυγόντα κέρδη από την πλημμελή αξιοποίηση της περιουσίας στη χώρα καταγωγής κλπ.
Ο πρώτος παράγοντας του υποδείγματος αντιπροσωπεύει το επιπλέον εισόδημα που αναμένεται να 
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κερδίσει στη διάρκεια του εργασιακού του βίου το άτομο που θα επιλέξει να μεταναστεύσει στη 
χώρα (Μ). Για να αποφασίσει να αλλάξει τόπο μόνιμης κατοικίας και να αναλάβει τους κινδύνους 
που συνεπάγεται  η εγκατάσταση σε ένα άγνωστο περιβάλλον, ο δυνητικός μετανάστης θα πρέπει να 
προσδοκά πολύ μεγαλύτερες απολαβές στη χώρα υποδοχής ( )H

t
M
t ww > .

Ο δεύτερος παράγοντας αντιπροσωπεύει το επιπλέον κόστος που θα πρέπει να καταβάλει ο μετανάστης 
για να εξασφαλίσει τις βασικές υπηρεσίες που εγγυώνται την επιβίωση του ίδιου και της οικογένειάς 
του στη χώρα υποδοχής, αφού είναι βέβαιο πως δε θα είναι μόνο οι μισθοί υψηλότεροι εκεί που 
επέλεξε να εγκατασταθεί, αλλά και το κόστος ζωής.

Πράγματι στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες το γενικό επίπεδο τιμών είναι υψηλότερο σε σχέση 
με τις φτωχότερες χώρες του Τρίτου Κόσμου. Μάλιστα τα είδη που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες 
είναι πολύ ακριβότερα (τρόφιμα, ενοίκια, εισιτήρια κλπ). Αντίθετα τα είδη πολυτελείας είναι συχνά 
φθηνότερα στις ανεπτυγμένες χώρες, γιατί παράγονται εγχωρίως και δεν επιβαρύνονται από υψηλούς 
δασμούς. Επομένως, η επιβίωση του μετανάστη θα κοστίζει πολύ περισσότερο σε σχέση με τη χώρα 
καταγωγής του (Bauer και Zimmernan- 1998).

Ο τρίτος παράγοντας αντιστοιχεί στο μακροπρόθεσμο κόστος που συνεπάγεται η απόφαση για 
μετανάστευση. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για έκδοση βίζας, το κόστος του ταξιδίου, οι δαπάνες 
αρχικής εγκατάστασης (ενοίκια κατοικίας μέχρι να βρει εργασία, στοιχειώδη οικοσκευή κλπ), οι 
δαπάνες για απόκτηση άδειας παραμονής και εργασίας. Περιλαμβάνει επίσης διαφυγόντα κέρδη από 
την εγκατάλειψη ή την πλημμελή εκμετάλλευση της περιουσίας που μπορεί να διέθετε ο δυνητικός 
μετανάστης στη χώρα καταγωγής του. Γι αυτό η κατοχή περιουσιακών στοιχείων και κοινωνικών 
ή πολιτικών προνομίων, λειτουργούν ως παράγοντες που αποθαρρύνουν τη μετανάστευση (stay 
factors). 

Η μαθηματική διατύπωση του υποδείγματος σε περίπτωση που ο χρόνος θεωρηθεί συνεχής 
μεταβλητή και εισαχθεί επιπλέον ο παράγοντας αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τις αγορές εργασίας 
των ανεπτυγμένων οικονομιών, λαμβάνει τη μορφή: 
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Το P(t) είναι η πιθανότητα να έχει εργασία ο μετανάστης κατά τη χρονική περίοδο t.
Ανεξάρτητα από τη χρήση ενός υποδείγματος διακριτού ή συνεχούς χρόνου, εάν η καθαρή παρούσα 
αξία των επιπλέον εισοδημάτων που θα εξασφαλίσει κάποιος στη χώρα υποδοχής είναι θετική 
(Π>0), ένας ορθολογικά σκεπτόμενος άνθρωπος πρέπει να μεταναστεύσει. Αντίθετα, εάν Π<0 είναι 
προτιμότερο να παραμείνει στη χώρα καταγωγής του.

Τα θεωρητικά υποδείγματα παρέχουν σαφείς ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών 
πολιτικών ελέγχου του φαινομένου της μετανάστευσης.

Το γεγονός ότι οι χώρες προέλευσης των μεταναστευτικών ροών έχουν αισθητά χαμηλότερο επίπεδο 
τιμών, οδηγεί πολλούς μετανάστες στην απόφαση να επιστρέψουν πίσω σε περιόδους οικονομικής 
ύφεσης. Όταν στις χώρες υποδοχής συρρικνώνεται η απασχόληση, ο μετανάστης είναι πολύ πιθανό 
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να παραμείνει άνεργος για μεγάλα χρονικά διαστήματα.  

Με βάση την προηγούμενη συλλογιστική, θα πρέπει να επανεξετάσει την επιλογή που τον ώθησε να 
μεταναστεύσει. Μπορεί, για παράδειγμα, οι νέες συνθήκες να καθιστούν αποδοτικότερη την επιλογή 
παραμονής στη χώρα καταγωγής. Άλλωστε, οι αποταμιεύσεις του μετανάστη έχουν μεγαλύτερη 
αγοραστική αξία στη χώρα με το χαμηλότερο επίπεδο τιμών. Με τα ίδια χρήματα μπορεί να επιβιώσει 
χωρίς εισόδημα από εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής 
του. Εναλλακτικά, μπορεί να επιλέξει τη μετεγκατάστασή του σε μια Τρίτη χώρα που προσφέρει 
καλύτερες προοπτικές απασχόλησης. Η επιλογή αυτή ακυρώνεται σε περιόδους παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης. 

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική ύφεση και καλείται να πραγματοποιήσει μια βίαιη 
αναδιάρθρωση των παραγωγικών της δομών. Κάτι τέτοιο θα σημάνει συρρίκνωση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στο χώρο της παραοικονομίας. Πολλοί μετανάστες θα μείνουν άνεργοι και θα πρέπει 
να επιστρέψουν οικειοθελώς στις χώρες καταγωγής τους ή να μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μείωση της ενεργούς ζήτησης που θα προκληθεί από την αποχώρησή τους 
θα βαθύνει ακόμα περισσότερο την ύφεση.

 ► ο μεταναστήσ ώσ Καταναλώτήσ επιθυμήτών υπήρεσιών.
Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι οι σύγχρονες μεταναστευτικές ροές δεν επιβεβαιώνουν τα θεωρητικά 
μοντέλα του παρελθόντος. Για παράδειγμα οι μεγάλες διαφορές στην αμοιβή της εργασίας από χώρα 
σε χώρα δεν σχετίζονται κατά τρόπο στατιστικά σημαντικό με τις σύγχρονες μεταναστευτικές ροές. Η 
Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα εξακολουθούν 
να αποτελούν χώρες εξαγωγής μεταναστών. Η Ιαπωνία προσφέρει πολύ υψηλούς μισθούς, αλλά δεν 
προσελκύει μεγάλο αριθμό μεταναστών από τις γειτονικές χώρες. Επομένως οι ανισορροπίες που 
εμφανίζουν μεταξύ τους οι τοπικές αγορές εργασίας δεν ερμηνεύουν ικανοποιητικά τα σύγχρονα 
μεταναστευτικά ρεύματα.

Ο Greenwood (1997) προτείνει μία διαφορετική εξήγηση του φαινομένου. Υπέθεσε ότι ο δυνητικός 
μετανάστης δε προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες διαφορές του προσδοκώμενου εισοδήματος 
μεταξύ χωρών ή γεωγραφικών περιφερειών, αλλά να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητα από την 
κατανάλωση επιθυμητών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα υλικά αγαθά, έστω και σε διαφορετικές τιμές φτάνουν σχεδόν παντού μέσω των εμπορικών δικτύων 
διανομής. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις υπηρεσίες. Υπάρχουν παράμετροι που προσδιορίζουν 
την ποιότητα των υπηρεσιών οι οποίες μεταφέρονται δύσκολα ή και καθόλου (amenities). Για 
παράδειγμα, το φυσικό περιβάλλον γύρω από τον τόπο κατοικίας, το κλίμα, ο καθαρός αέρας, οι 
συνθήκες ασφάλειας, η κοινωνική σύνθεση των γειτόνων, είναι συστατικά που προσδιορίζουν την 
ποιότητα ζωής, αλλά δεν μεταφέρονται από περιοχή σε περιοχή.

Ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τη φάση του κύκλου ζωής που διανύει και το εισοδηματικό επίπεδο 
που κατακτά, διαφοροποιεί τις προτεραιότητές του. Ταυτόχρονα αλλάζει το μείγμα αγαθών και 
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υπηρεσιών που επιθυμεί να καταναλώσει. Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις αυξάνουν το μέσο 
διαθέσιμο εισόδημα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να μετακινηθούν προς ασφαλέστερες 
περιοχές που διαθέτουν καλύτερο κλίμα και περισσότερες φυσικές ομορφιές. 

Στα οικονομικά της περιφερειακής ανάπτυξης το φαινόμενο είναι γνωστό ως Tiebout Hypothesis. 
Οι διαφορές στην ποιότητα και το είδος των δημόσιων αγαθών που προσφέρονται σε κάθε περιοχή, 
ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές  των ανθρώπων σχετικά με τον τόπο που θα επιλέξουν για 
να ζήσουν και να εργαστούν. Η ανειδίκευτη εργασία προσφέρεται παντού με παραπλήσιο κόστος. 
Αντίθετα, παρατηρείται το παράδοξο, η εξειδικευμένη εργασία να παρέχεται φθηνότερα σε περιοχές 
που προσφέρουν υψηλά επίπεδα διαβίωσης. 

Οι περιοχές που παρέχουν υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, καλύτερους όρους υγιεινής, πυκνότερα 
δίκτυα συγκοινωνίας και επικοινωνίας, προσελκύουν περισσότερα άτομα με πολλά τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα. Η αύξηση της προσφοράς εξειδικευμένης εργασίας στις συγκεκριμένες περιοχές, 
συμπιέζει τους μισθούς των στελεχών. Αντίθετα, σε αφιλόξενα περιβάλλοντα, οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να προσφέρουν πολύ υψηλότερες αμοιβές για να προσελκύσουν στελέχη και εργαζόμενους με 
υψηλή ειδίκευση (Tiebout, 1956). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μια βιομηχανία στη Θράκη, θα πρέπει 
να προσφέρει πολύ υψηλότερη αμοιβή, προκειμένου να προσελκύσει ένα πτυχιούχο μηχανικό, σε 
σχέση με μια ομοειδή επιχείρηση που είναι εγκαταστημένη στην Αττική. Καθώς οι περιβαλλοντικές 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή δεν διαφοροποιούνται διαχρονικά, οι ανισορροπίες στην 
αγορά εργασίας διατηρούνται σταθερές. 

Τελικά, ο μηχανισμός εξισορρόπησης των αμοιβών μέσω της μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού, 
φαίνεται πως δεν λειτουργεί ικανοποιητικά στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες. Η παραγωγικότητα της 
εργασίας δεν συνδέεται στενά με την απόδοση των μηχανικών μέσων παραγωγής. Φαίνεται, λοιπόν, ότι 
τα σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα δεν προσελκύονται αποκλειστικά και μόνο από το γενικότερο 
επίπεδο προσδοκώμενων αμοιβών της εξαρτημένης εργασίας. Έτσι, εξηγούνται τα εμπειρικά 
συμπεράσματα που δεν δείχνουν σαφή συσχέτιση μεταξύ των διαφορών στο επίπεδο των αμοιβών 
και των διεθνών μεταναστευτικών ροών (Greenwood, 1997). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί 
να συνεχιστούν οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας ακόμα και σε περιόδους παρατεταμένης 
οικονομικής ύφεσης. Η Ελλάδα διαθέτει ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης και αυτό δε φαίνεται να 
αλλάζει στο ορατό μέλλον. Σίγουρα όμως θα περιοριστεί ο αριθμός των νεοαφιχθέντων. Παράλληλα, 
κάποιοι από τους προϋφιστάμενους μετανάστες θα παραμείνουν άνεργοι και ενδέχεται να επιδιώξουν 
τη μετεγκατάστασή τους σε μια τρίτη χώρα που προσφέρει καλύτερες προοπτικές απασχόλησης. Είναι 
πολύ πιθανό το ισοζύγιο αυτών που έρχονται και όσων αποχωρούν να είναι αρνητικό. Όμως από τη 
χώρα θα φύγουν οι παλαιότεροι μετανάστες από τη Βαλκανική και όσοι ήλθαν από την Ανατολική 
Ευρώπη και θα αναπληρωθούν εν μέρει από νέους μετανάστες που θα προέρχονται από φτωχότερες 
περιοχές του πλανήτη. Η προσαρμογή αυτών των ατόμων στην ελληνική πραγματικότητα και η 
κοινωνική τους ενσωμάτωση θα είναι πολύ δυσκολότερη.
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 ► ή μεταναστευσή ώσ επενΔυσή σε ανθρώπινο Κεφαλαιο

Ο Borjas (1991) πρότεινε ένα τρόπο εκτίμησης του μεγέθους και της κατεύθυνσης των μεταναστευτικών 
ροών που λαμβάνει υπόψη την απόδοση της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Χρησιμοποιεί ως 
ερμηνευτικές μεταβλητές τις αμοιβές στην αγορά εργασίας κάθε χώρας, την κατανομή των δεξιοτήτων 
ανάμεσα στους εργαζόμενους και το εύρος των εισοδηματικών διαφορών μέσα στην ίδια τη χώρα 
προορισμού των μεταναστών. Σύμφωνα με τις αναλύσεις του, οι Σκανδιναβικές χώρες έχουν υψηλούς 
συντελεστές φορολογίας εισοδήματος, αλλά και πιο γενναιόδωρα συστήματα κοινωνικής προστασίας 
σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ο ορθολογικά σκεπτόμενος εργαζόμενος με τις καλύτερες δεξιότητες και 
το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης βρίσκει πιο ελκυστική την αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Εκεί θα 
φορολογηθεί λιγότερο και επομένως το πραγματικό του εισόδημα θα είναι μεγαλύτερο. Αντίθετα, ο 
ανειδίκευτος μετανάστης έχει κάθε συμφέρον να προτιμήσει μια από τις Σκανδιναβικές χώρες ως 
τελικό προορισμό. Το μικρότερο εύρος διακύμανσης των εισοδημάτων στις σκανδιναβικές αγορές 
εργασίας, εγγυάται υψηλότερο επίπεδο ευημερίας για κάποιον που έχει επενδύσει ελάχιστα στη 
βελτίωση των επαγγελματικών του δεξιοτήτων. 

Στην πραγματικότητα όμως οι ΗΠΑ προσελκύουν περισσότερους φτωχούς Λατίνους μετανάστες 
χωρίς ιδιαίτερα προσόντα. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στη δομή των σκανδιναβικών οικονομιών που 
προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης μόνο σε τομείς υπηρεσιών με διεθνή προσανατολισμό. Συνήθως 
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αυτού του είδους, παράγονται από εταιρίες υψηλής τεχνολογίας που 
απασχολούν μόνο εξειδικευμένους εργαζόμενους.  Κατά συνέπεια, η έλλειψη ευκαιριών για 
απασχόληση ανειδίκευτων εργατών προστατεύει σε μεγάλο βαθμό τις Σκανδιναβικές χώρες από 
αθρόα προσέλευση αλλοδαπών μεταναστών με περιορισμένες δεξιότητες

Αντίθετα, οι Μεσογειακές οικονομίες στον ευρωπαϊκό Νότο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 
εμφανίζουν όλα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ανειδίκευτους μετανάστες 
χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Η ύπαρξη ισχυρών εργατικών συνδικάτων και εκτεταμένου 
δημόσιου τομέα, διατηρεί την διακύμανση των εισοδημάτων σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η εκτεταμένη 
παραοικονομία, ο τουρισμός, ο κατασκευαστικός τομέας και οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
προσφέρουν ευκαιρίες για απασχόληση ανειδίκευτων εργατών. Πολιτικές ευαισθησίες και το γεγονός 
ότι μια γενιά πριν υπήρξαν χώρες αποστολής μεταναστών, εξασφαλίζουν την κοινωνική ανοχή σε 
μετανάστες που λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους δεν είναι εύκολο να ενταχθούν άμεσα 
στις δομές των τοπικών κοινωνιών.

Από το υπόδειγμα του Borjas επιβεβαιώνονται οι ακόλουθες υποθέσεις:
•	 Οι ρυθμοί μετανάστευσης αυξάνουν παράλληλα με την αύξηση του μέσου εισοδήματος στη 

χώρα υποδοχής.
•	 Η μετανάστευση περιορίζεται, όταν αυξάνει το πραγματικό εισόδημα ή μειώνονται οι 

εισοδηματικές διαφορές στη χώρα καταγωγής.
•	 Ο αριθμός των μεταναστών που εισέρχεται σε μια χώρα είναι αντιστρόφως ανάλογος του 

κόστους μετάβασης και αρχικής εγκατάστασης.
•	 Η μετανάστευση αυξάνεται όσο βελτιώνεται ο βαθμός αναγνώρισης των τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων των μεταναστών στη χώρα υποδοχής (skills transferability). 
•	 Όσο αυξάνει ο ρυθμός μετανάστευσης από μια χώρα,  τόσο ενισχύεται η ζήτηση για υπηρεσίες 
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εκπαίδευσης.
•	 Οι ρυθμοί μετανάστευσης προς μια χώρα αυξάνουν όσο μειώνονται οι διαφορές στο επίπεδο 

εκπαίδευσης μεταξύ των μόνιμων κατοίκων της. Αυτό συμβαίνει διότι τα άτομα που διαθέτουν 
ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης και υψηλά τυπικά προσόντα, αποφεύγουν να εκτελέσουν 
διάφορες επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες. Έτσι, οι εργασίες σε πτηνοτροφικές μονάδες, στη 
φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων, την καθαριότητα και τη διαχείριση απορριμμάτων προσφέρονται 
συνήθως για απασχόληση μεταναστών με περιορισμένες επαγγελματικές δεξιότητες. 

Αν κάποια χώρα με υψηλό επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης δεν επιτρέψει την 
παρουσία μεταναστών στο έδαφος της, θα πρέπει να αμείβει τους απασχολούμενους σε αυτούς 
τους τομείς καλύτερα από τις θέσεις υψηλής ειδίκευσης. Κάτι τέτοιο, θα μείωνε τη συνολική 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα περιόριζε τη σχετική αξία του αγαθού της εκπαίδευσης.

 ► ή θεσή του μεταναστή στα ΚοινώνιΚα ΔιΚτυα.
Σε πολλές εμπειρικές έρευνες που σχετίζονται με τα οικονομικά της ευτυχίας έχει αποδειχθεί ότι 
στα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια οι άνθρωποι κατακτούν μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης, όταν 
αυξάνεται το απόλυτο μέγεθος του ατομικού τους εισοδήματος. Με τα επιπλέον χρήματα μπορούν 
να αγοράσουν περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες που καλύπτουν πιο ικανοποιητικά τις βασικές 
τους ανάγκες. Το όριο για τον προσδιορισμό του χαμηλού εισοδήματος στις δυτικές κοινωνίες, 
προσδιορίζεται γύρω στα 10.000 δολάρια για τη Βόρεια Αμερική και 7.000 ευρώ για τη Δυτική 
Ευρώπη (Frey & Stutzer -2002, Layard – 2005).

Όταν το ετήσιο εισόδημα υπερβεί αυτά τα ποσά, ο εργαζόμενος έχει την ευκαιρία να ξεφύγει από την 
παγίδα της φτώχειας. Τότε ο βαθμός ικανοποίησης αρχίζει να σχετίζεται περισσότερο με τη μεταβολή 
της σχετικής του θέσης στο στενό κοινωνικό του περίγυρο και λιγότερο με το απόλυτο μέγεθος της 
αγοραστικής δύναμης που του εξασφαλίζουν τα εισοδήματα που κερδίζει (Stark και Taylor – 1991). 

Στη βάση αυτής της συλλογισικής, ο κοινωνικός ψυχολόγος Runciman (1996) εξέφρασε την άποψη 
ότι οι σύγχρονοι οικονομικοί μετανάστες παρακινούνται περισσότερο από ψυχογενή αίτια παρά από 
βιοποριστικές ανάγκες. Βασική τους επιδίωξη είναι να κερδίσουν μεγαλύτερο εισόδημα από τους 
συνομήλικους ομοεθνείς τους. Ο ευκολότερος τρόπος για να το επιτύχουν, είναι να εργαστούν σκληρά 
σε μια άλλη χώρα όπου η εργασία που αντιστοιχεί στις δεξιότητές τους αμείβεται πολύ καλύτερα. 
Όταν σκέπτονται με αυτό τον τρόπο, οι μετανάστες δεν λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως αυτόν 
του αυξημένου κόστους διαβίωσης στη χώρα προορισμού. Θεωρούν ότι μπορούν να περιορίσουν την 
κατανάλωση στα απολύτως απαραίτητα και να αυξήσουν την αποταμίευση σε βαθμό που θα τους 
επιτρέψει να αποδείξουν ένα είδος επαγγελματικής επιτυχίας στον κοινωνικό περίγυρο που είχαν 
στη χώρα καταγωγής. Οι μετανάστες που διέπονται από αυτή τη λογική, στέλνουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό του εισοδήματός τους στις χώρες καταγωγής με μορφή εμβασμάτων. Με αυτό τον τρόπο 
προσπαθούν να δημιουργήσουν τις οικονομικές προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν 
την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στη χώρα καταγωγής. 
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 ► οιΚονομιΚεσ επιπτώσεισ τήσ μεταναστευσήσ στισ χώρεσ υποΔοχήσ.
Για την απλοποίηση της ανάλυσης, υποθέτουμε ότι ο συντελεστής της εργασίας είναι ομογενής. Για να 
συμβεί κάτι τέτοιο σε μια αγορά που συνυπάρχουν γηγενείς και μετανάστες, θα πρέπει οι εργαζόμενοι 
με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής να αποτελούν τέλεια 
υποκατάστατα. Επίσης, θα πρέπει το επίπεδο κατάρτισης και τα τυπικά προσόντα να κατανέμονται με 
παραπλήσιο τρόπο ανάμεσα στο εγχώριο εργατικό δυναμικό και τους μετανάστες. Υποθέτουμε ότι το 
συνολικό κεφάλαιο που απασχολείται σε μια εγχώρια οικονομία, ανήκει στους μόνιμους κατοίκους 
της. Σε αυτή την περίπτωση, η τυπική συνάρτηση παραγωγής έχει τη μορφή:

Q = f (L, K).

Το Q είναι η ποσότητα του εγχωρίως παραγόμενου προϊόντος,  L η ποσότητα της συνολικής 
απασχόλησης που χρησιμοποιείται ως εισροή στην παραγωγή και K  είναι η ποσότητα του 
απασχολούμενου κεφαλαίου. Το  L είναι το άθροισμα των γηγενών (Ν) και των μεταναστών (Μ) 
που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Υπό την προϋπόθεση ότι το κεφάλαιο και η εργασία είναι 
συμπληρωματικοί παραγωγικοί συντελεστές και οι αγορές ανταγωνιστικές, η συνάρτηση παραγωγής 
παρέχει  σταθερές αποδόσεις κλίμακας σε όλες τις αγορές.

Εάν το οριακό προϊόν της εργασίας ισούται με MPL  και το οριακό προϊόν του κεφαλαίου  με MPk , 
τότε σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού θα ισχύει:
Q = MPL   * (L) + MPk *  (K)

Αν τα οριακά φυσικά προϊόντα πολλαπλασιαστούν με την αγοραία τιμή των αντίστοιχων συντελεστών, 
προκύπτει η αξία του παραγόμενου προϊόντος της εθνικής οικονομίας. Σε αυτή την περίπτωση:
P Q = (P *MPL  ) L + (P* MP k    ) K

Ο όρος  P * M P L  αντιστοιχεί στις συνολικές αμοιβές όσων συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. 
Δηλαδή   w = P * M P L                  
Αντίστοιχα, η απόδοση του κεφαλαίου είναι r = P * M P k   

Επομένως,  P * Q = w * L + r * K

Το οριακό φυσικό προϊόν  M P L ορίζεται ως η επιπλέον ποσότητα φυσικών  αγαθών  που παράγεται 
όταν απασχοληθεί μια επιπρόσθετη μονάδα εργασίας. Η καμπύλη  MPL  έχει κλίση από πάνω αριστερά 
προς τα κάτω δεξιά. Η αρνητική κλίση σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η απασχόληση, τόσο μειώνεται το 
οριακά παραγόμενο φυσικό προϊόν της εργασίας, επειδή απασχολούνται λιγότερο παραγωγικοί πόροι. 
Δηλαδή, όσο αυξάνεται ο αριθμός των απασχολούμενων, τόσο στενεύουν τα περιθώρια επιλογών των 
επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να εισέρχονται στην αγορά εργασίας όλο και λιγότερο παραγωγικά 
άτομα. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται ο μέσος όρος του παραγόμενου προϊόντος ανά εργαζόμενο. Εάν 
το οριακό φυσικό προϊόν πολλαπλασιαστεί με την εμπορική του αξία Ρ, τότε προκύπτει η συνολική 
αξία  του οριακού προϊόντος (value of marginal product)  VMPL  . Η κλίση της καμπύλης VMPL  
είναι παρόμοια με αυτή της καμπύλης MPL. Σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού η τιμή διάθεσης του 
προϊόντος  Ρ  συμπίπτει με το οριακό έσοδο της επιχείρησης  (ΜR).
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Διάγραμμα 2.1
Επίδραση Μεταναστευτικών Ροών στην Αγορά Εργασίας της Χώρας 

Υποδοχής
 

Κανονικό Πλεόνασμα 

Εισόδημα 
Μεταναστών 

Ζημιά στο Εισόδημα 
των Γηγενών 

0 N L=N+ΜΜ
ΜΜΜM 

Απασχόληση 

W1 

 

W0 

S S΄ 

B 

D 
C 

VMP 

Μ
ισ

θο
ί A 

Κατά συνέπεια, το οριακό έσοδο της συνολικής παραγωγής  M R P L  ταυτίζεται με την οριακή αξία 
του φυσικού προϊόντος. 
MRPL  = ML  *    MR = MPL  *  P = VMP L    

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η καμπύλη V M P  στη βραχυχρόνια περίοδο ταυτίζεται με την καμπύλη 
ζήτησης εργασίας (D L). Με άλλα λόγια, η συνάρτηση της ζήτησης εργασίας που αποτυπώνει την 
ποσότητα της εργασίας που ζητούν οι επιχειρήσεις σε κάθε επίπεδο μισθού, ταυτίζεται με τη συνάρτηση 
του οριακά παραγόμενου προϊόντος.  Εάν υποθέσουμε ότι η οικονομία μιας χώρας βρίσκεται σε 
συνθήκες πλήρους απασχόλησης, τότε στη βραχυχρόνια περίοδο η καμπύλη της προσφοράς εργασίας 
( S L)  είναι τελείως ανελαστική. Δηλαδή, τέμνει κάθετα τον άξονα Χ στο σημείο Ν που ισούται με το 
μέγεθος του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού (Διάγραμμα 2.1). Εάν στην αγορά εργασίας εισέλθει 
ένας αριθμός μεταναστών Μ, τότε η καμπύλη προσφοράς εργασίας μετακινείται αριστερότερα στη 
θέση S΄ L΄   η οποία τέμνει τον άξονα των Χ στη θέση L = N + M.  Σε αυτή την περίπτωση, το σημείο 
ισορροπίας της αγοράς μετακινείται από το σημείο Β στο σημείο C. Στη νέα θέση ισορροπίας, η 
μέση αμοιβή της απασχόλησης μειώνεται στο επίπεδο WL. Η πτώση του μέσου μισθού οφείλεται στο 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό που προξενεί η αυξημένη προσφορά στην αγορά εργασίας που προήλθε 
από την έλευση των μεταναστών.

Το εμβαδόν της περιοχής ΟΑΒΝ αντιπροσωπεύει το παραγόμενο προϊόν της οικονομίας (Q) πριν την 
εξωγενή διαταραχή που προξένησε η είσοδος των μεταναστών. Η περιοχή ΟWoBN αντιπροσωπεύει 
τον παράγοντα WO*N που αντιστοιχεί στο συνολικό εισόδημα από την προσφορά εργασίας. Το εμβαδόν 
του τριγώνου ΑWOB αντιστοιχεί στον όρο RO*K  και αντιπροσωπεύει την αμοιβή του παραγωγικού 
συντελεστή κεφαλαίου. Μετά την ενσωμάτωση των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό το συνολικά 
παραγόμενο προϊόν της οικονομίας αντιστοιχεί στο εμβαδόν της περιοχής OACL. Κατά συνέπεια, η 
εργασία των μεταναστών συμβάλλει στην άνοδο του συνολικά παραγόμενου προϊόντος της οικονομίας 
κατά το εμβαδόν του τμήματος ΝΒCL. Από την αύξηση αυτή, το τμήμα NDCL αντιπροσωπεύει τα 
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εισοδήματα των μεταναστών, ενώ το σκιασμένο τρίγωνο BDC αντιστοιχεί στην αύξηση της αμοιβής 
του κεφαλαίου που οφείλεται αποκλειστικά στην εργασία των μεταναστών. Όμως, οι επιχειρήσεις δεν 
κερδίζουν μόνο από την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος λόγω της παρουσίας των μεταναστών. 
Ωφελούνται και από την πτώση του γενικού επιπέδου των μισθών, κατά το εμβαδόν του τμήματος 
WWOBD , το οποίο αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα τις απώλειες εισοδημάτων που υφίστανται οι 
γηγενείς εργαζόμενοι που βιώνουν τον άμεσο ανταγωνισμό των νεοεισερχόμενων μεταναστών στην 
αγορά εργασίας. Γι’ αυτό το συγκεκριμένο όφελος δε συνυπολογίζεται στο κοινωνικό πλεόνασμα 
που δημιουργεί η εργασία των μεταναστών. Το καθαρό πλεόνασμα της οικονομίας αντιπροσωπεύεται 
από την περιοχή του γραμμοσκιασμένου τριγώνου DBC. Επομένως, η παρουσία των μεταναστών 
στην αγορά εργασίας επιφέρει ένα αναδιανεμητικό αποτέλεσμα προς όφελος του κεφαλαίου και 
ταυτόχρονα συνεισφέρει στην αύξηση του εγχωρίως παραγόμενου προϊόντος.

Το επιπλέον προϊόν διανέμεται ανάμεσα στους μετανάστες με τη μορφή εισοδήματος από την παροχή 
εργασίας και τις επιχειρήσεις με τη μορφή της αυξημένης απόδοσης του κεφαλαίου. Οι εγχώριοι 
παραγωγικοί συντελεστές ωφελούνται στο βαθμό που τα κέρδη του κεφαλαίου είναι μεγαλύτερα 
από τις ζημιές που υφίστανται οι γηγενείς εργαζόμενοι.  Από την προηγηθείσα ανάλυση καθίσταται 
προφανές ότι η οικονομία στο σύνολό της ωφελείται από την παρουσία μεταναστών. Υπάρχουν όμως 
κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίες βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται και γι’ αυτό αντιδρούν 
στην παρουσία μεταναστών στις χώρες τους.

Ο Hamermesh (1993) εκτίμησε ότι το οικονομικό πλεόνασμα μιας εθνικής οικονομίας που οφείλεται 
στην παρουσία των μεταναστών εκφρασμένο ως ποσοστό του εθνικού εισοδήματος ισούται με :

( )2

2
1 mes

Q
S

⋅⋅⋅−= , όπου:

S: αντιπροσωπεύει το κοινωνικό πλεόνασμα της γραμματισμένης περιοχής DBC.
s: το ποσοστό της αμοιβής της εργασίας στο συνολικό εθνικό εισόδημα.
e: εκφράζει τον παράγοντα της ελαστικότητας των μισθών προς το μέγεθος της προσφοράς στην 
αγορά εργασίας.
m: είναι το ποσοστό των μεταναστών στο σύνολο του εργατικού δυναμικού.

Ο ίδιος εκτίμησε οικονομετρικά την ελαστικότητα του εισοδήματος από την απασχόληση στο -0,3 
για τις ΗΠΑ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια ενδεχόμενη αύξηση του μεγέθους του εργατικού 
δυναμικού κατά 10%, λόγω έλευσης νέων μεταναστών θα προξενήσει μείωση του μέσου μισθού 
κατά 3%. Εφαρμόζοντας το συγκεκριμένο υπόδειγμα στα εθνικολογικά δεδομένα των ΗΠΑ για το 
2006, οι Bodvarsson και Van den Berg (2009) εκτίμησαν το μέγεθος του οικονομικού πλεονάσματος 
που οφείλεται στους μετανάστες στα 14,62 δισ. δολάρια. Δεδομένου ότι το ΑΕΠ των ΗΠΑ την ίδια 
χρονιά ήταν 13,2 τρισεκατομμύρια δολάρια το πλεόνασμα των μεταναστών αντιπροσωπεύει κάτι 
παραπάνω από το 0,1% του ΑΕΠ.

Ο Borjas (1999)  παρουσίασε ένα υπόδειγμα που υπολογίζει τόσο το όφελος των επιχειρήσεων, 
όσο και τη ζημιά που υφίστανται οι γηγενείς εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό των 
μεταναστών στην αγορά εργασίας. Το πλεόνασμα των επιχειρήσεων  ως ποσοστό του συνολικού 
εθνικού εισοδήματος εκφράζεται από τη σχέση:
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Αντίστοιχα, το έλλειμμα για τους γηγενείς εργαζομένους εκφράζεται από τη σχέση 
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Εφαρμόζοντας το υπόδειγμα του Borjas στα εθνικολογιστικά μεγέθη των ΗΠΑ για το 2006, προκύπτει 
ότι τα πρόσθετα κέρδη του κεφαλαίου ανέρχονται σε 278,3 δισ δολάρια που αντιστοιχούν στο 2% 
του ΑΕΠ της χώρας. Οι ζημιές των γηγενών εργαζομένων εκτιμώνται στα 263,7 δισ δολάρια και 
αντιπροσωπεύουν το 1,9% του ΑΕΠ. Η διαφορά των δύο μεγεθών ισούται με τα 14,64 δισ δολάρια 
ή το 0,1% του ΑΕΠ. Είναι προφανές ότι το συνολικό όφελος της οικονομίας από την παρουσία 
των μεταναστών είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις αναδιανεμητικές επιδράσεις που ασκούνται στο 
εισόδημα. Το γεγονός αυτό ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές εντάσεις και τις πολιτικές 
αντιπαραθέσεις που πυροδοτεί στις δυτικές κοινωνίες η παρουσία των μεταναστών.

 ► επιΔρασεισ οταν ή απασχολήσή ειναι ετερογενήσ.
Στο προηγούμανο θεωρητικό υπόδειγμα έγινε για λόγους απλούστευσης η υπόθεση ότι η προσφορά 
εργασίας ημεδαπών και αλλοδαπών μεταναστών είναι ομογενής. Δηλαδή υπάρχει μια παραπλήσια 
κατανομή δεξιοτήτων και λοιπών ποιοτικών χαρακτηριστικών ανάμεσα στους γηγενείς εργαζομένους 
και τους μετανάστες. Όμως, αυτή η υπόθεση είναι προφανώς λανθασμένη. Οι μετανάστες προέρχονται 
από φτωχές χώρες και στην πλειονότητά τους έχουν λάβει ελλειπή εκπαίδευση. Ακόμα και στην 
περίπτωση που ένας μετανάστης διαθέτει τα ίδια τυπικά προσόντα με κάποιον ημεδαπό, στα 
περισσότερα επαγγέλματα οι δύο εργαζόμενοι θα έχουν διαφορετική απόδοση. 

Οι πολιτισμικές διαφορές, οι διαφορές στη νοοτροπία, οι καλύτερες γλωσσικές δεξιότητες των 
γηγενών και η καλύτερη κοινωνική τους δικτύωση, τους καθιστούν πιο αποτελεσματικούς στα 
εργασιακά περιβάλλοντα των σύγχρονων μεταβιομηχανικών κοινωνιών (Borjas – 1995). Το συνολικό 
πλεόνασμα της οικονομίας από την παρουσία των μεταναστών επηρεάζεται πιο πολύ στην περίπτωση 
που ο παραγωγικός συντελεστής της εργασίας εμφανίζει σημαντική ετερογένεια. Αν για παράδειγμα 
οι μετανάστες δεν ανταγωνίζονται το εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, τότε ο μέσος μισθός 
σε πολλούς τομείς της οικονομίας δε μειώνεται
 Το ίδιο συμβαίνει και στις περιπτώσεις που η αγορά εργασίας εμφανίζει σημαντικές δυσκαμψίες. Αν 
ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους και η ισχυρή παρουσία των συνδικάτων ακυρώνουν στην πράξη 
τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις στην αγορά εργασίας, τότε ο μέσος μισθός δε μειώνεται σημαντικά 
λόγω της παρουσίας μεταναστών. Σε αυτή την περίπτωση, περιορίζεται η ζημιά που θα μπορούσαν 
να υποστούν οι ημεδαποί εργαζόμενοι, αλλά εξανεμίζεται και το μεγαλύτερο μέρος του οφέλους που 
προκύπτει για τις επιχειρήσεις.

Ωφελημένες σε αυτή την περίπτωση είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
παραοικονομίας. Εκεί δε λειτουργούν οι ρυθμιστικοί κανόνες της αγοράς εργασίας και η αύξηση της 
προσφοράς εργατικού δυναμικού, οδηγεί σε σημαντική μείωση του μέσου μισθού. Πάντως και στην 
περίπτωση που η εργασία θεωρείται ετερογενής, το συνολικό πλεόνασμα της οικονομίας από την 
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παρουσία μεταναστών παραμένει ένα πολύ μικρό ποσοστό του ΑΕΠ (Johnson – 1997, Ottaviano & 
Peri – 2008).

Οι Ottaviano και Peri (2006) προχώρησαν σε μια βαθύτερη ανάλυση των διαφορών μεταξύ της 
ποιότητας της εργασίας που προσφέρουν οι γηγενείς και οι μετανάστες. Εκτίμησαν ότι μόνο στις 
χειρωνακτικές εργασίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα η εργασία των μεταναστών 
και των γηγενών λειτουργούν ως στενά υποκατάστατα. Στις υπηρεσίες δε φαίνεται να υφίσταται 
ουσιαστικός ανταγωνισμός. Για παράδειγμα, ένας Κινέζος κι ένας Αμερικανός μάγειρας δεν παράγουν 
το ίδιο προϊόν ακόμα και όταν χρησιμοποιούν σχεδόν τις ίδιες πρώτες ύλες. Τα φαγητά τους έχουν 
εντελώς διαφορετική γεύση και επιλέγονται από διαφορετικό καταναλωτικό κοινό. Επίσης, τα τυπικά 
προσόντα των εργαζομένων που έχουν αποκτηθεί σε τρίτες χώρες δεν αναγνωρίζονται εύκολα από τις 
αρχές και τους εργοδότες της χώρας που φιλοξενεί τους μετανάστες.

 ► ή επιΔρασή τών μεταναστών στή ζήτήσή ΚαταναλώτιΚών αγαθών. 
Οι μετανάστες που ζουν σε μια τρίτη χώρα δαπανούν σημαντικό τμήμα των εισοδημάτων που αποκτούν 
για την κάλυψη των βασικών βιοποριστικών τους αναγκών. Ενοικιάζουν κατοικίες, καταναλώνουν 
τρόφιμα και αγοράζουν κάθε είδους καταναλωτικά αγαθά. Καταναλώνουν κάποια στοιχειώδη αγαθά 
ακόμα και όταν δεν έχουν βρει ακόμα δουλειά ή παραμένουν άνεργοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
Επομένως, και μόνο η παρουσία τους στη χώρα που τους φιλοξενεί προκαλεί αύξηση της ενεργού 
ζήτησης (Simon – 1989).  Η αυξημένη ζήτηση προξενεί γενικότερη οικονομική μεγέθυνση και κατά 
συνέπεια μετατοπίζει την καμπύλη VMP προς τα πάνω και δεξιά, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.2. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, η επίδραση της αύξησης στην προσφορά εργασίας που επιφέρει η παρουσία 
μεταναστών, προξενεί μικρότερη μείωση στη μέση αμοιβή της εργασίας. Ο μέσος μισθός αντί να 
πέσει στο επίπεδο W1 συγκρατείται στο επίπεδο W2. Το αναπτυξιακό αποτέλεσμα της αυξημένης 
ενεργούς ζήτησης, παρέχει μεγαλύτερα οφέλη που διαχέονται τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους 
εργαζόμενους
.

Διάγραμμα 2.2
Ενσωμάτωση της Επίδρασης από την Αύξηση της Ενεργού Ζήτησης
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 Πρόκειται στην ουσία για μια επέκταση του νόμου του Say που θέλει την διεύρυνση της παρουσίας 
μεταναστών να αυξάνει εξωγενώς την ενεργό ζήτηση στην οικονομία της χώρας υποδοχής και κατ’ 
επέκταση να συμβάλλει θετικά στην οικονομική της ανάπτυξη.
Από το δυναμικό μοντέλο διερεύνησης των οικονομικών επιπτώσεων της εισόδου 
μεταναστών στην οικονομία της χώρας που τους φιλοξενεί, προκύπτει ένα ακόμα ενδιαφέρον 
συμπέρασμα: Αφού η επίδραση της αύξησης της ενεργούς ζήτησης είναι ισχυρότερη από 
την επίδραση της αύξησης στην προσφορά εργασίας, οι χώρες που ωφελούνται περισσότερο 
από την παρουσία μεταναστών, είναι αυτές που διαθέτουν εκτεταμένη παραγωγική βάση και 
εξάγουν αγαθά προς τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Αντίθετα, οι χώρες 
στις οποίες η εσωτερική κατανάλωση καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό από εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών, ωφελούνται λιγότερο από μια πιθανή αύξηση του αριθμού των μεταναστών. 
Ένα τμήμα του εισοδήματος των μεταναστών δαπανάται στη χώρα που ζουν και εργάζονται 
και το υπόλοιπο μεταφέρεται στις χώρες προέλευσης με τη μορφή μεταναστευτικών 
εμβασμάτων. Αν η κατανάλωση στη χώρα υποδοχής καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό με 
εισαγωγές, περιορίζονται οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις από την αύξηση της ενεργούς 
ζήτησης. Παράλληλα, τα μεταναστευτικά εμβάσματα ενισχύουν την κατανάλωση και κατ’ 
επέκταση τις εισαγωγές στις χώρες προέλευσης των μεταναστευτικών  ροών. Κατά συνέπεια, 
ενισχύεται περαιτέρω η εξαγωγική δραστηριότητα των χωρών με ισχυρή παραγωγική 
βάση. Από τα προηγούμενα καθίσταται προφανές ότι ίσου μεγέθους μεταναστευτικές ροές 
επιφέρουν θετικότερες επιπτώσεις στις οικονομίες χωρών, όπως η Γερμανία ή η Ολλανδία 
και πολύ μικρότερες σε χώρες, όπως η Ελλάδα.

 ► το ΔήμοσιονομιΚο Κοστοσ τήσ μεταναστευσήσ στισ χώρεσ 
υποΔοχήσ

Συνήθως οι χώρες που προσελκύουν τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές διαθέτουν δημόσιες 
υποδομές υψηλής ποιότητας και δαπανούν μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ τους σε μεταβιβαστικές 
πληρωμές που στηρίζουν  τους χαμηλόμισθους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους. Οι μετανάστες 
για μεγάλο διάστημα του εργασιακού τους βίου ανήκουν  στα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού 
της χώρας υποδοχής. Κατά συνέπεια, εάν αποκτήσουν νόμιμη άδεια παραμονής, δικαιούνται αυτόματα 
τα επιδόματα και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που συνθέτουν το κράτος πρόνοιας. Παράλληλα λόγω 
των χαμηλών τους εισοδημάτων και της υψηλής ροπής προς αποταμίευση, πληρώνουν  ελάχιστους 
φόρους σε σχέση με τα δημόσια αγαθά που απολαμβάνουν δωρεάν. Επομένως, οι μετανάστες ακόμα 
κι όταν εργάζονται στο χώρο της νόμιμης οικονομίας, επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά με 
περισσότερες δαπάνες σε σχέση με τους φόρους που πληρώνουν. 

Πολλοί οικονομολόγοι έχουν φτάσει στο σημείο να υποστηρίζουν ότι η ωφέλεια που προκύπτει από 
τη συγκράτηση του μισθολογικού κόστους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις 
των χωρών υποδοχής, αντισταθμίζεται από τα δημοσιονομικά ελλείμματα που προξενούνται από 
την παρουσία μεγάλου αριθμού μεταναστών. Οι εμπειρικές έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν 
επιβεβαιώνουν αυτό τον ισχυρισμό. Αλλά στη Δυτική Ευρώπη υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η 
κατάσταση μπορεί να διαφέρει. Κατά τη γενική απογραφή του 1990 στις Η.Π.Α. διαπιστώθηκε ότι 
το 9%  των νοικοκυριών των μεταναστών πρώτης γενιάς είχε λάβει κάποιο κοινωνικό βοήθημα την 
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προηγούμενη χρονιά. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα υπόλοιπα νοικοκυριά ήταν 7.4%.
Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και η μελέτη των Kirchner και Baldwin (1992). Στις έξι 
αμερικανικές πολιτείες που φιλοξενούν  το μεγαλύτερο αριθμό  μεταναστών, διαπιστώθηκε ότι οι 
μετανάστες καταβάλλουν ελαφρά περισσότερους φόρους σε σχέση με τα κοινωνικά επιδόματα που 
εισπράττουν από πολιτειακούς ή ομοσπονδιακούς φορείς πρόνοιας, αλλά μόνο όταν στις καταβολές 
συμπεριληφθούν και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν 
παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους 
ή παράνομους μετανάστες. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο η σχέση θα ανατρεπόταν και αυτό είναι ένα 
από τα βασικά επιχειρήματα της συντηρητικής αντιπολίτευσης στη μεταρρύθμιση του συστήματος 
υγείας που επιχείρησε πρόσφατα ο Ομπάμα. Η FED επιχειρώντας μια πιο νηφάλια προσέγγιση του 
θέματος, υποστηρίζει ότι μέχρι το 1990 ήταν προφανές ότι σε μακροχρόνια βάση η συνεισφορά των 
μεταναστών ήταν θετική για τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Στη συνέχεια όμως οι εκτιμήσεις των 
μελετητών είναι αλληλοσυγκρουόμενες.

Στη Δυτική Ευρώπη, τα κράτη πρόνοιας υπήρξαν πιο γενναιόδωρα. Οι δημοκρατικές ευαισθησίες 
μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν ως αποτέλεσμα να χαλαρώσουν υπερβολικά οι προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληροί ο δικαιούχος της κρατικής βοήθειας. Επιπλέον θεωρήθηκε αυτονόητο ότι έχουν 
το δικαίωμα να απολαμβάνουν δωρεάν τα δημόσια αγαθά όλοι οι κάτοικοι της χώρας, ανεξάρτητα 
από την εθνοτική τους καταγωγή και το νομικό καθεστώς που διέπει την παραμονή τους. Στην 
εποχή του Ψυχρού Πολέμου τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη στη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη 
επέβαλλαν αυστηρούς συνοριακούς ελέγχους, οι οποίοι με τη σειρά τους συνέβαλαν στη συγκράτηση 
του συνολικού αριθμού των οικονομικών μεταναστών που εισέρχονταν από τρίτες χώρες. Επομένως, 
το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις στην Ευρώπη, εξαιτίας των 
γεωπολιτικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν κατά τη μεταπολεμική περίοδο.
 
Όμως στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην 
Ανατολική Ευρώπη και η αύξηση των διασυνοριακών μετακινήσεων λόγω παγκοσμιοποίησης, 
επέφεραν απότομη αύξηση του αριθμού των οικονομικών μεταναστών που εισέρχονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέλιξη αυτή τρόμαξε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και δημιούργησε εύλογους 
φόβους για εκρηκτική άνοδο του δημοσιονομικού κόστους που συνεπάγεται η διαχείριση του 
μεταναστευτικού ζητήματος. 

Μετά το 1995, οι περισσότερες χώρες άρχισαν να εφαρμόζουν πολιτικές περιορισμού των δικαιούχων 
κοινωνικών επιδομάτων και να χρεώνουν πολλά από τα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες που διέθεταν 
δωρεάν μέχρι τότε τους πολίτες τους. 
Σε μελέτη των Razin, Sadka και Swagel (2002) που αφορούσε έντεκα (11) ευρωπαϊκές χώρες, 
διαπιστώνεται πως όσο αυξάνεται ο αριθμός των μεταναστών ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού, 
τόσο οι κυβερνήσεις μειώνουν τις μεταβιβαστικές πληρωμές προς τους κοινωνικά αδύναμους. Σε 
αντιστάθμισμα μειώνουν τους φόρους στα χαμηλά εισοδήματα, για να ενισχύσουν εμμέσως τους 
χαμηλά αμειβόμενους ανειδίκευτους εργάτες. Ακόμα και έτσι όμως, εικάζεται βάσιμα ότι στην 
Ευρώπη η παρουσία των μεταναστών επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά τόσο στη βραχυχρόνια όσο 
και τη μακροχρόνια περίοδο. Υπό αυτή την έννοια ένα μέρος του δημοσιονομικού προβλήματος 
με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η Ελλάδα θα πρέπει να αποδοθεί στη εκρηκτική άνοδο του 
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αριθμού οικονομικών μεταναστών που εισήλθαν στη χώρα τα είκοσι τελευταία χρόνια. Πολλές 
από τις δαπάνες υγείας πρόνοιας και εκπαίδευσης αφορούν σε παραγωγή αντίστοιχων υπηρεσιών που 
καταναλώνουν οι μετανάστες.

 ► οιΚονομιΚεσ επιπτώσεισ στή χώρα προελευσήσ τών μεταναστών

Μέχρι τις αρχές του ’90 οι οικονομολόγοι ήταν σχεδόν βέβαιοι ότι η μετανάστευση επιφέρει 
μακροπρόθεσμα αρνητικές συνέπειες στις οικονομίες των χωρών αποστολής μεταναστών. Οι χώρες 
προέλευσης έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά μέχρι να φτάσει ο δυνητικός μετανάστης σε παραγωγική 
ηλικία. Όμως, όταν αρχίσει να παράγει, καρπώνεται την υπεραξία της εργασίας του μία άλλη χώρα 
(Bhagwati Hamada-1974). Η μείωση του πληθυσμού μιας χώρας μπορεί να οδηγεί σε αύξηση του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος αλλά επιφέρει μείωση στο απόλυτο μέγεθος του Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος. 

Παράλληλα, η μετανάστευση σημαντικού τμήματος των κατώτερων εισοδηματικών στρωμάτων 
του πληθυσμού μιας χώρας, εκτονώνει την κοινωνική πίεση για πολιτικές και διαρθρωτικές αλλαγές 
(Kwok και Leland-1982). Ωστόσο, μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι πάντοτε θετική. Συμβάλλει στην 
διατήρηση των πολιτικών και οικονομικών δομών που οδήγησαν στην υπανάπτυξη. Κατά συνέπεια 
δεν προάγει την υπέρβαση ή την ανατροπή των κατεστημένων συμφερόντων και των σαθρών 
κοινωνικοπολιτικών θεσμών που εμποδίζουν την ανάπτυξη στις χώρες του Τρίτου κόσμου.

Σήμερα η άποψη αυτή τείνει να ανατραπεί. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, διαπιστώνεται ότι 
μέσω της κοινωνικής δικτύωσης και των επαφών που διατηρούν οι μετανάστες πρώτης γενιάς με 
τα άτομα του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος στη χώρα καταγωγής, μεταφέρονται 
νέες ιδέες και τεχνολογικοί νεωτερισμοί. Παράλληλα, αυξάνονται οι εμπορικές συναλλαγές και οι 
πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των χωρών προέλευσης και προορισμού. Επομένως οι μετανάστες 
μπορούν να αποτελέσουν μοχλό εξελίξεων σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο στις χώρες 
καταγωγής τους. 

Στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, τα πολλαπλασιαστικά φαινόμενα που συνδέονται με την αύξηση 
της διασύνδεσης των οικονομιών (network effects) φαίνεται πως ευνοούν περισσότερο τις χώρες 
που διαθέτουν άφθονο και φθηνό εργατικό δυναμικό. Αλλά αυτές είναι οι χώρες από τις οποίες 
προέρχονται οι κύριες ροές οικονομικών μεταναστών. Για τους λόγους αυτούς, οι περισσότεροι 
μελετητές συμφωνούν πως στη σύγχρονη εποχή είναι πιθανότερο να ωφελούνται μακροχρόνια οι 
χώρες αποστολής μεταναστών και όχι οι χώρες υποδοχής. 

Οι σημαντικότερες από τις οικονομικές επιδράσεις του φαινομένου στις χώρες προέλευσης των 
μεταναστευτικών ροών είναι οι ακόλουθες:

 ► αυξήσή τήσ αμοιβήσ εργασιασ

Αναφέρθηκε προηγούμενα ότι στη χώρα προέλευσης των μεταναστών μειώνεται το εργατικό 
δυναμικό. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μετατοπιστεί η καμπύλη προσφοράς εργασίας 
προς τα αριστερά. Στο βαθμό που η καμπύλη ζήτησης για εργασία παραμένει σταθερή αυξάνουν οι 
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μισθοί. Ταυτόχρονα όμως μειώνεται το συνολικά παραγόμενο εισόδημα.

Η μείωση του εργατικού δυναμικού περιορίζει την ανεργία και τις κοινωνικές εντάσεις. Όμως η 
αύξηση των μισθών σε συνδυασμό με τη στήριξη της εγχώριας κατανάλωσης που προσφέρουν τα 
μεταναστευτικά εμβάσματα αυξάνουν τον πληθωρισμό.

 ► μεταναστευτιΚα εμβασματα

Οι περισσότεροι μετανάστες πρώτης γενιάς αποστέλλουν τμήμα του εισοδήματός που κερδίζουν 
πίσω στις χώρες από τις οποίες κατάγονται, προκειμένου να ενισχύσουν οικονομικά τα μέλη των 
οικογενειών που δεν τους ακολούθησαν. Σε έρευνα ανάμεσα στους μετανάστες που ζούσαν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες το 2004 διαπιστώθηκε ότι πάνω από το 60% όσων προέρχονται από την Λατινική 
Αμερική αποστέλλουν χρήματα σε συγγενείς που παρέμειναν στη χώρα από την οποία κατάγονται. Οι 
περισσότεροι από αυτούς θεωρούν την απόφαση για μετανάστευση προσωρινή και ευελπιστούν ότι 
κάποια στιγμή στο μέλλον θα επιστρέψουν πίσω. Προετοιμάζοντας την επιστροφή τους επενδύουν 
και το μεγαλύτερο ποσοστό των αποταμιεύσεών τους σε περιουσιακά στοιχεία στη χώρα καταγωγής 
τους. 

Ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους αποστέλλονται τα χρήματα, αυτού του τύπου η 
μεταφορά εισοδήματος περιγράφεται στην οικονομική βιβλιογραφία με τον όρο μεταναστευτικά 
εμβάσματα. Τα μεταναστευτικά εμβάσματα αυξάνουν την αγοραστική δύναμη των κατοίκων στη 
χώρα προέλευσης των μεταναστευτικών ροών. Στηρίζουν επίσης το ισοζύγιο πληρωμών, αφού 
πρόκειται για χρηματικές μεταβιβάσεις σε συνάλλαγμα.

Σε διεθνές επίπεδο τα μεταναστευτικά εμβάσματα υπολογίζονται σε 206 δισεκατομμύρια δολάρια 
το 2006 (World Bank -2007). Τα μεταναστευτικά εμβάσματα στηρίζουν πολλές οικονομίες χωρών 
του Τρίτου κόσμου, καθώς αποτελούν σημαντικό ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
τους. Στην Ινδία τα εμβάσματα αντιστοιχούν στο 2% του ΑΕΠ. Σε μικρότερες χώρες όπως στο Ελ 
Σαλβαδόρ και την Αλβανία, τα εμβάσματα των μεταναστών αντιστοιχούν στο 15% του ΑΕΠ τους. 
Όμως και πολυπληθείς χώρες όπως η Αίγυπτος και οι Φιλιππίνες δέχονται μεταναστευτικά εμβάσματα 
που αντιστοιχούν σε πάνω από 10% του ΑΕΠ τους (IMF-2007).

Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το Κέντρο Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών  των Τιράνων 
σε συνεργασία με το Soros Foundation, προκύπτει ότι τα εμβάσματα στήριξαν ολόκληρη την δεκαετία 
του ’90 την οικονομία της Αλβανίας και απέτρεψαν μία γενικευμένη ανθρωπιστική κρίση στη χώρα. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1991-2002 τα μεταναστευτικά εμβάσματα αντιπροσώπευαν το 10-22 
% του ΑΕΠ και αποτέλεσαν τη σημαντικότερη πηγή συναλλάγματος για τη χώρα. Ξεπερνούσαν σε 
μέγεθος τις εισροές των άμεσων ξένων επενδύσεων, τα ποσά της διεθνούς βοήθειας και τα συνολικά 
έσοδα από εξαγωγές. Τα μεταναστευτικά εμβάσματα ήταν αυτά που κάλυψαν το μεγαλύτερο ποσοστό 
του διαρκώς διευρυνόμενου ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 82% των Αλβανών μεταναστών υποστήριζαν συστηματικά τους συγγενείς 
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που έμειναν πίσω, στέλοντάς τους χρήματα. Τα εμβάσματα κάλυψαν μεγάλο μέρος των βιοποριστικών 
αναγκών των αλβανικών νοικοκυριών,  συμπεριλαμβανομένης της αγοράς τροφίμων, ειδών ένδυσης, 
υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού. Παράλληλα χρηματοδότησαν σχεδόν εξ ολοκλήρου τις ιδιωτικές 
κατασκευές (οικίες, μικρές επιχειρήσεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ). Ωστόσο οι πολλαπλασιαστικές 
επιδράσεις στην οικονομία δεν ήταν σημαντικές. Η παραγωγική βάση της χώρας κατέρρευσε πλήρως 
μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Επομένως, τα χρήματα από τα εμβάσματα δεν 
αξιοποιήθηκαν για την τόνωση της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας, αλλά χρησιμοποιήθηκαν 
στο σύνολό τους για τη χρηματοδότηση εισαγωγής καταναλωτικών αγαθών (Καψάλης - 2007).

Η επίδραση των μεταναστευτικών εμβασμάτων στις οικονομίες των χωρών προέλευσης είναι 
αμφιλεγόμενο ζήτημα. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι τα μεταναστευτικά εμβάσματα μειώνουν 
σημαντικά τα οξύτατα προβλήματα που δημιουργεί η φτώχεια στις υποανάπτυκτες χώρες (Adams, 
2006). Από την άλλη όμως, είναι βέβαιο ότι η πλειονότητα των χρημάτων χρησιμοποιείται για 
την κάλυψη άμεσων καταναλωτικών αναγκών. Επομένως το μακροπρόθεσμο όφελος της τοπικής 
οικονομίας περιορίζεται στην αύξηση της κατανάλωσης. Σε μελέτη των Chami, Fullen Kampaud και 
Sahjah (2003) επισημαίνονται τα προβλήματα ηθικού κινδύνου που εμπεριέχει η χρηματοδότηση 
της κατανάλωσης μέσω των μεταναστευτικών εμβασμάτων. Οι οικογένειες που μαθαίνουν να ζουν 
από τα εμβάσματα, επαναπαύονται σε μεγάλο βαθμό και δεν προσπαθούν όσο θα έπρεπε για την 
αύξηση της παραγωγικότητας τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπούν οι ροές εμβασμάτων, τα 
φαινόμενα φτώχειας και εξαθλίωσης επανέρχονται. Και ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν είναι 
να ξεκινήσει ένα νέο κύμα αποστολής μεταναστών στο εξωτερικό.

 ► ΔιαΚινήσή εμβασματών μεσώ του τραπεζιΚου συστήματοσ.
Για να φτάσουν τα εμβάσματα από τη χώρα προορισμού στη χώρα προέλευσης, μεσολαβούν 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και το τραπεζικό σύστημα των δύο χωρών. Η παρακολούθηση της 
αποταμίευσης και των εμβασμάτων των αλλοδαπών αποτελεί σημαντικό μέσο άντλησης πληροφοριών 
για τον αριθμό και εν γένει τη συμπεριφορά των μεταναστών σε μία χώρα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επέτρεψε από την 1/1/1998 το άνοιγμα λογαριασμών τραπεζικών καταθέσεων 
σε αλλοδαπούς που εργάζονται στην Ελλάδα, ακόμη και στην περίπτωση που δεν διαθέτουν άδεια 
νόμιμης παραμονής. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη για δύο λόγους:
	Τα χρηματικά ποσά που διακινούν οι μετανάστες είναι πολλά και κατά συνέπεια ενδιαφέρουν 

το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Πριν επιτραπεί στους αλλοδαπούς το άνοιγμα προσωπικών 
λογαριασμών, η διακίνηση των εμβασμάτων πραγματοποιείτο από παρατραπεζικά κυκλώματα 
που εισέπρατταν τις ανάλογες προμήθειες. Τα κέρδη από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 
χρηματοδοτούσαν δράσεις του οργανωμένου εγκλήματος

	Οι αλλοδαποί ήταν αναγκασμένοι να διατηρούν τις αποταμιεύσεις τους στο χώρο της οικίας 
τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το γεγονός αυτό τους καθιστούσε εύκολα θύματα 
κλοπής από άλλους ομοεθνείς τους. Επομένως το άνοιγμα λογαριασμών συνέβαλε στη μείωση 
της εγκληματικότητας.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι ελληνικές τράπεζες, το 2003, διαπιστώθηκε ότι οι μετανάστες 
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διατηρούσαν 200-250.000 ενεργούς λογαριασμούς με καταθέσεις που κυμαίνονταν κατά μέσο 
όρο από 10 ως 15.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεών τους υπολογίστηκε σε 3 
δισεκατομμύρια ευρώ.

 ► οι τρεισ φασεισ του μεταναστευτιΚου φαινομενου στήν ελλαΔα.
Το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα διακρίνεται σχηματικά σε τρεις μεγάλες φάσεις. Στην πρώτη 
περίοδο που εκτείνεται χρονικά μέχρι και το 1990, το μεταναστευτικό φαινόμενο δεν είναι έντονο. 
Οι λίγοι μετανάστες που είχαν έρθει από ασιατικές χώρες στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών, οι 
Πολωνοί και οι Λιβανέζοι, δε δημιούργησαν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα. Γι’ αυτό, η ελληνική 
κοινωνία παρέμενε ανεκτική απέναντι στους αλλοδαπούς. Η πρώτη φάση υποδοχής μεταναστών 
στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως περίοδος ανοχής του φαινομένου (Κούρτοβικ-2001).

Η δεύτερη φάση εκτείνεται χρονικά από το 1990  μέχρι το 2001. Σε αυτή την περίοδο, αυξάνεται 
ραγδαία η είσοδος οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα. Το σύστημα πολιτικής εξουσίας και η 
κοινωνία στο σύνολό της, αιφνιδιάζονται. Η μαζική εγκατάσταση αλλοδαπών και η συνακόλουθη 
αύξηση της εγκληματικότητας δημιουργεί εύλογες ανησυχίες στην κοινή γνώμη. Το κράτος επιχειρεί 
να ανακόψει τα μεταναστευτικά ρεύματα με μεθόδους αστυνομικής καταστολής. Είναι η εποχή της 
σύστασης σωμάτων συνοριοφυλακής, μαζικών απελάσεων και αυστηρής δικαστικής αντιμετώπισης 
των λαθρομεταναστών. Γι’ αυτό, η δεύτερη φάση αποκαλείται περίοδος ποινικοποίησης. 

Στην τρίτη περίοδο, κυριαρχεί η άφιξη μεταναστών από ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Οι νέοι 
μετανάστες διαφέρουν φυλετικά από τον εγχώριο πληθυσμό. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν 
ως τελικό προορισμό κάποια πλουσιότερη ευρωπαϊκή χώρα αλλά παγιδεύτηκαν στην Ελλάδα και 
παρέμειναν.

 Οι εγκληματικές ενέργειες στις οποίες εμπλέκονται οι νεοαφιχθέντες  μετανάστες εμπεριέχουν 
μεγαλύτερο βαθμό βίας. Το πολιτιστικό υπόβαθρο των ασιατών και των αφρικανών είναι τόσο 
διαφορετικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα που οδηγεί αναπόφευκτα σε εντονότερες κοινωνικές 
αντιπαραθέσεις. Οι λαθρομετανάστες στιγματίζεται και κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα 
αστικά γκέτο σε μεγαλουπόλεις, όπως η Αθήνα και η Πάτρα. Η κοινή γνώμη απαιτεί σκληρότερη 
αντιμετώπιση των μεταναστών. Η τρίτη φάση αποκαλείται περίοδος εγκληματοποίησης. 

 ► οι πρώτοι οιΚονομιΚοι μεταναστεσ στήν ελλαΔα.
Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ’70, η Ελλάδα υπήρξε χώρα δημιουργίας μεταναστευτικών 
ροών (Γλύτσος και Κατσέλη – 2003). Η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη που επέφερε η ανασυγκρότηση 
των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αύξησε κατακόρυφα τη ζήτηση για 
εργατικά χέρια. Ειδικά η Γερμανία που υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές και είχε τα περισσότερα 
θύματα ανάμεσα στον ανδρικό πληθυσμό, βρέθηκε σύντομα αντιμέτωπη με σημαντικές ελλείψεις 
σε ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Οι ευκαιρίες απασχόλησης που δημιουργήθηκαν, προσέλκυσαν  
μεγάλο αριθμό μεταναστών από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, συμπεριλαμβανομένων και 
Ελλήνων πολιτών (King-2000). 
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Οι πρώτοι οικονομικοί μετανάστες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του ’60. 
Προέρχονταν από την Αίγυπτο και την Κεντρική Ασία (Πακιστάν) και απασχολήθηκαν στον τομέα 
της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας (Φακιολάς-1997). Εγκαταστάθηκαν στο σύνολό τους στην 
περιοχή του Θριασίου Πεδίου και κατά συνέπεια δεν έγιναν αντιληπτοί από τη μεγάλη πλειοψηφία 
του γηγενούς πληθυσμού. Οι πρώτοι οικονομικοί μετανάστες που συγκατοίκησαν με τον γενικό 
πληθυσμό και αναζήτησαν εργασία στο χώρο της παραοικονομίας, ήταν οι Πολωνοί και οι Λιβανέζοι 
που έφτασαν στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Την ίδια εποχή καταγράφεται ένα κύμα 
επιστροφής Ελλήνων που είχαν μεταναστεύσει τις δύο προηγούμενες δεκαετίες στις χώρες της 
Βορειοδυτικής Ευρώπης. Παράλληλα, η ομαλοποίηση των πολιτικών συνθηκών άνοιξε το δρόμο 
για την επιστροφή μεγάλου αριθμού πολιτικών προσφύγων που είχαν καταφύγει σε χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και τις νότιες δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μετά τον Εμφύλιο 
Πόλεμο (Γλύτσος-1995).

 ► το μεγαλο Κυμα απο τισ πρώήν ΚομμουνιστιΚεσ χώρεσ τήσ 
ανατολιΚήσ ευρώπήσ.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90  κατέρρευσαν τα Κομμουνιστικά Καθεστώτα στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην ΕΣΣΔ. Η δραματική επιδείνωση των οικονομικών και κοινωνικών 
συνθηκών που σημειώθηκε στις χώρες αυτές, καθώς  και ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, 
αύξησαν σημαντικά τις μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική προς τη Δυτική και τη Νότια 
Ευρώπη. Μόνο που αυτή τη φορά, τα χαρακτηριστικά των μεταναστών ήταν εντελώς διαφορετικά. 
Οι περισσότεροι εισήλθαν παράνομα στη χώρα μας και διεκδίκησαν εργασίες σε ολόκληρο το φάσμα 
της οικονομικής δραστηριότητας. Αλλά πάνω από όλα ήταν αριθμητικά τόσο πολλοί που η παρουσία 
τους έγινε αντιληπτή από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Η πιο ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα των μεταναστευτικών ροών αυτής της περιόδου είναι ότι οι χώρες 
του Ευρωπαϊκού Νότου προσέλκυσαν αναλογικά περισσότερους οικονομικούς μετανάστες σε σχέση 
με τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Βορειοδυτικής Ευρώπης. Οι λόγοι που προξένησαν αυτή την 
εξέλιξη ήταν οι ακόλουθοι:

•	 Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία είχαν βιώσει το φαινόμενο 
της μετανάστευσης ως εξαγωγείς εργατικού δυναμικού. Οι περισσότεροι κάτοικοι διέθεταν 
προσωπικά βιώματα ή γνώριζαν συγγενείς και φίλους που είχαν μεταναστεύσει. Ίσως γι’ αυτό 
να έδειξαν μεγαλύτερη κατανόηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας αλλοδαπός κατά 
τη φάση της αρχικής εγκατάστασης στη χώρα υποδοχής και στάθηκαν πιο αλληλέγγυοι με 
τους μετανάστες που υποδέχτηκαν οι ίδιοι ως κοινωνία.

•	 Οι χώρες που κατέρρευσαν κοινωνικά και οικονομικά στις αρχές της δεκαετίας του ‘90  
ήταν από γεωγραφικής άποψης πλησιέστερα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Στην Πολωνία η 
μετεξέλιξη του καθεστώτος ξεκίνησε νωρίτερα και πραγματοποιήθηκε σταδιακά.

•	 Σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης η πλειοψηφία των κατοίκων είναι χριστιανοί 
ορθόδοξοι. Ακόμα και στην Αίγυπτο ή το Λίβανο, υπήρχε μεγάλη χριστιανική παροικία 
(κόπτες) που θεωρούν συγγενέστερη προς το δόγμα τους την ορθόδοξη εκκλησία.
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•	 Η Γερμανική Οικονομία έπρεπε να απορροφήσει κατά προτεραιότητα το εργατικό δυναμικό 
της Ανατολικής Γερμανίας μετά την επανένωση.

•	 Η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία με την Ισπανία διέθεταν εκτεταμένη παραοικονομία που προσέφερε 
ευκαιρίες απασχόλησης στους λαθρομετανάστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάρρευση των 
πρώην κομμουνιστικών οικονομιών συνέπεσε χρονικά με ένα ισχυρό κύμα αποβιομηχάνισης 
στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Οι μονάδες της ελαφράς βιομηχανίας που 
απασχολούσαν τους περισσότερους ανειδίκευτους εργαζόμενους στο παρελθόν, μεταφέρονται 
σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής για να εκμεταλλευτούν το 
φθηνότερο εργατικό δυναμικό. Επομένως δεν ήταν εύκολο να βρουν εργασία οι ανειδίκευτοι 
μετανάστες στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες του Βορρά τη συγκεκριμένη περίοδο.

•	 Η Ελλάδα διαθέτει εκτεταμένα σύνορα με τις πρώην Κομμουνιστικές χώρες και μεγάλο 
θαλάσσιο μέτωπο που είναι δύσκολο να ελεγχθεί αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, η είσοδος 
των λαθρομεταναστών ήταν ευκολότερη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα 
(Κανελλόπουλος, Γρέγου και Πετραλιάς -2006).

 ► αποτιμήσή τήσ εΚτασήσ του φαινομενου.
Κατά τη γενική απογραφή του πληθυσμού το 1991 καταγράφηκε μικρός αριθμός αλλοδαπών στη χώρα 
μας. Απογράφηκαν 167.000 αλλοεθνείς που αντιστοιχούσαν στο 1,65% του συνολικού πληθυσμού. 
Ήταν μάλιστα ελαφρά λιγότεροι από αυτούς που είχαν καταγραφεί κατά την προηγούμενη γενική 
απογραφή του 1981 (171.400).

Η επόμενη γενική απογραφή θα λάμβανε χώρα το 2001, αλλά εν τω μεταξύ είχε εκδηλωθεί η 
μαζική εισβολή μεταναστών από την Ανατολική Ευρώπη. Η πρώτη κυβερνητική πρωτοβουλία που 
επιχειρούσε να προσδιορίσει την έκταση του φαινομένου, ανελήφθη με τα Προεδρικά Διατάγματα 
358 και 359 του 1997. Με το πρώτο επιχειρείται η καταγραφή όλων των παράνομων μεταναστών 
και με το δεύτερο δόθηκε για πρώτη φορά η ευκαιρία νομιμοποίησης των οικονομικών μεταναστών 
που διαμένουν και εργάζονται για μακρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Για να αποκτήσουν άδεια 
παραμονής οι μετανάστες, έπρεπε να προσκομίσουν δικαιολογητικά που αποδείκνυαν την ύπαρξη 
τουλάχιστον 40 ημερών ασφάλισης από την 1/1/1998 ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

Η προσπάθεια καταγραφής ανατέθηκε στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Βάση των σχετικών διατάξεων 
υπέβαλαν αίτηση 371.641 μετανάστες που προέρχονταν κατά κύριο λόγο από την Αλβανία και 
δευτερευόντως από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Συνολικά οι Βαλκάνιοι αντιπροσώπευαν το 80% 
των αλλοδαπών μεταναστών που καταγράφηκαν. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν εγκατεστημένοι 
στην Αττική (σε ποσοστό 44,2%) και την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (15%). Ο συγκεκριμένος 
αριθμός αφορούσε μόνο στους απασχολούμενους και όχι στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών 
τους. 

Μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του συνολικού αριθμού των μεταναστών δόθηκε από τη γενική 
απογραφή του πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε το 2001. Καταγράφηκαν 697.093 αλλοδαποί 
που αντιστοιχούσαν στο 7,27% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Από αυτούς οι 46.896 ήταν 
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υπήκοοι χωρών-μελών της ΕΕ-15, οι 32.110 υπήκοοι των δέκα νέων χωρών-μελών της ΕΕ και περίπου 
58.000 από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το 20% των αλλοδαπών που 
απογράφηκαν το 2001 είναι πλέον υπήκοοι κοινοτικών χωρών (Καψάλης, 2007). Θεωρείται σχεδόν 
βέβαιο, πως ούτε στην απογραφή του 2001 δεν καταγράφηκε το σύνολο των αλλοδαπών που 
διαβιούσαν στη χώρα μας. Είναι πολύ πιθανό, οι αλλοδαποί που δεν διέθεταν κανένα νομιμοποιητικό 
έγγραφο, να απέφυγαν την καταγραφή από φόβο μήπως και συλληφθούν. Ο Baldwins (2004), σε 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΠ), 
εκτιμά ότι υπήρξαν περίπου 100.000 αλλοδαποί που δεν καταγράφηκαν στην απογραφή του 2001.

Ο ΟΟΣΑ, με βάση τις αναγωγές που πραγματοποιεί για τις χώρες-μέλη, υπολόγιζε για το 2001 ότι 
1.122.600 άτομα, δηλαδή περίπου το 10,3% του πληθυσμού, είχαν γεννηθεί εκτός Ελλάδος. Από 
αυτούς οι 466.200 είχαν ελληνική ιθαγένεια και οι 656.400 ήταν αλλοδαποί. Το συγκεκριμένο 
μέγεθος αντιστοιχεί στο 7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η 
Ελλάδα κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη σε αναλογία αλλοδαπών που διαβιούν 
στο έδαφός της (Dumont Sean & Lenaître, 2003).

Σε έρευνα πεδίου που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) στην Περιφέρεια Αττικής κατά 
το 2004, διαπιστώθηκε ότι το 89% των αλλοδαπών που ερωτήθηκαν διέμενε στη χώρα μας για πάνω 
από 3 έτη, ενώ το 51% διέμενε στη χώρα περισσότερο από 10 χρόνια. 

Σε απόλυτα μεγέθη ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. ζει 
στη Γερμανία. Το 2008 ζούσαν 7.255.000 αλλοδαποί στη Γερμανία. Δεύτερη σε αριθμό μεταναστών 
είναι η Ισπανία που φιλοξενούσε το 2008 5.262.000. Ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία με 4.000.000, η 
Γαλλία με 3.674.000 και η Ιταλία με 3.433.000 (Πίνακας 2.1).

Στις χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, ο κύριος όγκος μεταναστών εγκαταστάθηκε πριν από 
το 2000. Ο αριθμός των αλλοδαπών κατοίκων σε χώρες, όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Δανία, η 
Ολλανδία, η Σουηδία και η Ελβετία, παραμένει σταθερός την τελευταία δεκαετία. Σχεδόν στάσιμος 
παρέμεινε ο αριθμός των αλλοδαπών και στη Γαλλία που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια σκληρή 
μεταναστευτική πολιτική. Αντίθετα, στη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία και την Ισπανία ο αριθμός 
των μεταναστών σημείωσε εκρηκτική άνοδο την ίδια χρονική περίοδο. Στη Μεγάλη Βρετανία οι 
αλλοδαποί κάτοικοι από 2,5 εκατομμύρια το 2000 ανήλθαν σε 4.000.000 το 2008. Στην Ιταλία από 
1,3 εκατομμύρια υπερδιπλασιάστηκαν φθάνοντας στα 3,4 εκατομμύρια. Η χώρα που σημειώθηκε η 
εκρηκτικότερη άνοδος στον αριθμό των αλλοδαπών κατοίκων είναι η Ισπανία. Από 820.000 το 2000 
έφθασαν τα 5.262.000 το 2008 (Πίνακας 2.2).
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Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (Πίνακας 2.1) στην Ελλάδα το 2009 διέμεναν 929.530 αλλοδαποί 
μετανάστες που αντιστοιχούν περίπου στο 8,2% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Οι 158.000 
είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ-27. Η Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία, διαθέτουν τη μεγαλύτερη αναλογία 
αλλοδαπών κατοίκων που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ (Πίνακας 2.2). Η Ισπανία το 2008 
βρισκόταν πρώτη στη σχετική κατάταξη. Φιλοξενούσε 3.149.000 μη κοινοτικούς μετανάστες 
που αντιστοιχούσαν στο 7% του συνολικού πληθυσμού της. Ακολουθούσε η Ελλάδα με 748.000 
μετανάστες από τρίτες χώρες που αντιστοιχούν στο 6,7% του συνολικού πληθυσμού και η Αυστρία 
με 545.000 που αντιστοιχούν στο 6,6% του δικού της πληθυσμού.(Πίνακας 2.2).

Η Ελλάδα δεν διαθέτει υψηλό ποσοστό αλλοεθνών για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. Απλά έχει από τις 
υψηλότερες αναλογίες μεταναστών που προέρχονται από μη κοινοτικές χώρες. Για παράδειγμα, το 
Βέλγιο, η Γερμανία, η Κύπρος και πολύ περισσότερο το Λουξεμβούργο εμφανίζουν μεγαλύτερα 
ποσοστά μεταναστών στο σύνολο του πληθυσμού τους. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς κατάγονται 
από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ. Στο Βέλγιο το 9,1% του πληθυσμού είναι αλλοδαποί πολίτες, 
αλλά από αυτούς μόνο το 2,9% είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ. Στην Κύπρο, όπου το ποσοστό των 
αλλοδαπών φθάνει στο 15,9% του πληθυσμού, μόνο το 5,6% προέρχεται από τρίτες χώρες. Στο 
Λουξεμβούργο η διαφορά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Το 42,6% του πληθυσμού είναι αλλοδαποί 
υπήκοοι, αλλά μόνο το 6% προέρχεται από χώρες εκτός ΕΕ (βλ. Πίνακα 3.2). Η Ελλάδα έχει ακόμα 
μια ιδιότυπη πρωτιά. Διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών μιας συγκεκριμένης εθνότητας. 
Οι Αλβανοί οικονομικοί μετανάστες ανέρχονται σε 577.500 και αποτελούν το 63,7% του συνόλου 
των μεταναστών από τρίτες χώρες. Ακολουθούν οι Ουκρανοί που κατέχουν μερίδιο 2,5% και οι 
Γεωργιανοί με μερίδιο 1,9% (Πίνακας 2.2).

Ο αριθμός των αλλοδαπών στη χώρα μας δεν εμφανίζει σημαντική άνοδο μετά το 2004. Κατά συνέπεια, 
η αυξημένη εγκληματικότητα και τα προβλήματα αστικής γκετοποίησης δε μπορούν να αποδοθούν 
σε αύξηση του απόλυτου αριθμού των εισερχόμενων λαθρομεταναστών. Οι χώρες προέλευσης, τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά και οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες φαίνεται πως καθιστούν πλέον 
δυσχερέστερη την προσαρμογή και κοινωνική ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων μεταναστών.
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Στη Γερμανία, η κυρίαρχη εθνότητα μεταξύ των μεταναστών είναι οι Τούρκοι που κατέχουν ποσοστό 
25,2% επί του συνόλου των αλλοδαπών. Ακολουθούν οι Ιταλοί με 7,9% και οι Πολωνοί με 5,7%. 
Στην Ισπανία η κυρίαρχη εθνότητα μεταναστών είναι οι Ρουμάνοι με 14% (735.000) (Πίνακας 
2.3). Ακολουθούν οι Μαροκινοί με 12,3% και όσοι προέρχονται από το Equador με 8%. Η Ισπανία 
εμφανίζει την εκρηκτικότερη άνοδο σε αριθμό νέων μεταναστών ανάμεσα στα έτη 2001-2008. 
Είναι εντυπωσιακό ότι το 2001 το ποσοστό των αλλοδαπών στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας 
ανερχόταν στο 2,9% και το 2008 έφτασε στο 11,6% (Πίνακας 2.3). Οι Ρουμάνοι είναι η κυρίαρχη 
εθνότητα ανάμεσα στους αλλοδαπούς μετανάστες και στην Ιταλία με 18,2%. Ακολουθούν οι Αλβανοί 
με ποσοστό 11,7% και οι Μαροκινοί με 10,7%. Στην Πορτογαλία πλειοψηφούν οι Βραζιλιάνοι με 
ποσοστό 15,7%. Στη Γαλλία το μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών, το κατέχουν οι Πορτογάλοι με 
13,6%. Ακολουθούν οι Αλγερινοί με 13,2% και οι Μαροκινοί με 12,7% (Πίνακας 2.3).

Διάγραμμα 2.1
Αλλοδαπός Πληθυσμός στις Χώρες της ΕΕ-27 με βάση τη Χώρα Διαμονής 

(% στο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-27)
2008

Πηγή: Eurostat.

Συνολικά, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 ζούσαν το 2008 30,8 εκατ. ξένοι υπήκοοι που αντιστοιχούσαν 
στο 6,2% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Από αυτούς τα 11,3 εκατ. προέρχονταν από άλλες 
χώρες-μέλη και τα υπόλοιπα 19,5 εκατ. ήταν πολίτες τρίτων χωρών. Τα 6,1 εκατ. προέρχονταν από 
τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, τα 4,7 εκατ. από την Αφρική, τα 3,7 εκατ. από την Ασία και τα 3,2 
εκατ. από την Αμερική (Διάγραμμα 2.2). 
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Διάγραμμα 2.2
Αλλοδαπός Πληθυσμός στις Χώρες της ΕΕ-27 ανά Περιοχή Προέλευσης 

(% στο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-27)
2008

Οι περισσότεροι μετανάστες στις χώρες-μέλη της ΕΕ-27 προέρχονται από την Τουρκία (Πίνακας 2.4). 
Το 2008 κατοικούσαν στην Ένωση 2.319.000 Τούρκοι υπήκοοι που αντιστοιχούσαν στο 7,9% του 
συνόλου των αλλοδαπών πολιτών. Ακολουθούν οι Μαροκινοί με 1.727.000 (5,6%) και οι Ρουμάνοι 
με 1.677.000 (5,4%). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στους αριθμούς που αναφέρει η Eurostat δεν 
συμπεριλαμβάνονται όσοι μετανάστες έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια κάποιας χώρας-μέλους της 
Ένωσης. Για παράδειγμα στη Γερμανία το 2008 καταγράφονται 168.000 λιγότεροι Τούρκοι υπήκοοι 
σε σύγκριση με το 2001. Όμως την ίδια περίοδο έλαβαν τη γερμανική υπηκοότητα περίπου 260.000 
Τούρκοι υπήκοοι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη περίοδο εγκαταστάθηκαν 92.000 
νέοι Τούρκοι μετανάστες στη Γερμανία (Πίν. 2.4 & 2.5).
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Πίνακας 2.4
Οι 10 Πολυπληθέστερες Ομάδες Αλλοδαπών από μη Κ-Μ

που κατοικούν στην ΕΕ-27
2008

Χώρα 
Προέλευσης μη 

Κ-Μ ΕΕ-27

Αριθμός 
στην ΕΕ-

27 (σε 
000)

% επί του 
Αλλοδαπού 
Πληθυσμού 
της ΕΕ-27

Κύρια Κ-Μ διαμονής και % επί του 
αλλοδαπού πληθυσμού

Τουρκία 2.419,0 7,9 Γερμανία (76%)
Μαρόκο 1.727,0 5,6 Ισπανία (38%), Γαλλία (27%), Ιταλία 

(21%)
Αλβανία 1.015,0 3,3 Ελλάδα (57%), Ιταλία (40%)
Κίνα 621,0 2,0 Ιταλία (25%), Ισπανία (20%), Η.Β. 

(15%)
Ουκρανία 602,0 2,0 Γερμανία (23%), Ιταλία (22%), Τσεχία 

(17%)
Αλγερία 594,0 1,9 Γαλλία (80%)
Ρωσία 570,0 1,9 Γερμανία (36%)
Ινδία 512,0 1,7 Η.Β. (58%)
Εκουαδόρ 511,0 1,7 Ισπανία (83%)
Σερβία-Μαυρ/
νιο 473,0 1,5 Γερμανία (54%), Αυστρία (28%), 

Ιταλία (14%)
Πηγή: Eurostat.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπεριφορά των Κινέζων και των Ινδών μεταναστών. Πρόκειται 
για δύο χώρες που σημειώνουν εκρηκτική οικονομική ανάπτυξη. Οι μετανάστες αποτελούν γέφυρα 
που συμβάλλει στη διεύρυνση των οικονομικών ανταλλαγών μεταξύ της χώρας προέλευσης και της 
χώρας υποδοχής.

Οι Ινδοί σε ποσοστό 58% ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ δεν υπάρχει καμιά άλλη Ευρωπαϊκή 
χώρα που να φιλοξενεί διψήφιο ποσοστό Ινδών στο έδαφός της. Οι Κινέζοι σε ποσοστό 25% είναι 
εγκατεστημένοι στην Ιταλία, 20% στην Ισπανία και 15% στη Μ.Βρετανία. Οι χώρες αυτές ενδέχεται 
να αποκτήσουν προνομιακές εμπορικές σχέσεις με την Κίνα τα προσεχή έτη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
επίσης η περίπτωση της Ισπανίας που προσελκύει την πλειονότητα των Λατινοαμερικανών μεταναστών 
στην Ευρώπη λόγω της κοινής γλώσσας. 

Οι Ρουμάνοι αποτελούν τη μεγαλύτερη κοινότητα μεταναστών στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. 
Περίπου 1,7 εκατομμύρια ζουν σε κάποια άλλη κοινοτική χώρα. Η πλειονότητά τους ζει στην 
Ισπανία (44%) και την Ιταλία 37%. Δεύτερη κοινότητα μεταναστών σε απόλυτο μέγεθος είναι οι 
Ιταλοί και τρίτοι οι Πολωνοί. Οι Έλληνες κατέχουν τη 10η θέση ανάμεσα στις πολυπληθέστερες 
ομάδες Ευρωπαίων που ζουν σε άλλη χώρα της Ένωσης. Οι περισσότεροι από τους 430.000 Έλληνες 
μετανάστες διαμένουν στη Γερμανία (74%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο μεγάλος αριθμός 
Βρετανών που διαμένουν στην Ισπανία. Δεν πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες, αλλά για 
συνταξιούχους που έχουν αγοράσει δικό τους σπίτι στην Ιβηρική Χερσόνησο για να εκμεταλλευτούν 
το κλίμα και το χαμηλότερο κόστος ζωής. 
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Πίνακας 2.5
Οι 10 Πολυπληθέστερες Ομάδες Αλλοδαπών από Κ-Μ της

ΕΕ-27 το 2008

Χώρα 
Προέλευσης από 

Κ-Μ ΕΕ-27

Αριθμός 
σε άλλα 
Κ-Μ της 
ΕΕ-27 (σε 

000)

% επί του 
Αλλοδαπού 
Πληθυσμού 
της ΕΕ-27

Κύρια Κ-Μ διαμονής και % επί του 
αλλοδαπού πληθυσμού

Ρουμανία 1.677,0 5,4 Ισπανία (44%), Ιταλία (37%)
Ιταλία 1.262,0 4,1 Γερμανία (45%)
Πολωνία 1.197,0 3,9 Γερμανία (35%), Η.Β. (33%)
Πορτογαλία 965,0 3,1 Γαλλία (52%)
Ην. Βασίλειο 919,0 3,0 Ισπανία (39%)
Γερμανία 773,0 2,5 Ισπανία (24%), Αυστρία (16%)
Γαλλία 602,0 2,0 Βέλγιο (22%), Η.Β., Γερμανία, Ισπανία 

(19%)
Ολλανδία 459,0 1,5 Γερμανία (31%), Βέλγιο (27%)
Ισπανία 438,5 1,4 Γαλλία (31%), Γερμανία (26%), Η.Β. 

(15%)
Ελλάδα 431,0 1,4 Γερμανία (74%)
Πηγή: Eurostat.

 ► αποτελεσματιΚοσ ελεγχοσ τών συνορών
Ο αριθμός των οικονομικών μεταναστών είναι δυνητικά τόσο μεγάλος που μόνο η αποτροπή εισόδου 
και η επαναπροώθηση στις χώρες προέλευσης μπορούν να αποτελέσουν εφικτή και μακροχρόνια 
βιώσιμη λύση του προβλήματος.

Μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα ο ρυθμός καθαρής μετανάστευσης προς τις χώρες της Ε.Ε. παρέμενε 
χαμηλότερος από 1.000.000 άτομα ετησίως. Ο όγκος αυτός σε συνδυασμό με τη σταθερή οικονομική 
μεγέθυνση των δύο τελευταίων δεκαετιών θεωρήθηκε διαχειρίσιμος από τις ευημερούσες ευρωπαϊκές 
οικονομίες. Οι νέοι μετανάστες κρίθηκαν αναγκαίοι για την ισορροπία των περισσότερων ευρωπαϊκών 
χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογεννητικότητας. Στην αγορά εργασίας παρατηρούνται 
ελλείψεις εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως η πληροφορική. 
Επίσης, πολλές βαριές και ανθυγιεινές εργασίες δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων 
πολιτών. Επομένως, η νόμιμη μετανάστευση είναι χρήσιμη και αναγκαία. Οι περισσότεροι νόμιμοι 
μετανάστες αποκτούν άδεια παραμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης σε ποσοστό 35%, για 
να καλύψουν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, όπου καταγράφεται έλλειψη ενδιαφέροντος από το 
εγχώριο εργατικό δυναμικό (28%) και μετά ή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε Τριτοβάθμια 
Ιδρύματα των χωρών μελών της Ένωσης. 

Όμως μετά το 1999 αυξήθηκαν κατακόρυφα οι ροές οικονομικών μεταναστών προς την Ε.Ε. 
Ειδικά μετά το 2005 εισέρχονται στην Ένωση πάνω από 1,75 εκατομμύρια κατά μέσο όρο ετησίως. 
Υπολογίζεται ότι πέρα από τους νόμιμους μετανάστες που ζουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
κατοικούν και άλλα 4,5 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες. Τα άτομα αυτά κινδυνεύουν από 
κοινωνικό αποκλεισμό και συχνά βιώνουν την απόλυτη εξαθλίωση. Εργάζονται κατά βάση στο χώρο 
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της παραοικονομίας και στρατολογούνται εύκολα από το οργανωμένο έγκλημα.

Οι περισσότεροι παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα υποχείρια των κυκλωμάτων του 
οργανωμένου εγκλήματος που τους εξασφάλισαν την είσοδο στην Ε.Ε. και τους εφοδιάζουν με 
πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα. Αυτή η παθογένεια συνέβαλε στην αύξηση της εγκληματικότητας 
και δημιούργησε κλίμα ξενοφοβίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όσο αυξάνει η πίεση που ασκούν 
οι φτωχοί κάτοικοι του τρίτου κόσμου για μια θέση εργασίας σε μια ευρωπαϊκή ή βορειοαμερικανική 
χώρα, τόσο καθίσταται αναγκαία η αποτροπή της παράνομης εισόδου τους στις οικονομικά 
ανεπτυγμένες χώρες. Η αποτροπή επιτυγχάνεται με την καλύτερη φύλαξη των συνόρων, τη σύλληψη 
και επαναπροώθηση των λαθρομεταναστών στις χώρες καταγωγής τους και τον εντοπισμό και 
σύλληψη των σύγχρονων δουλεμπόρων που έναντι αμοιβής διακινούν τους οικονομικούς μετανάστες. 
Η επαναπροώθηση λόγω του ότι οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες προέρχονται από εμπόλεμες 
ή πολιτικά ασταθείς περιοχές του πλανήτη και υποβάλλουν αίτηση ασύλου, είναι χρονοβόρα και 
πολυδάπανη διαδικασία. Γι’ αυτό ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου της λαθρομετανάστευσης, 
παραμένει ο αυστηρός έλεγχος των διασυνοριακών μετακινήσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ορθώσει συρματοφράχτη και έχουν τοποθετήσει αισθητήρες υψηλής 
τεχνολογίας στο μεγαλύτερο μήκος των συνόρων με το Μεξικό. Το γεγονός αυτό έχει καταστήσει 
τη μετάβαση των λατινοαμερικανών δύσκολη και επικίνδυνη υπόθεση (Bodrarsson Van de Berg - 
2009). Μόνο το 2000 πέθαναν 369 λαθρομετανάστες στην προσπάθειά τους να περάσουν την έρημο 
που χωρίζει το Μεξικό από τις ΗΠΑ. Αλλά και στη Μεσόγειο οι πνιγμοί Αφρικανών και Ασιατών 
λαθρομεταναστών είναι συχνό φαινόμενο. Το γεγονός αυτό έχει κινητοποιήσει παγκοσμίως πολλούς 
ακτιβιστές που θεωρούν ότι κανένα τοίχος υψηλής τεχνολογίας και καμία αστυνομική δύναμη δε 
μπορεί να αναχαιτίσει τα κύματα των εξαθλιωμένων. Το ένστικτο της επιβίωσης θα τους βοηθήσει να 
βρουν χαραμάδες και να περάσουν. Κατά συνέπεια, το μόνο αποτέλεσμα που θα επιφέρουν τέτοιου 
είδους πολιτικές είναι να αυξήσουν το τίμημα που καταβάλλουν οι λαθρομετανάστες σε χρήμα και 
ανθρώπινες ζωές στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στον «παράδεισο» των Δυτικών χωρών. Ακόμα 
και έτσι όμως η αύξηση του κόστους και των κινδύνων μετάβασης, λειτουργεί αποτρεπτικά στην 
προσέλκυση νέων λαθρομεταναστών.

Εάν σε μια χώρα απειλείται η κοινωνική συνοχή και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, οι επιλογές 
προάσπισης των κεκτημένων και της οικονομικής ευημερίας δεν είναι πολλές. Τα σύνορα πρέπει να 
αποκτήσουν νόημα και οι νόμοι να επιβληθούν. Αλλιώς θα κινδυνεύσει με κατάρρευση η έννομη 
τάξη που εγγυάται το Βεμπεριανό κράτος.

 ► Καταμερισμοσ ευθυνών αναμεσα στισ χώρεσ-μελή τήσ ε.ε.
Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος θεωρείται εθνική υπόθεση κάθε κράτους – μέλους 
της Ε.Ε. Όμως τα τελευταία χρόνια η λειτουργία της ενιαίας αγοράς εργασίας και η ελεύθερη 
διακίνηση πολιτών στο χώρο Σέγκεν καθιστά αναγκαία την ανάληψη κοινών δράσεων. Το ζήτημα των 
δικαιωμάτων και της κοινωνικής ασφάλισης των λαθρομεταναστών στρεβλώνει τον ανταγωνισμό 
στις τοπικές αγορές εργασίας. Οι περισσότερες χώρες μέλη λαμβάνουν μέτρα αποτροπής της 
μετεγκατάστασης των λαθρομεταναστών στο έδαφός τους. Έτσι όμως επιβαρύνονται δυσανάλογα 
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οι χώρες της περιφέρειας από τις οποίες εισέρχονται στην Ε.Ε. οι περισσότεροι λαθρομετανάστες. 
Πράγματι οι κύριες πύλες εισόδου είναι τα θαλάσσια περάσματα στη Μεσόγειο διότι φυλάσσονται 
πιο δύσκολα. Στη συνέχεια, οι λαθρομετανάστες επιχειρούν να φτάσουν σε μια από τις πιο πλούσιες 
χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης. Λόγω της συγκεκριμένης ιδιαιτερότητας η Ελλάδα, η Ιταλία 
και η Ισπανία υποχρεώνονται να δαπανούν υπέρογκα ποσά για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων 
τους. 

Αλλά από τις συγκεκριμένη πολιτική επωφελούνται όλα τα άλλα κράτη- μέλη της Ε.Ε. Στα πλαίσια 
της επιβαλλόμενης αλληλεγγύης, οι ηγέτες της Ε.Ε. αποφάσισαν να επιμεριστούν πιο δίκαια οι 
δαπάνες αυτές. Έτσι προέκυψαν τέσσερα Ταμεία που προικοδοτήθηκαν για την περίοδο 2007-2013 με 
τέσσερα δις ευρώ. Με 1,8 δις. ευρώ χρηματοδοτούνται δράσεις του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. 
Από το συγκεκριμένο Ταμείο διασφαλίζεται η χρηματοδότηση του Frontex.

Συστάθηκε επίσης το Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Το συγκεκριμένο Ταμείο 
χρηματοδοτεί δράσεις των κρατών – μελών που συμβάλλουν στην ταχύτερη ενσωμάτωση 
των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες που επέλεξαν να ζήσουν. Χρηματοδοτούνται δράσεις 
διαπολιτισμικού διαλόγου, εκμάθησης της γλώσσας και μαζικές εκδηλώσεις που εθίζουν τους 
μετανάστες στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.

Έχει ενεργοποιηθεί και το Ταμείο Επιστροφών που στηρίζει τις προσπάθειες επαναπατρισμού και 
επανεγκατάστασης παράνομων οικονομικών μεταναστών στις χώρες από τις οποίες κατάγωνται. 
Διαθέτει όμως χαμηλό προϋπολογισμό 676 εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος έχει συσταθεί το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσφύγων, με προϋπολογισμό που φθάνει τα 628 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-
2013. Το ταμείο αυτό χρηματοδοτεί τις προσπάθειες ενιαιοποίησης των διαδικασιών χορήγησης 
ασύλου σε όλες τις χώρες – μέλη.  Καλύπτει επίσης δαπάνες των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων, όπου 
διαμένουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι να εξεταστεί το αίτημά τους από τις αρμόδιες αρχές (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή – 2009).
   

 ► H Δήμιουργια Και ο ρολοσ του  Frontex.
Αφού αναγνωρίστηκε ότι η λαθρομετανάστευση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για το σύνολο των 
κρατών – μελών της ΕΕ, συστάθηκε με τον κανονισμό της ΕΚ αρ.2007/204, ο «Οργανισμός για τη 
Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της ΕΕ» (Frontex). Ο Frontex 
ανέλαβε να συντονίσει την επιχειρησιακή συνεργασία των εθνικών φορέων στον τομέα της φύλαξης 
των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Η αρχική πρόθεση ήταν να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός 
διαχείρισης πληροφοριών και μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τα κράτη-μέλη που αντιμετώπιζαν τις 
περισσότερες προκλήσεις στον τομέα της λαθρομετανάστευσης. Γι’ αυτό, αμέσως μετά την ίδρυσή 
του, ο Οργανισμός ανέλαβε την παροχή βοήθειας στον τομέα της κατάρτισης των συνοριοφυλάκων 
και δημιούργησε μονάδες ανάλυσης κινδύνου.

Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία που είναι οι χώρες από τις 
οποίες εισέρχεται ο κύριος όγκος των λαθρομεταναστών, αντιμετωπίζουν μεγάλα δημοσιονομικά 
προβλήματα και οργανωτικές δυσχέρειες στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης.  Επομένως δεν μπορούν 
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να επωμιστούν από μόνες τους το βάρος της αποτροπής εισόδου λαθρομεταναστών στο χώρο της 
Ε.Ε. Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε αναγκαία η επέκταση των δραστηριοτήτων του οργανισμού, 
τόσο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό όσο και την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού 
των λαθρομεταναστών.  Στην πράξη έγινε εμμέσως αποδεκτό ότι είναι άδικο για τις χώρες με τις 
ασθενέστερες οικονομίες να αναλάβουν μόνες τους το κόστος της φύλαξης των συνόρων και του 
επαναπατρισμού των λαθρομεταναστών που συλλαμβάνονται. 

Το 2008 εντοπίστηκαν 166.000 άτομα που επιχειρούσαν να διέλθουν παράνομα τα εξωτερικά 
θαλάσσια και χερσαία σύνορα της ΕΕ. Το σχετικό νούμερο ήταν αυξημένο κατά 20% σε σχέση με 
το 2007 (Frontex Annual Report-2009). Το σύνολο της αύξησης οφειλόταν στη μεγάλη άνοδο που 
σημείωσαν οι εντοπισμοί στα θαλάσσια σύνορα της Ιταλίας και της Ελλάδας. Το 2009 οι εντοπισμοί 
στα θαλάσσια σύνορα αυξήθηκαν κατά 69% περίπου, ενώ στα χερσαία σύνορα οι συλλήψεις 
σημείωσαν ελαφρά μείωση. Οι περισσότεροι λαθρομετανάστες που επιχείρησαν να εισέλθουν μέσω 
των θαλάσσιων οδών στην Ένωση, εντοπίστηκαν γύρω από τη νήσο Lampedusa στην Ιταλία. Είναι 
ενδεικτικό ότι από τους 37.000 λαθρομετανάστες που συνελήφθησαν στα χωρικά ύδατα της Ιταλίας 
το 2008, οι 31.300 εντοπίστηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή.

 Στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και την Αλβανία σημειώνονται οι μισοί περίπου 
εντοπισμοί λαθρομεταναστών στο σύνολο της Κοινότητας. Οι εντοπισμοί λαθρομεταναστών 
στα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ανήλθαν το 2008 σε 30.149 άτομα (Πίνακας 
2.6). Οι περισσότερες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στα νησιά του Βορείου και του Ανατολικού 
Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Πάτμος, Κως). Από τα χερσαία σύνορα Ελλάδας και 
Αλβανίας διέρχεται ο μεγαλύτερος όγκος παράνομων μεταναστών στην ΕΕ. Το 2008 εντοπίστηκαν 
39.267  λαθρομετανάστες. Παρόλα αυτά, ήταν κατά 10% λιγότεροι από το 2007. Οι περισσότεροι 
μετανάστες που εντοπίζονται σε αυτό το τμήμα των συνόρων είναι Αλβανοί υπήκοοι. Οι συλληφθέντες 
επαναπατρίζονται στην Αλβανία με συνοπτικές διαδικασίες, λόγω των σχετικών συμφωνιών 
επανεισδοχής που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες. Ωστόσο, επανέρχονται σύντομα και κάποια στιγμή 
επιτυγχάνουν το σκοπό τους. Όταν διαφύγουν της προσοχής των συνοριοφυλάκων, προωθούνται στην 
ενδοχώρα, όπου διατηρούν οικογένειες και γενικά έχουν αναπτύξει έντονους επαγγελματικούς και 
κοινωνικούς δεσμούς. Στην ουσία, δεν πρόκειται για νέους μετανάστες, αλλά για τακτική μετακίνηση 
εκατέρωθεν των συνόρων, ατόμων που εργάζονται παράνομα στη χώρα μας για πολλά χρόνια.
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Πίνακας 2.6
Συλληφθέντες Αλλοδαποί για Παράνομη Είσοδο & Παραμονή ανά Μεθόριο

2006-2009

Περιοχή 2006 2007 2008 2009
% Μεταβολή

2007/06 2008/07 2009/08
Ελληνο-Αλβανική 
Μεθόριος

33.618 42.897 39.267 38.164 27,6 -8,5 -2,8
Ελληνο-Σκοπιανή 
Μεθόριος

3.541 2.887 3.459 2.355 -18,5 19,8 -31,9
Ελληνο-Βουλγαρική 
Μεθόριος

1.132 966 1.795 1.258 -14,7 85,8 -29,9
Ελληνο-Τουρκικά 
Χερσαία Σύνορα 
(προερχόμενοι από 
Τουρκία)

15.265 16.789 14.461 8.787 10,0 -13,9 -39,2

Ελληνο-Τουρκικά 
Θαλάσσια Σύνορα 
(προερχόμενοι από 
Τουρκία)

6.886 16.781 30.149 27.685 143,7 79,7 -8,2

Κρήτη 2.432 2.245 2.961 2.859 -7,7 31,9 -3,4

Λοιπή Χώρα 32.365 29.799 54.245 45.037 -7,9 82,0 -17,0

Σύνολο 95.239 112.364 146.337 126.145 18,0 30,2 -13,8

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση αλλοδαπών.

Αντίθετα, οι παράνομες διελεύσεις από τα ελληνοτουρκικά σύνορα δημιουργούν σημαντικότατο 
πρόβλημα. Οι Ασιάτες και Αφρικανοί που εντοπίζονται σε αυτή την περιοχή, σπάνια επαναπατρίζονται. 
Η Τουρκία αρνείται να εφαρμόσει τις συμφωνίες για επαναπροώθηση στη χώρα από την οποία 
εισήλθαν οι λαθρομετανάστες και δε δέχεται πίσω τους συλληφθέντες. Την ίδια στιγμή, η επιχείρηση 
επαναπροώθησής τους σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, η Γεωργία, η Σομαλία και η 
Νιγηρία, εκτός από τις πρακτικές δυσκολίες σε θεσμικό επίπεδο, είναι και πολυδάπανη. Το θετικό στην 
υπόθεση είναι ότι κατά το 2008 ερμηνεύτηκε διασταλτικά το άρθρο 9 του κανονισμού του Frontex 
και κατέστη δυνατός ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η οικονομική ενίσχυση κοινών επιχειρήσεων 
επαναπατρισμού. Πρόκειται για ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που έτυχε θερμής υποδοχής από όλα τα 
κράτη-μέλη και ειδικά από την Ελλάδα και την Ισπανία.

Εκτός από τις συλλήψεις λαθρομεταναστών, τα κράτη-μέλη εξέδωσαν το 2008 και περίπου 140.000 
αρνήσεις εισόδου στην Ε.Ε. Ο  αριθμός τους ήταν κατά 11% μειωμένος σε σχέση με το 2007. Οι 
περισσότερες αφορούσαν σε αφίξεις με εναέρια μέσα (περίπου 65.000). Ανάλογος ήταν και ο αριθμός 
των ατόμων που τους απαγορεύτηκε η είσοδος σε χερσαίους συνοριακούς σταθμούς. Αντίθετα, στα 
λιμάνια οι αρνήσεις ήταν σχετικά περιορισμένες και δεν υπερέβησαν τις 6.700. Στα νούμερα που 
προαναφέρθηκαν δεν περιλαμβάνονται οι 400.000 περίπου αρνήσεις εισόδου Αφρικανών στα χερσαία 
σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο, στη Θέοντα και τη Μελίγια. 
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Το 2009 οι εντοπισμοί λαθρομεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μειώθηκαν κατά 33% 
και ανήλθαν στις 106.200. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στις συλλήψεις κατά μήκος των 
χερσαίων συνόρων (-43%) και δευτερευόντως στα θαλάσσια σύνορα, στα οποία οι συλλήψεις ήταν 
λιγότερες κατά 23% σε σχέση με το 2008. Οι σημαντικότερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιταλία 
και την Ισπανία. Οι οικονομίες των χωρών αυτών δοκιμάστηκαν από σημαντική ύφεση στους τομείς 
που απασχολούν ανειδίκευτη εργασία, (οικοδομή,  τουρισμός και  ελαφρά βιομηχανία). Αντίθετα, 
στην Ελλάδα η μείωση περιορίστηκε σε μονοψήφιο ποσοστό. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
να αυξηθεί το ποσοστό των παράνομων λαθρομεταναστών που επιχειρούν να εισέλθουν στην 
ΕΕ μέσω των ελληνικών συνόρων από 50% το 2008, σε 75% το 2009. Μόνο οι συλλήψεις στην 
ελληνοαλβανική μεθόριο και τα σύνορα με τη Fyrom, αντιπροσωπεύουν το 34% του συνόλου των 
εντοπισμών στα σύνορα της ΕΕ. Ακολουθούν με μερίδιο 21% οι εντοπισμοί στη θαλάσσια περιοχή 
του Αιγαίου. Με άλλα λόγια, οι δύο σημαντικότερες δίοδοι εισροής λαθρομεταναστών στην Ε.Ε. 
βρίσκονται  πλέον στα Βόρεια και Ανατολικά σύνορα της Ελλάδας.

Οι αρνήσεις εισόδου από το σύνολο των χωρών της Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 7% και ανήλθαν σε 
113.000 το 2009. Μείωση κατά 16% σημείωσαν και οι συλλήψεις αλλοδαπών που είχαν εισέλθει 
νόμιμα στην ΕΕ, αλλά παρέμειναν μετά τη λήξη της βίζας τους στη χώρα που επισκέφθηκαν ως 
τουρίστες. Συνολικά, εντοπίστηκαν 45.000 τέτοια άτομα από 54.000 που είχαν εντοπιστεί το 2008. 
Τέλος, μείωση κατά 19% σημείωσαν και οι συλλήψεις ατόμων που ενώ είχαν απορριφθεί οι αιτήσεις 
τους για χορήγηση πολιτικού ασύλου, εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν παράνομα στην Ευρώπη. 
Εντοπίστηκαν 16.000 άτομα αυτής της κατηγορίας το 2009 έναντι 19.000 το 2008.

Στο πρώτο τετράμηνο του 2010, ο ρυθμός εντοπισμού λαθρομεταναστών στα σύνορα της ΕΕ μειώθηκε 
ακόμη περισσότερο. Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, οι συλλήψεις στο Βόρειο Αιγαίο μειώθηκαν κατά 50% και στο Νότιο Αιγαίο κατά 65%. Όμως, 
υπερδιπλασιάστηκαν οι εντοπισμοί στα χερσαία σύνορα, τόσο στη Θράκη όσο και στην Ήπειρο. 
Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το μερίδιο της Ελλάδας στο σύνολο του 
αριθμού των εντοπισμών που πραγματοποιούνται στα σύνορα της ΕΕ και να φτάσει στο 88%.
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 ► χώρεσ προελευσήσ λαθρομεταναστών
Το 2009 διαφοροποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό η ποσοστιαία αναλογία των επιμέρους εθνικοτήτων 
στο σύνολο των λαθρομεταναστών. Μειώθηκαν οι λαθρομετανάστες που προέρχονται από το Ιράκ, 
την Ερυθραία, την Αίγυπτο, το Μαρόκο και την Ινδία. Αντίθετα, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός 
των λαθρομεταναστών που προέρχεται από τις εμπόλεμες ζώνες του Αφγανιστάν και του Πακιστάν. 
Επιπλέον, αυξήθηκαν οι αφίξεις λαθρομεταναστών από τη Νοτιοανατολική Ασία και ιδιαίτερα το 
Βιετνάμ (Πίνακας 2.7).

Πίνακας 2.7

Συλληφθέντες Αλλοδαποί για Παράνομη Είσοδο & Παραμονή ανά Υπηκοότητα από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές

2001-2009
Έτος 2001 219.598 Έτος 2002 58.230 Έτος 2003 51.031

10 Κυριότερες Υπηκοότητες 10 Κυριότερες Υπηκοότητες 10 Κυριότερες Υπηκοότητες

Αλβανία 173.957 Αλβανία 36.827 Αλβανία 35.789

Ιράκ 8.379 Ιράκ 8.455 Βουλγαρία 1.889

Αφγανιστάν 5.026 Αφγανιστάν 2.234 Ιράκ 1.402

Ιράν 2.424 Ιράν 1.383 Αφγανιστάν 1.391

Βουλγαρία 2.358 Βουλγαρία 1.262 ΠΓΔΜ 1.088

Πακιστάν 2.313 Πακιστάν 918 Σομαλία 934

Ινδία 1.843 Ινδία 728 Παλαιστίνη 785

ΠΓΔΜ 1.469 ΠΓΔΜ 722 Ρουμανία 775

Ρουμανία 1.112 Ρουμανία 517 Ιράν 736

Μπαγκλαντές 732 Μπαγκλαντές 471 Τουρκία 669

Έτος 2004 44.987 Έτος 2005 66.351 Έτος 2006 95.239

10 Κυριότερες Υπηκοότητες 10 Κυριότερες Υπηκοότητες 10 Κυριότερες Υπηκοότητες
Αλβανία 31.637 Αλβανία 52.132 Αλβανία 57.466

Αφγανιστάν 10.802 Αφγανιστάν 1.771 Ιράκ 8.157

Βουλγαρία 1.553 Βουλγαρία 1.649 Αφγανιστάν 5.260

Ιράκ 988 Ρουμανία 1.195 Πακιστάν 3.350

Ρουμανία 351 Ιράκ 1.064 Παλαιστίνη 2.847

Αίγυπτος 801 Πακιστάν 1.019 Σομαλία 2.618

Παλαιστίνη 738 ΠΓΔΜ 993 Μπαγκλαντές 1.824

ΠΓΔΜ 711 Παλαιστίνη 799 Ρουμανία 1.791

Πακιστάν 687 Γεωργία 796 Γεωργία 1.708

Γεωργία 527 Αίγυπτος 735 Βουλγαρία 1.657

Έτος 2007 112.364 Έτος 2008 146.337 Έτος 2009 126.145

10 Κυριότερες Υπηκοότητες 10 Κυριότερες Υπηκοότητες 10 Κυριότερες Υπηκοότητες
Αλβανία 66.818 Αλβανία 72.454 Αλβανία 63.563

Ιράκ 12.549 Αφγανιστάν 25.577 Αφγανιστάν 17.828

Αφγανιστάν 11.611 Ιράκ 15.940 Παλαιστίνη 10.763

Παλαιστίνη 5.135 Σομαλία 6.713 Σομαλία 7.710

Σομαλία 3.656 Πακιστάν 5.512 Ιράκ 7.662

Πακιστάν 2.834 Παλαιστίνη 4.593 Πακιστάν 4.854

Γεωργία 1.441 Γεωργία 2.961 Γεωργία 2.522

Μπαγκλαντές 721 Μπαγκλαντές 1.655 Ερυθραία 1.486

Αίγυπτος 598 Μυανμάρ 1.611 Μυανμάρ 1.458

Μαυριτανία 532 Ερυθραία 1.566 Μπαγκλαντές 1.443
Πηγή: Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση αλλοδαπών.
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Από τον αριθμό των συλληφθέντων αλλοδαπών για παράνομη είσοδο στη χώρα μας διαφαίνεται ότι 
οι βασικές χώρες προέλευσης δεν έχουν διαφοροποιηθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία. Το Ιράκ, το 
Αφγανιστάν, το Ιράν, η Βουλγαρία, η Ινδία, η Αίγυπτος, η Σομαλία, το Μπαγκλαντές και η Γεωργία 
βρίσκονται διαρκώς στην πρώτη δεκάδα των χωρών προέλευσης των συλληφθέντων. Διαχρονικά όμως 
μειώνεται σταθερά ο αριθμός όσων προέρχονται από τις Βαλκανικές χώρες, όπως είναι η Αλβανία, 
η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Π.Γ.Δ.Μ. Μετά την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας 
στην Ένωση, εισέρχονται πλέον νόμιμα οι υπήκοοι τους στη χώρα μας και δεν καταγράφονται ως 
λαθρομετανάστες στις σχετικές στατιστικές. Αντίθετα,  η αύξηση του απόλυτου αριθμού μεταναστών 
από χώρες, όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν και η Σομαλία είναι εντυπωσιακή.
Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι το σύνολο των προερχομένων από την περιοχή του 
Αφγανιστάν, εισέρχεται στην Ε.Ε. μέσω των ελληνικών συνόρων (Frontex-2010).  Πρόκειται για 
άτομα που διακινούνται συνήθως από οργανωμένα κυκλώματα σύγχρονων δουλεμπόρων, τα οποία 
ελέγχονται από την Κουρδική μαφία. Οι λαθρομετανάστες έχουν πληρώσει από 1.500 ως και 7.000 
δολάρια ο καθένας για να διασφαλίσουν την παράνομη μεταφορά, πλαστά χαρτιά και μια πρώτη 
επαφή με ομοεθνείς τους στη χώρα μας.  

Σε ότι αφορά τη διακίνηση θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η κατάσταση παραμένει στάσιμη 
τα τελευταία χρόνια. Πάνω από τα μισά θύματα trafficking προς τις χώρες της Ε.Ε.-15 προέρχονται 
από πρώην κομμουνιστικές χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης που σήμερα είναι 
μέλη της Ένωσης (Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία κλπ). Επομένως, έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη η 
παρεμπόδιση της διασυνοριακής μετακίνησης των θυμάτων. Κατά τα άλλα, καταγράφεται αυξημένη 
διακίνηση ανηλίκων και γυναικών από χώρες της Δυτικής Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασία.

 ► επιχειρήσιαΚή Δρασή του Frontex
O Frontex έχει αναπτύξει μια μόνιμη δομή συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και 
προωθεί ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων. Υπάρχει η 
πρόθεση από όλα τα κράτη-μέλη να μετεξελιχθεί στον οργανισμό που θα αναλάβει τη φύλαξη των 
εξωτερικών συνόρων, τους συνοριακούς ελέγχους και σε ένα δεύτερο επίπεδο την επαναπροώθηση  
των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους. Στα πλαίσια αυτά ξεκίνησαν από το 2007  
πιλοτικά προγράμματα επιχειρησιακής δράσης που τείνουν να μετεξελιχθούν σε μόνιμες δράσεις.

Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Poseidon που εφαρμόστηκε  πιλοτικά για την φύλαξη των θαλασσίων 
συνόρων στο Νοτιοανατολικό άκρο της Ε.Ε., έχει μετεξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη δράση 
συντονισμού της φύλαξης των ελληνικών συνόρων (θαλασσίων και χερσαίων). Βέβαια, πάνω από 
το 50% του προγράμματος εξακολουθεί να χρηματοδοτείται από την Ελλάδα, η οποία προσφέρει 
και το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπινων πόρων που εμπλέκονται στην επιχείρηση. Παρόλα αυτά, 
η παροχή τεχνογνωσίας και η πολιτική κάλυψη των επιχειρήσεων, βελτιώνουν σημαντικά την 
αποτελεσματικότητα των μηχανισμών αποτροπής εισόδου λαθρομεταναστών στη χώρα μας.

Ένας τομέας των δράσεων του Frontex που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα σχετίζεται με την 
οργάνωση και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων επαναπατρισμού συλληφθέντων λαθρομεταναστών. 
Το 2008 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, οργανώθηκαν 15 αποστολές τέτοιου τύπου που είχαν 
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ως αποτέλεσμα την αερομεταφορά 801 απελαθέντων στις χώρες από τις οποίες κατάγονταν. Η 
συγκεκριμένη δράση απορρόφησε τη μεγαλύτερη αύξηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού 
κατά το 2009. Πράγματι, τη χρονιά αυτή οι αποστολές υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το αμέσως 
προηγούμενο έτος  και ανήλθαν σε 32. Ο αριθμός  των επαναπατρισθέντων έφτασε τους 1622. Οι 
περισσότερες αποστολές συνδιοργανώθηκαν με την Ελλάδα. Μάλιστα, το 4ο τετράμηνο του 2009  
τέθηκε σε εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα «Attica 2009» που αφορά στο σχεδιασμό πολιτικών 
επαναπατρισμού λαθρομεταναστών σε συνεργασία με την Κομισιόν, τη Διεθνή Οργάνωση για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα επιμέρους κράτη-μέλη. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος 
χρηματοδοτήθηκαν δύο αποστολές επιστροφής λαθρομεταναστών στη Νιγηρία και τη Γεωργία.

Η συνέχιση και η επιπλέον χρηματοδότηση τέτοιου είδους πολιτικών κατά το 2010, θα βοηθήσει την 
Ελλάδα να περιορίσει τα προβλήματα που δημιουργούν οι λαθρομετανάστες που παγιδεύονται στο 
έδαφός της στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε άλλες οικονομικά πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. 

 ► ο μελλοντιΚοσ ρολοσ του Frontex
Η διεύρυνση του ρόλου του Frontex αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της Ε.Ε. πως η χώρα μας λόγω 
των γεωγραφικών της ιδιαιτεροτήτων, δέχεται δυσανάλογα μεγάλο κύμα λαθρομεταναστών που δεν 
ενδιαφέρονται για μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφός της, αλλά επιθυμούν να μετεγκατασταθούν σε 
κάποια άλλη χώρα της Βορειοδυτικής Ευρώπης. Επομένως, υπάρχει μια συνευθύνη σε ό,τι αφορά 
την αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης. Παράλληλα, κατέστη σαφές ότι το 
κόστος της επαναπροώθησης στις χώρες καταγωγής των λαθρομεταναστών, θα ήταν δυσβάσταχτο 
για τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας. Από αυτή την άποψη, κρίνεται ως πολύ θετική εξέλιξη η 
συνεχής αύξηση των προϋπολογισμών του Frontex. Από το 2006 που ξεκίνησε τη λειτουργία του, 
μέχρι και το 2009, ο συνολικός προυπολογισμός του Οργανισμού έχει αυξηθεί κατά 360%. Το 2009 
ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 25% έναντι του 2008 και έφτασε στα 88,3 εκατομμύρια ευρώ. Αν 
συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια ο ίδιος ρυθμός αύξησης των πόρων και των τεχνικών μέσων του  
Frontex, σύντομα η αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας θα ενισχυθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.

 ► ΔιπλώματιΚή συνεργασια με τριτεσ χώρεσ. 
Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι 
λαθρομετανάστες, είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος ελέγχου των μεταναστευτικών ροών. Τόσο η διεθνής 
όσο και η ελληνική εμπειρία έχουν αποδείξει ότι:

•	 Η στενή συνεργασία των αρχών ασφαλείας της Ε.Ε. με τις αντίστοιχες αρχές των χωρών 
προέλευσης βελτιώνει την ποιότητα και τον όγκο των πληροφοριών γύρω από τη δράση των 
κυκλωμάτων διακίνησης λαθρομεταναστών.

•	 Η ύπαρξη ακριβέστερων πληροφοριών βοηθάει στη βέλτιστη κατανομή προσωπικού και  
διαθέσιμων τεχνικών μέσων. Με αυτό τον τρόπο, καθίσταται αποτελεσματικότερη η φύλαξη 
των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.

•	 Η ύπαρξη στενών διπλωματικών σχέσεων με τις χώρες προέλευσης διευκολύνει τη σύναψη 
συμφωνιών επαναπροώθησης των λαθρομεταναστών που συλλαμβάνονται. Αξίζει να σημειωθεί 
πως όσο αυξάνεται η πιθανότητα σύλληψης και επαναπατρισμού των λαθρομεταναστών, τόσο 
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αυξάνει και το κόστος του εγχειρήματος για τους λαθρομετανάστες. Επιπλέον, περιορίζονται 
τα κέρδη των κυκλωμάτων που τους προωθούν οργανωμένα προς την Ένωση.

•	 Με τις χώρες που μοιράζεται κοινά σύνορα η Ε.Ε., συνάπτονται συμφωνίες για κοινές περιπολίες 
από πολυεθνικές ομάδες συνοριοφυλάκων. Έτσι, αυξάνεται το διαθέσιμο προσωπικό και 
βελτιώνεται η φύλαξη των συνόρων. Προς την ίδια κατεύθυνση, λειτουργεί η παροχή τεχνικής 
και οικονομικής βοήθειας της Ε.Ε. προς τις χώρες με τις οποίες συνορεύει.

Η πιο επιτυχημένη επιχείρηση συνεργασίας του Frontex με τρίτες χώρες είναι η HERA. Αφορά 
σε ανταλλαγή πληροφοριών και ταχείες διαδικασίες επαναπροώθησης των συλληφθέντων 
λαθρομεταναστών με τις χώρες της Δυτικής Αφρικής. Το 2009 ο Frontex επεξέτεινε τη συμφωνία 
για κοινές επιχειρήσεις εναντίον της λαθρομετανάστευσης με Αλβανία, Κροατία, Σερβία και Ρωσία. 
Η συνεργασία που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς αφορά στην 
επαναπροώθηση των λαθρομεταναστών που εισέρχονται από την Τουρκία. Το 2009 οι τουρκικές 
αρχές ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του  Frontex για σύναψη συμφωνίας συνεργασίας. Εάν 
ολοκληρωθούν επιτυχώς οι σχετικές διαπραγματεύσεις, θα έχει πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο 
βήμα για την πάταξη της παράνομης λαθρομετανάστευσης προς την Ελλάδα. Το ζητούμενο είναι 
να αποδεχθεί η Τουρκία την επαναπροώθηση στο έδαφός της όσων συλλαμβάνονται, καθώς 
προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα από την ελληνοτουρκική μεθόριο στη χώρα μας. Οι απελάσεις θα 
καταστούν εύκολη και σχετικά φθηνή υπόθεση. Σήμερα, είναι πολύ δύσκολο να επαναπροωθηθούν οι 
λαθρομετανάστες στις χώρες καταγωγής τους. Επισημάνθηκε και προηγούμενα, πως η αερομεταφορά 
τους σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Πακιστάν ή  το Μπαγκλαντές, είναι πολυδάπανη υπόθεση.

 ► το θεσμιΚο πλαισιο που Διεπει τήν υποΔοχή μεταναστών στήν 
ελλαΔα.
Το καθεστώς που διέπει την παρουσία ενός μετανάστη στη χώρα υποδοχής, καθορίζει σε σημαντικό 
βαθμό τη συμπεριφορά που επιδεικνύει ως μέλος της κοινωνίας στην οποία επιχειρεί να ενταχθεί.

Η ελληνική κοινωνία δεν διέθετε προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών 
όταν κατέρρευσαν τα κομμουνιστικά καθεστώτα στην Ανατολική Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90. Στην ουσία ήταν απροετοίμαστη και θεσμικά ανοχύρωτη να αποτρέψει την είσοδο ή να 
υποδεχθεί μετανάστες και να τους εντάξει ομαλά στην ελληνική κοινωνία. Δεν διέθετε ρυθμιστικούς 
διαχειριστικούς και διοικητικούς κανόνες που θα μπορούσαν να τεθούν σε άμεση εφαρμογή, όταν 
ανέκυψαν προβλήματα από την ξαφνική και μαζική έλευση μεταναστών. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε 
συγκροτημένη προσπάθεια οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Η έλλειψη 
μεταναστευτικής πολιτικής προξένησε μεγάλα προβλήματα που έλαβαν διαστάσεις εθνικού ζητήματος 
στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Το γεγονός αυτό δε συνιστά ελληνική ιδιομορφία. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με εξαίρεση τη 
Γερμανία που διέθετε μακρά παράδοση και δοκιμασμένες διοικητικές δομές υποδοχής μεταναστών, 
εμφανίστηκαν ανέτοιμες να υποδεχθούν τα κύματα οικονομικών μεταναστών που ήλθαν από 
την Ανατολική Ευρώπη μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Η Ισπανία αντιμετώπισε 
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ανάλογα προβλήματα αργότερα, όταν επιχείρησε την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των 
Βορειοαφρικανών. Το Παρίσι γνώρισε μεγάλες ταραχές από αλλεπάλληλες εκδηλώσεις φαινομένων 
ρατσιστικής βίας που προήλθαν από μετανάστες δεύτερης γενιάς. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι 
δεν είχαν ενταχθεί επιτυχώς στη Γαλλική Κοινωνία τα προγενέστερα μεταναστευτικά κύματα.

 ► ο νομοσ 1975/1991.
Αναφέρθηκε προηγούμενα ότι η έναρξη μαζικής εισροής μεταναστών στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90, βρήκε την Ελλάδα εντελώς απροετοίμαστη. Ο μεταναστευτικός νόμος που βρισκόταν σε 
ισχύ (Ν. 4310/1929) ήταν απαρχαιωμένος. Το 1991 ψηφίζεται εσπευσμένα ο Ν. 1975/1991 περί 
«Αστυνομικού Ελέγχου των μεθοριακών διαβάσεων εισόδου, παραμονής, εργασίας και απέλασης 
αλλοδαπών και διαδικασίας αναγνώρισης προσφύγων». Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελεί  την πρώτη 
απόπειρα άσκησης συγκροτημένης μεταναστευτικής πολιτικής. Στην εισηγητική του έκθεση αναφέρει 
ότι «ο ελληνικός χώρος κατακλύζεται από αλλοδαπούς, οι οποίοι εισερχόμενοι, παραμένοντες και 
εργαζόμενοι παράνομα, δημιουργούν τεράστια προβλήματα στο κράτος. Παράλληλα, προσπαθούν 
να επιλύσουν τα δικά τους προβλήματα επιδιδόμενοι σε εγκληματικές ενέργειες, όπως ναρκωτικά, 
ληστείες, κλοπές κλπ».

Ο σχετικός νόμος επιτρέπει τη νόμιμη είσοδο οικονομικών μεταναστών κατόπιν αιτήματος των 
εργοδοτών. Οι αλλοδαποί μπορούν να καταλάβουν κενές θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονται από 
το εγχώριο εργατικό δυναμικό. Οι μετανάστες δικαιούνται να παραμείνουν χωρίς άδεια στη χώρα για 
τρεις (3) μήνες και να πάρουν προσωρινή άδεια εργασίας για άλλους τρεις (3) μήνες. 

Με την πρώτη της νομοθετική παρέμβαση, η ελληνική κυβέρνηση επιχείρησε να συνδέσει τη μαζική 
εισροή μεταναστών από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες της Ανατ. Ευρώπης και των Βαλκανίων, με 
την προσωρινή εποχική απασχόληση. Ήθελε να πιστεύει ότι πρόκειται για ένα παροδικό φαινόμενο που 
θα πάψει να υφίσταται μόλις σταθεροποιηθεί εκ νέου η πολιτική κατάσταση στις χώρες προέλευσης 
των μεταναστών. Γι’ αυτό ο νόμος έδινε τη δυνατότητα για μέγιστη παραμονή μέχρι 5 έτη, με την 
υποχρέωση ετήσιας ανανέωσης της άδειας εργασίας. Αλλά η διαδικασία ήταν τόσο γραφειοκρατική 
και χρονοβόρα που στην πράξη καθίστατο απαγορευτική για τους ενδιαφερόμενους (Fakiolas & 
King, 1996). 

Κύρια επιδίωξη του πρώτου μεταναστευτικού νόμου ήταν η ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων, 
προκειμένου να ανακοπεί το κύμα λαθρομεταναστών από τα χερσαία σύνορα με τις άλλες βαλκανικές 
χώρες. Για το λόγο αυτό εκχωρούσε ενισχυμένες εξουσίες στις διωκτικές αρχές. Τους έδινε το 
δικαίωμα να πραγματοποιούν αστυνομικούς ελέγχους και να απελαύνουν με συνοπτικές διαδικασίες 
τους λαθρομετανάστες, χωρίς να ακολουθούνται κατ’ ανάγκη οι τυπικές διοικητικές διαδικασίες που 
προέβλεπαν οι κοινοτικές οδηγίες.

Επί της ουσίας, καθιστούσε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης το βασικό διαχειριστή όλων των 
ζητημάτων που ανέκυπταν από την εφαρμογή της νέας μεταναστευτικής πολιτικής. Ο Νόμος επίσης 
προέβλεπε ένα πλέγμα αποτρεπτικών κυρώσεων με ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα για 
τους παραβάτες. Σε γενικές γραμμές, έδινε την εντύπωση ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αντελήφθη 



• 93 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

ότι πρόκειται για ένα νέο κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο και προσπάθησε λανθασμένα να 
ποινικοποίησει τη λαθρομετανάστευση. Τα αστυνομικά μέτρα και τα γραφειοκρατικά εμπόδια στη 
χορήγηση αδειών εργασίας, δεν επέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ούτε η αποχώρηση των 
παράνομων αλλοδαπών επετεύχθη, ούτε η είσοδος νέων μεταναστών ελέγχθηκε αποτελεσματικά.

 ► πρώτή αποπειρα νομιμοποιήσήσ οιΚονομιΚών μεταναστών.
Σύντομα κατέστη σαφές ότι η συγκεκριμένη πολιτική ήταν αναποτελεσματική στην πράξη. Οι 
απελαθέντες επιχειρούσαν ξανά να εισέλθουν στον ελλαδικό χώρο. Κάποια στιγμή κατόρθωναν να 
ξεφύγουν από την προσοχή των αρχών και να προωθηθούν στην ενδοχώρα, όπου μπορούσαν να 
εξασφαλίσουν κατοικία και εργασία. Μόλις το 1997 η Ελλάδα συνειδητοποίησε ότι οι οικονομικοί 
μετανάστες αποτελούν μια πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλιωθούν οι κρατικές 
αρχές και η ίδια η κοινωνία. Με τα Προεδρικά Διατάγματα 358 και 359/1997 θεσπίζεται για 
πρώτη φορά μία συγκεκριμένη διαδικασία νομιμοποίησης οικονομικών μεταναστών που διέμεναν 
και εργάζονταν για μακρύ χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο 
αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος τους οικονομικούς μετανάστες, είναι το γεγονός ότι η πρώτη 
προσπάθεια νομιμοποίησης γίνεται με Προεδρικά Διατάγματα και όχι με Νόμο. 

Με το πρώτο σχέδιο νομιμοποίησης επιχειρήθηκε ένας διαχωρισμός μεταξύ όσων μεταναστών 
διέμεναν στην Ελλάδα από τα προηγούμενα έτη και όσων θα επιχειρούσαν να εισέλθουν παράνομα 
στο μέλλον. Γι’ αυτό ο νόμος προέβλεπε εφάπαξ διαδικασίες (one-off) νομιμοποίησης και απέκλειε 
κάθε δυνατότητα επανενεργοποίησής του (Apap, de Bruycker & Schmitter, 2000).  Η πρόθεση του 
νομοθέτη ήταν να αποθαρρύνει την είσοδο νέων λαθρομεταναστών, αφού δεν θα υπήρχε πλέον καμία 
προοπτική νομιμοποίησης τους (Kanellopoulos et al, 2000).

Από όσους υπέβαλαν αίτηση για άδεια εργασίας το 1998 μόνο το 57% κατάφερε να προσκομίσει 
βεβαίωση για ασφαλιστική κάλυψη 40 ημερών, ενώ οι υπόλοιποι εγκατέλειψαν την προσπάθεια 
εξασφάλισης νόμιμης άδειας παραμονής στην πορεία. Μέχρι του πρώτους μήνες του 1999 οι κρατικές 
αρχές έδωσαν περίοδο χάριτος στους μετανάστες, προκειμένου να φροντίσουν να νομιμοποιήσουν την 
παρουσία τους στη χώρα μας. Στη συνέχεια όμως επιχειρήθηκε η αυστηρή επιβολή του Ν.1978/1991 
και εφαρμόστηκε εκτεταμμένος αστυνομικός έλεγχος της νομιμότητας. Ακολούθησε μία περίοδος 
«μηδενικής ανοχής» που στηρίχθηκε σε επιχειρήσεις μαζικής απέλασης τις οποίες τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης τις αποκάλεσαν «επιχειρήσεις σκούπα». Οι μαζικές απελάσεις αυξάνονται με γεωμετρική 
πρόοδο. Μέχρι το 2001 η Ελληνική Αστυνομία είχε απελάσει 1.800.000 αλλοδαπούς, εκ των οποίων το 
1.700.000 ήταν Αλβανοί υπήκοοι (Baldwin-2004). Παράλληλα, αυξήθηκε υπέρμετρα ο αριθμός των 
αλλοδαπών που παρέμεναν έγκλειστοι στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας για παραβάσεις 
του νόμου περί μετανάστευσης. Το 1999 οι αλλοδαποί αντιστοιχούσαν στο 46% των τροφίμων των 
ελληνικών φυλακών, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρώπη δεν υπερέβαινε το 25%. Η απότομη 
αύξηση των αλλοδαπών κρατουμένων αποδόθηκε και στην αυστηρότητα της ελληνικής δικαιοσύνης 
απέναντι σε τυπικές  παραβάσεις, όπως για παράδειγμα οι άδειες παραμονής που είχαν λήξει.
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 ► ο νομοσ 2910/2001.
Ο Ν.2910/2001 περί «εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια – κτήση της 
ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» συνιστά τη δεύτερη προσπάθεια 
νομιμοποίησης των μεταναστών που διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα.

Ο Παύλου (2004) σημειώνει χαρακτηριστικά ότι με το νέο μεταναστευτικό νόμο, περνάμε από την 
απροκάλυπτη οικονομική εκμετάλλευση των μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα που ίσχυσε 
ολόκληρη τη δεκαετία του ’90, σε μια φάση διαρκούς και ιδιότυπης ομηρίας των μεταναστών υπό 
ένα ημιμόνιμο καθεστώς. Ο νέος νόμος προσπάθησε να ρυθμίσει το ζήτημα της έκδοσης κάρτας 
παραμονής και εργασίας. Επίσης, για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στο ρόλο που πρέπει να έχει το 
κράτος στην επιμόρφωση, την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την ένταξη των παιδιών των 
μεταναστών στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Στα θετικά του νόμου, θα πρέπει να αναφερθεί και 
η ανάθεση του συντονισμού της μεταναστευτικής πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Στο άρθρο 19 καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας για παροχή εξηρτημένης εργασίας σε 
μόνιμα διαμένοντες αλλοδαπούς. Η εξασφάλιση άδειας εργασίας συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη χορήγηση άδειας εισόδου και άδειας παραμονής. Στα άρθρα 19-24 αναφέρονται οι προϋποθέσεις 
για την απόκτηση άδειας εργασίας και παραμονής σε μελλοντικούς μετανάστες.

Στα άρθρα 65 και 66 αναφέρονται οι προϋποθέσεις για τη νομιμοποίηση όσων αλλοδαπών διαμένουν 
ήδη στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να αποδείξουν πραγματική διαμονή ενός 
έτους στη χώρα μας πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου. Η απόδειξη μπορούσε να επιτευχθεί 
με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών ΔΕΚΟ ή αποφάσεων δημοτικών 
συμβουλίων. Μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις της καταληκτικής ημερομηνίας, το Υπουργείο 
Εσωτερικών ανέφερε ανεπίσημα ότι ως το τέλος του 2003 είχε εκδώσει συνολικά 330.000 άδειες 
διαμονής από τις 650.000 που υπολόγιζε να διαθέσει αρχικά. Ωστόσο, αυτές που βρίσκονταν σε 
διαδικασία έκδοσης χωρίς να ολοκληρωθεί ποτέ, ήταν πολύ περισσότερες από τις εκδοθείσες. Τελικά, 
το ελληνικό κράτος δεν κατάφερε ουδέποτε να αναπτύξει ένα αξιόπιστο σύστημα καταγραφής και 
αδειοδότησης μεταναστών. Ενδεικτικό των δυσκολιών που αντιμετώπισε η δημόσια διοίκηση στην 
προσπάθεια καταγραφής και αδειοδότησης των οικονομικών μεταναστών είναι ότι ενσωματώθηκαν 
περισσότερες από 60 τροπολογίες στο Ν. 2910/2001 στα τέσσερα χρόνια της ισχύος του.

Ανεξάρτητα από τις δυσκολίες εφαρμογής, ο Ν. 2910 αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια 
χάραξης μεταναστευτικής πολιτικής. Επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για περιορισμό 
της ανασφάλιστης εργασίας των αλλοδαπών και την αποτροπή εισόδου νέων λαθρομεταναστών. 
Δεν κατάφερε όμως να αποφύγει την εξαντλητική γραφειοκρατία για εργοδότες και εργαζόμενους, 
καθιστώντας πολύ υψηλό το κόστος της νομιμοποίησης.
Ο δεύτερος μεταναστευτικός νόμος επιχείρησε να προσφέρει κίνητρα ενσωμάτωσης, για να 
αποφευχθεί η περιθωριοποίηση των μεταναστών και να περιοριστεί η εγκληματικότητα, θέτοντας σε 
δεύτερο πλάνο την εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς εργασίας. 
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 ► ο νομοσ 3386/2005. τριτή αποπειρα νομιμοποιήσήσ.
Το καλοκαίρι του 2005 ψηφίζεται νέος μεταναστευτικός νόμος από το θερινό τμήμα της Βουλής. 
Ο Ν. 3386/2005 με τίτλο “Είσοδος, Διαμονή και Κοινωνική Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών 
στην Ελληνική Επικράτεια” επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
νομιμοποίησης των παράνομων μεταναστών. 

Επίσης, για πρώτη φορά θέτει  με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο την υποχρέωση της Πολιτείας να λαμβάνει 
μέτρα για την κοινωνική ενσωμάτωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού αλλοδαπών, μέσα από 
μια διαδικασία που αποσκοπεί στην ομαλή συμβίωσή τους με τους γηγενείς. Τέλος αναγνωρίζει μία 
σειρά δικαιωμάτων στους μετανάστες που διαμένουν στη χώρα μας, όπως :

•	 Η αποφυγή κάθε μορφής διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής καταγωγής, πολιτιστικών 
ιδιαιτεροτήτων, πολιτικών πεποιθήσεων ή άλλων κοινωνικών χαρακτηριστικών, σε 
βάρος υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας.

•	 Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων που διασφαλίζει η εσωτερική έννομη τάξη σε 
όλους τους πολίτες.

•	 Προστασία της πολιτισμικής και θρησκευτικής τους ιδιαιτερότητας.

•	 Ίση μεταχείριση σε κάθε πτυχή της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

•	 Ανάδειξη της προσωπικής τους συμβολής στις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές 
δραστηριότητες

•	 Υποστήριξη των προσπαθειών τους για αυτοεξυπηρέτηση και προσωπική συμμετοχή 
στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους (Συνήγορος του Πολίτη, 2010).

Ο μεταναστευτικός νόμος 3386/2005 στην εισηγητική του έκθεση αυτοαξιολογείται ως “στρατηγική 
πρωτοβουλία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής ροής”. Πολλά από τα άρθρα του αναφέρονται 
σε μέτρα που εγγυώνται την αποτροπή φαινομένων ανεξέλεγκτης εισόδου και εξόδου αλλοδαπών 
στην χώρα, μέσα από την εντατικοποίηση των ελέγχων που οφείλουν να πραγματοποιούν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες. 

Πέρα από τις διαδικασίες ενσωμάτωσης, ο νόμος δίνει μια τρίτη ευκαιρία για τη νομιμοποίηση των 
παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα. Στην εισηγητική του έκθεση αναφέρει πως οι επιστημονικές 
μελέτες συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι τα 2/3 των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα 
μας, δεν κατόρθωσαν ποτέ να αποκτήσουν ταυτόχρονα άδειες εργασίας και διαμονής. Το γεγονός 
αυτό αποδίδεται στη μεγάλη γραφειοκρατία και το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν. 2910/2001.

Η δυνατότητα για νομιμοποίηση δόθηκε με διάταξη του άρθρου 91 παρ. 11. Στην πράξη όμως ούτε 
αυτή η προσπάθεια δεν απέδωσε. Μόλις 92.449 ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν αίτηση νομιμοποίησης και 
άλλοι 46.562 μετανάστες έκαναν χρήση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 91 για ανανέωση των 
αδειών εργασίας και διαμονής που είχαν λήξει. 
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Η κυριότερη αιτία για τη χαμηλή προσέλευση αλλοδαπών μεταναστών στους Δήμους όπου 
μεταφέρθηκε πλέον η σχετική αρμοδιότητα, ήταν ο υψηλός αριθμός ενσήμων που έπρεπε να 
διαθέτει ο αλλοδαπός μετανάστης προκειμένου να δικαιούται να υποβάλλει το σχετικό αίτημα. 
Οι παράνομοι μετανάστες εργάζονται συνήθως στο χώρο της παραοικονομίας. Καλύπτουν θέσεις 
εποχικά απασχολούμενων και σπάνια ασφαλίζονται για το σύνολο των ημερών που εργάζονται 
(Σαρρής-2008). Επομένως, ελάχιστοι είχαν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι είχαν εκπληρώσει τις 
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις ανελλιπώς τα πέντε τελευταία έτη. Κατά τα άλλα, ο νόμος περιείχε 
αρκετές διατάξεις που επέφεραν ουσιαστική απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης των 
αδειών εργασίας και παραμονής. Στο άρθρο 9 κωδικοποιούνται οι τύποι των αδειών διαμονής σε επτά 
(7) βασικές κατηγορίες, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1030/2000.

Προβλέφθηκε, επίσης, η ενοποίηση των αδειών εργασίας και διαμονής σε μια ενιαία άδεια διαμονής. 
Έτσι απαλλάχθηκαν οι αλλοδαποί μετανάστες από την υποχρέωση της διπλής υποβολής των ίδιων 
δικαιολογητικών. Ο νόμος προέβλεπε τη χορήγηση αδειών μακράς διάρκειας, αν αποδεικνυόταν η 
συνεχής παραμονή και εργασία του ενδιαφερόμενου για πάνω από πέντε έτη στη χώρα μας, η επαρκής 
γνώση της ελληνικής γλώσσας και η γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας.

Οι προσπάθειες ταυτόχρονης νομιμοποίησης της διαμονής των μεταναστών και ένταξή τους στην 
επίσημη οικονομία, απέτυχαν για άλλη μία φορά. Ταυτόχρονα δεν κατέστη δυνατό να περιοριστεί το 
εκτεταμένο μέγεθος της παραοικονομίας και της εισφοροδιαφυγής, όπως ευελπιστούσαν οι αρχές.

Εκτός των άλλων, ο Ν. 3386/2005 ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο τις κοινοτικές οδηγίες 2003/86 
και 2003/109. Πρόκειται για δύο νομικά κείμενα που επιχειρούν να ρυθμίσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ζητήματα αρμονικής οικογενειακής συμβίωσης και παροχής ασφάλειας δικαίου στους αλλοδαπούς 
κατοίκους της ΕΕ.

Πάντως, η ενσωμάτωση των συγκεκριμένων οδηγιών δεν επέφερε σημαντικές μεταβολές στην 
ακολουθούμενη μεταναστευτική πολιτική. Για παράδειγμα, προκειμένου να επιτραπεί η οικογενειακή 
επανένωση, ο ενδιαφερόμενος έπρεπε να διαθέτει εισόδημα ίσο με τις ετήσιες αποδοχές του 
ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Επίσης, 
για τη χορήγηση αδειών διαμονής μακράς διάρκειας, έθετε πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Τέλος, η 
προτροπή για εύκολη υπαγωγή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού αλλοδαπών μεταναστών σε 
προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης, έχει περισσότερο θεωρητική παρά πρακτική αξία, αφού δεν 
συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις του κράτους μέλους. 

 ► ο ν.3536/2007
Η περιορισμένη αξιοποίηση των διατάξεων του Ν.3386/2005 από τους μετανάστες, κατέστησε 
εμφανή την ανάγκη ψήφισης νέου νόμου. Το Φεβρουάριο του 2007 ψηφίζεται ο νόμος 3536/2007 με 
τίτλο “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων ΥΠΕΣΔΔΑ”. 
Με το νέο νόμο επιχειρείται η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων που δεν οφείλονται σε υπαίτια 
συμπεριφορά των μεταναστών. Επίσης, μειώνονται τα όρια των ημερών ασφάλισης και δίνει τη 
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δυνατότητα εξαγοράς ενσήμων από τους ενδιαφερόμενους. Στόχος του νομοθέτη είναι να άρει την 
ιδιότυπη ομηρία των εργαζομένων μεταναστών από τις προθέσεις του εργοδότη τους. 

Επιπλέον, ο Ν. 3536/2007 έδωσε κίνητρα για τη φοίτηση των παιδιών των μεταναστών στην 
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα απολυτήρια σπουδών των τέκνων επιφέρουν 
ευεργετικές συνέπειες στην έκδοση άδειας μακράς διάρκειας παραμονής. Διεθνώς έχει παρατηρηθεί 
ότι η οικογενειακή επανένωση, και γενικά η φροντίδα των τέκνων, καθιστά τους μετανάστες λιγότερο 
επιρρεπείς σε παραβατικές συμπεριφορές. Κατά συνέπεια, η προστασία της οικογενειακής ζωής και η 
παροχή κινήτρων για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αντάλλαγμα τη χορήγηση 
άδειας μόνιμης εγκατάστασης ή ιθαγένειας, ενισχύουν τις προσπάθειες κοινωνικής ενσωμάτωσης και 
συμβάλλουν στον περιορισμό της εγκληματικότητας.

 ► το ζήτήμα τήσ χορήγήσήσ ιθαγενειασ στα παιΔια μεταναστών που 
γεννήθήΚαν στήν ελλαΔα.
Μετά από μια εικοσαετία παραμονής των οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας ανέκυψε μια 
ενδιαφέρουσα πτυχή της μεταναστευτικής πολιτικής, που απετέλεσε κεντρικό σημείο δημόσιας 
συζήτησης κατά τη νομοθετική μεταρρύθμιση του 2010.

Τα πρώτα κύματα μαζικής εισροής μεταναστών έφτασαν στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 
90. Μετά από είκοσι χρόνια, η παρουσία των περισσότερων  αλλοδαπών έχει εδραιωθεί σε τέτοιο 
βαθμό που να θεωρείται πλέον μόνιμη. Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά μεταναστών είτε 
γεννήθηκαν εδώ, είτε εγκαταστάθηκαν σε μικρή ηλικία στο πλαίσιο μιας άτυπης οικογενειακής 
επανένωσης που είχε επιτραπεί να συντελείται σιωπηρά όλα τα προηγούμενα χρόνια (Καψάλης, 
2007). Τα άτομα αυτά δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα. Ενδεχομένως, δε γνωρίζουν και άλλη 
γλώσσα. Επομένως, ετέθη εκ των πραγμάτων το ζήτημα της χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας μέσα 
από διαδικασίες πλήρως διαχωρισμένες από την αγορά εργασίας. Εάν οι μετανάστες δεύτερης και 
τρίτης γενιάς αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν και οι γονείς τους, ενδέχεται 
να δημιουργηθεί μια ενδιάμεση κατηγορία πολιτών με μειωμένα κοινωνικά και επαγγελματικά 
δικαιώματα. Τα άτομα αυτά δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας λόγω 
μειωμένων γλωσσικών δεξιοτήτων. Συχνά διαθέτουν πλούσια τυπικά προσόντα που πιστοποιούνται 
από τις επίσημες δομές του εκπαιδευτικού συστήματος και της επαγγελματικής κατάρτισης. Αν 
αντιμετωπιστούν ως αλλοδαποί, θα αισθανθούν αποκλεισμένοι, και είναι πολύ πιθανό να αντιδράσουν. 

Σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται να προσδώσουν ιδεολογικοπολιτική χροιά στους λόγους που 
τους κρατούν στο περιθώριο και να ενταθούν τα φαινόμενα γκετοποίησης των υποβαθμισμένων 
συνοικιών της Αθήνας, της Πάτρας ή της Θεσσαλονίκης. Αλλά και η χορήγηση ιθαγένειας δεν είναι 
βέβαιο ότι αντιμετωπίζει επαρκώς τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού ή της περιθωριοποίησης. 
Σε περιόδους ύφεσης και υψηλής ανεργίας, οι μετανάστες, νόμιμοι και παράνομοι, πλήττονται 
περισσότερο. Η εξέγερση στα προάστια του Παρισιού δεν έγινε από μετανάστες πρώτης γενιάς, 
αλλά από τα παιδιά τους που είναι Γάλλοι πολίτες. Άλλωστε, έχει διαπιστωθεί πως οι νόμιμοι 
μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά εγκληματικότητας από 
τους μετανάστες πρώτης γενιάς. Η μετανάστευση και η κοινωνική βία είναι φαινόμενα που έχουν 
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παραπλήσιες γενεσιουργές αιτίες. Η άνιση κατανομή του πλούτου ανάμεσα στις διάφορες χώρες, 
είναι αυτή που καθοδηγεί τα μεταναστευτικά ρεύματα. Οι εισοδηματικές ανισότητες είναι συχνά 
αυτές που εκτρέφουν τα φαινόμενα γκετοποίησης και αστικής βίας.

 ► ΚριτιΚή τήσ μεταναστευτιΚήσ πολιτιΚήσ
Στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία ψηφίστηκαν πέντε μεταναστευτικοί νόμοι και εισήχθησαν στη 
Βουλή πάνω από 100 σχετικές τροπολογίες. Το κακό είναι ότι κανένας νόμος δεν λειτούργησε 
προληπτικά. Όλοι ήρθαν να θεσμοθετήσουν κανόνες που απαντούσαν σε ανάγκες προηγούμενων 
μεταναστευτικών κυμάτων. Εξαρχής η Ελλάδα αντιμετώπισε τη μετανάστευση σαν ένα υποπροϊόν 
της ιστορικής κατάρρευσης του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη. Σαν ένα ιστορικό ατύχημα, 
με παροδικές συνέπειες. Η διάχυτη μεμψιμοιρία δεν επέτρεψε στην κοινωνία και την πολιτική ηγεσία 
να αντιληφθούν εγκαίρως ότι η Ελλάδα της ΕΕ και του ευρώ θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο 
έλξης για εξαθλιωμένους μετανάστες από χώρες του Τρίτου Κόσμου. Κατά συνέπεια δεν πρέπει 
να εκπλήσσει το γεγονός ότι το μεταναστευτικό ζήτημα προξενεί συνεχώς κοινωνικές εντάσεις και 
πολιτικές αντιπαραθέσεις στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. 

 ► οργανώμενεσ προσπαθειεσ ΚοινώνιΚήσ ενσώματώσήσ μεταναστών.
Ο Ν. 3386/2005 προβλέπει την ενεργό συμμετοχή των κρατικών αρχών στη διαδικασία κοινωνικής 
ένταξης των αλλοδαπών μεταναστών που διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας. Στο άρθρο 66 παρ. 1 
ορίζεται ότι «για την ομαλή προσαρμογή και ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν 
νομίμως στη χώρα, το ΥΠΕΣΔΔΑ σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και φορείς, 
εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης, με γνώμονα τη διαφορετικότητα και την πολιτισμική 
τους ιδιαιτερότητα . Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, προβλέπεται η σύσταση 
διυπουργικής επιτροπής. Η σύνθεση και η λειτουργία της, τροποποιήθηκαν αργότερα με το άρθρο 
2 του Ν. 3536/2007. Συστάθηκε επίσης ειδική επιτροπή που επικουρεί το έργο της διυπουργικής, 
συντονίζει τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία 
της ένταξης, προωθεί τη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών, την κύρωση πρωτοκόλλων και 
μνημονίων καλής πρακτικής, τη συγκρότηση δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών και υποβάλλει 
ειδική ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα της στη Βουλή των Ελλήνων.

Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 25057/2008 
που θέτει σε επιχειρησιακή εφαρμογή το πρόγραμμα “ΕΣΤΙΑ”. Πρόκειται για το πρώτο Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Δράσης που αποσκοπεί στην ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των μεταναστών. 
Στόχος του είναι να καθοριστούν οι προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής και να ληφθούν μέτρα 
που ανταποκρίνονται στις τάσεις και τις προοπτικές του μέλλοντος. Ο νόμος προβλέπει την 
εκπόνηση συγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που θα πρέπει να διέπονται από την αρχή 
της καθολικότητας και να προάγουν τον συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων 
υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της αρχής της καθολικότητας, όλες οι δημόσιες πολιτικές θα πρέπει να υπηρετούν την 
υπόθεση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται μέτρα στους 
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τομείς της πληροφόρησης, της εξυπηρέτησης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγείας, της 
στέγασης, του πολιτισμού, της σωφρονιστικής μεταχείρισης και της κοινωνικής μέριμνας προς τους 
αλλοδαπούς κατοίκους της χώρας.

Η σχετική ΚΥΑ επιχειρεί να εμπλέξει το σύνολο των ενδιαφερομένων στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Δράσης. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει ότι: «Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης η κοινωνική 
ένταξη εκλαμβάνεται ως ένα οργανωμένο σύνολο δραστηριοτήτων μεταξύ κράτους, αποκεντρωμένης 
κρατικής διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικού τομέα και εκπροσώπων της κοινωνίας των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των μεταναστών, των αντιπροσωπευτικών τους 
οργανώσεων, καθώς και όλων των αξιόπιστων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο». 
Γνωρίζοντας τις αδυναμίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, οι σχετικές αναφορές του νόμου 
ακούγονται περισσότερο σαν ευχολόγιο παρά ως πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού που μπορεί να 
υλοποιηθεί στην πράξη. 

 ► οι αΔυναμιεσ τήσ Δήμοσιασ ΔιοιΚήσήσ.
Όλες οι υπηρεσίες που ανέλαβαν κατά καιρούς τη σχεδίαση ή το συντονισμό της μεταναστευτικής 
πολιτικής φάνηκαν εκ των υστέρων ανεπαρκείς. 

Η πρώτη προσπάθεια καταγραφής και νομιμοποίησης των αλλοδαπών επιχειρήθηκε μέσω του 
δικτύου των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Πρόθεση της τότε κυβέρνησης ήταν να αναδείξει τις συνέπειες 
στην αγορά εργασίας σε κυρίαρχη παράμετρο του μεταναστευτικού προβλήματος. Στο πλαίσιο μιας 
ανθρωπιστικής και αντιρατσιστικής προσέγγισης επιχειρήθηκε να υποβαθμιστούν τα θέματα που 
σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια. Οι αρμόδιοι πίστευαν πως εάν ζητηθεί 
από τους λαθρομετανάστες να προσέλθουν σε αστυνομικά τμήματα, οι περισσότεροι από αυτούς θα 
διστάσουν και η όλη προσπάθεια θα κινδυνεύσει να αποτύχει.

Η συνέχεια όμως υπήρξε διαφορετική. Από την εμπειρία εφαρμογής του νόμου κατέστη σαφές ότι 
τα θέματα της διαμονής πρέπει να αντιμετωπιστούν με γνώμονα τη δημόσια τάξη. Η αγορά 
εργασίας έχει τους δικούς της κανόνες και επηρεάζεται από το ρυθμιστικό πλαίσιο των εργασιακών 
σχέσεων ή την οικονομική συγκυρία. Με το νόμο 2910/2001 η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται στους 
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Στη δεύτερη προσπάθεια νομιμοποίησης οι διοικητικές αδυναμίες υπήρξαν 
ακόμα μεγαλύτερες. 

Με το Ν. 3386/2005 η αρμοδιότητα έκδοσης της ενοποιημένης άδειας παραμονής και εργασίας 
ανατίθεται στις Περιφέρειες. Η αδυναμία αποτελεσματικής ανταπόκρισης των αρχών και η έλλειψη 
συνεννόησης μεταξύ των ΟΤΑ που συνέλεγαν τις αιτήσεις και των υπηρεσιών της Περιφέρειας που 
τις αξιολογούσε, φαίνεται από το γεγονός ότι έξι μήνες μετά, μόνο οι 3 στους 10 μετανάστες γνώριζαν 
την τύχη της αίτησής τους. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στην περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, 13 μήνες μετά από την ημερομηνία αρχικής κατάθεσης των δικαιολογητικών στον οικείο 
Δήμο, το 95% των ενδιαφερομένων δεν είχε λάβει καμία απάντηση. Μάλιστα στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, κατατέθηκε από ομάδα πολιτών μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον 
εισαγγελέα Πρωτοδικών. 
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Στην υπόθεση παρενέβη και ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος με έγγραφό του προς τον τότε Υπουργό 
ΕΣΔΔΑ διαπιστώνει ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την ομαλοποίηση της διαδικασίας 
χορήγησης αδειών διαμονής σε μετανάστες, παραμένει η επαρκής ποσοτικά και ποιοτικά στελέχωση 
των συναρμόδιων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό εισηγείται την άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων 
στους εμπλεκόμενους φορείς κατά 50% και τη σταδιακή πλήρωση όλων των οργανικών θέσεων με 
το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό.

Η ΟΚΕ, στις προτάσεις γνώμης για τη βελτίωση των μεταναστευτικών νόμων, τονίζει κατ’ επανάληψη 
ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, αν δεν ληφθεί προηγουμένως ειδική 
μέριμνα για την αναδιοργάνωση και μετεκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού των αρμόδιων 
κρατικών υπηρεσιών (ΟΚΕ, 2007).

 ► θεματα υγειασ Και στεγασήσ μεταναστών.
Με βάση τις διεθνείς συμφωνίες και τις συνταγματικές επιταγές, η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να 
παρέχει τα υλικά μέσα, ώστε να καθίσταται ανθρώπινη η διαβίωση όσων ζουν υπό οποιοδήποτε 
νομικό καθεστώς στην ελληνική επικράτεια. Από τη στιγμή που κάποιος λαθρομετανάστης υποβάλει 
αίτηση χορήγησης ασύλου, η Πολιτεία οφείλει να τον φιλοξενεί υπό αξιοπρεπείς συνθήκες μέχρι να 
εξεταστεί το αίτημά του και να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.

Στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης της ΚΥΑ 25057/2008 προβλέπεται ειδικό τομεακό 
πρόγραμμα για την υγεία και τη στέγαση. Προτείνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης από 
υπηκόους τρίτων χωρών στις παρεχόμενες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κοινωνικής 
φροντίδας και προληπτικής ιατρικής. Υπάρχει επίσης ειδική πρόβλεψη, ώστε να ληφθούν μέτρα 
για την εγκαθίδρυση συνθηκών που ανταποκρίνονται σε πολιτισμικά ιδιότυπες συμπεριφορές, να 
αποτραπούν φαινόμενα γκετοποίησης και να εξασφαλιστεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων 
ανεξαιρέτως των υπηκόων τρίτων χωρών. 

Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων εμπλέκονται στα θέματα στέγασης και φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού. Με το Ν. 3463/2006 ο τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
κάθε Δήμου μεριμνά για τη στήριξη των άστεγων και οικονομικά αδύναμων δημοτών. Για το σκοπό 
αυτό, μπορεί να προχωρήσει σε παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων, την παροχή χρηματικών 
βοηθημάτων και τη διανομή ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης. Στους δικαιούχους αυτών των παροχών, 
ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να ενταχθούν αθίγγανοι, παλιννοστούντες ομογενείς, μετανάστες και 
πρόσφυγες.

Τέλος, με το Π.Δ. 220/2007, με το οποίο εισάγεται στην ελληνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία 
2003/9/ΕΚ ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή και φιλοξενία των αιτούντων άσυλο 
στα κράτη-μέλη της Ένωσης. 
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 ► Κεντρα φιλοξενιασ μεταναστών.
Σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, οι αρχές της χώρας υποδοχής οφείλουν να παρέχουν στους 
αιτούντες άσυλο, επίπεδο διαβίωσης που διασφαλίζει την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών και 
την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ειδική μέριμνα, ώστε να εξασφαλιστεί 
το επιθυμητό επίπεδο διαβίωσης, πρέπει να λαμβάνεται για τα άτομα με αναπηρίες και για όσους 
τελούν υπό κράτηση. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν προς τον σκοπό αυτό ειδικά 
κέντρα φιλοξενίας που λειτουργούν με τη μορφή οργανωμένων καταυλισμών υποδοχής προσφύγων. 
Επειδή κατά τη διάρκεια παραμονής στα κέντρα αυτά οι αλλοδαποί αισθάνονται ξεκομμένοι από 
τον κοινωνικό ιστό της χώρας υποδοχής, η οδηγία 2003/9/ΕΚ προβλέπει ότι «η στέγαση σε κέντρα 
φιλοξενίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, παρέχεται 
κάθε διευκόλυνση στους αιτούντες, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον κατάλληλο ιδιωτικό χώρο 
στέγασης» (Άρθρο 13). Επίσης, προβλέπεται πως «όταν δεν υπάρχει δυνατότητα στέγασης σε κέντρο 
φιλοξενίας και ο αιτών δεν τελεί υπό κράτηση ή περιορισμό σε συνοριακό φυλάκιο, οι αρμόδιες 
αρχές οφείλουν να του εξασφαλίσουν ξενοδοχείο ή άλλο κατάλληλο χώρο».

Είναι προφανές, πως εάν η Ελλάδα επιχειρούσε να εφαρμόσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την Κοινοτική νομοθεσία έναντι των χιλιάδων λαθρομεταναστών που αιτούνται 
ασύλου, θα κατέρρεε οικονομικά υπό το βάρος του δημοσιονομικού κόστους που συνεπάγεται η 
άσκηση μιας τέτοιας πολιτικής. Στη χώρα μας, επιχειρήθηκε συχνά η υιοθέτηση πολιτικών που 
έχουν ακολουθήσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, τις περισσότερες φορές τα αποτελέσματα δεν 
ήταν τα αναμενόμενα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την ύπαρξη ιδιαιτεροτήτων. Για παράδειγμα, τα  
κέντρα υποδοχής λαθρομεταναστών σε ακριτικά νησιά και παραμεθόριες περιοχές, αποδείχθηκαν 
αναποτελεσματικά. Οι λαθρομετανάστες αισθάνονται φυλακισμένοι σε αυτά. Πλήρωσαν και 
κινδύνευσαν για να φτάσουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα που παρέχει καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης 
και υψηλότερες αμοιβές. Στις ακριτικές περιοχές είναι πρακτικά αδύνατο να εξασφαλίσουν εργασία 
που θα τους αποφέρει έστω και κάποιο στοιχειώδες ατομικό εισόδημα. Κατά συνέπεια, το μόνο που 
τους ενδιαφέρει είναι να “δραπετεύσουν” από τα κέντρα φιλοξενίας και να κατορθώσουν να φτάσουν 
σ’ ένα από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. 

Φυσικά, η Αθήνα είναι η πρώτη τους επιλογή και η λέξη Ομόνοια η μόνη που γνωρίζουν. Εκεί 
θα βρουν ομοεθνείς που θα διευκολύνουν την αρχική τους εγκατάσταση. Μόλις εξασφαλίσουν τα 
πρώτα χρήματα εργαζόμενοι στο χώρο της παραοικονομίας, ευελπιστούν ότι θα κατορθώσουν να 
προμηθευτούν πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα από τα κυκλώματα των παραχαρακτών. Τα κέντρα 
φιλοξενίας θα πρόσφεραν πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες, αν λειτουργούσαν εντός της Αττικής 
ή στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. Παράλληλα, πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής 
συγκοινωνιακή πρόσβαση με τα οικονομικά κέντρα των πόλεων, ώστε να καταστεί εφικτή η 
περιστασιακή απασχόληση των φιλοξενούμενων. 

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο και να εγκαθίστανται ξενώνες 
φιλοξενίας άστεγων ή λαθρομεταναστών σε κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα γκετοποίησης.
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Υπό τις παρούσες συνθήκες, θεωρείται ακατανόητο το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι χώροι φιλοξενίας 
και περίθαλψης άστεγων και εξαθλιωμένων λαθρομεταναστών που λειτουργούν υπό την ευθύνη του 
Δήμου Αθηναίων βρίσκονται εγκαταστημένοι εντός του ιστορικού και εμπορικού κέντρου, στην 
ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας. Συγκεκριμένα, οι δύο ξενώνες του Δήμου, συνολικής δυναμικότητας 
180 ατόμων, βρίσκονται εγκατεστημένοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 58 και στην Ψαρομηλίγκου 6. Το 
«Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου λειτουργεί στην οδό Σοφοκλέους. Η «Αθηναϊκή Αγορά» που 
προσφέρει σε πολύ χαμηλές τιμές ενδύματα και υποδήματα καθώς και το «Κοινωνικό Φαρμακείο», 
βρίσκονται στην πλατεία της Βαρβακείου. Τέλος, το «Ανοικτό Κέντρο Σίτισης», όπου τρώνε 
καθημερινά πάνω από 5.000 άνθρωποι, λειτουργεί στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Σοφοκλέους. 
Στο συγκεκριμένο κέντρο παρέχονται τρία συσσίτια ημερησίως, από τα οποία το πρώτο καλύπτει 
τις ανάγκες ελλήνων άστεγων, άπορων και τοξικοεξαρτημένων. Τα δύο απογευματινά συσσίτια, το 
ένα από τα οποία το προσφέρει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, καλύπτουν τις ανάγκες των αλλοδαπών 
λαθρομεταναστών που διαβιούν ή εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας. Το σύνολο 
των υπηρεσιών αυτών, θα πρέπει να μεταφερθούν άμεσα εκτός της επίμαχης ζώνης, ώστε να 
περιοριστούν οι αφορμές για συγκέντρωση αλλοδαπών στη συγκεκριμένη περιοχή.

 ► το ζήτήμα τών αστεγών.
Προς την ίδια κατεύθυνση πρέπει να δραστηριοποιηθεί το Ίδρυμα Αστέγων και το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο κέντρο της πόλης έχουν εντοπιστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου 
περισσότερα από 400 σημεία μέσα σε στοές κτιρίων, σταθμούς μετρό, στάσεις λεωφορείων, άλση, 
πλατείες, πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή εγκαταλειμμένα κτίρια, τα οποία μετατρέπονται τις νυκτερινές 
ώρες σε “ξενοδοχεία απελπισμένων” (Δημοτική Αστυνομία Δήμου Αθηναίων, 2010).

Ο Δήμος εκτιμά ότι στο κέντρο της Αθήνας διαβιούν περίπου 1.700 άτομα που χαρακτηρίζονται 
ως «άστεγοι». Πρόκειται για πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις περιθωριακών ατόμων, όπως 
ενσυνείδητοι άστεγοι, ζητιάνοι, τοξικοεξαρτημένοι, ψυχοπαθείς και εξαθλιωμένοι αλλοδαποί. Όλοι 
αυτοί θα πρέπει να πιεστούν να εγκαταλείψουν την περιοχή του ιστορικού κέντρου κατά τα πρότυπα 
της περιόδου τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Οι περισσότεροι από αυτούς μπορεί να 
είναι ακίνδυνοι, αλλά συμβάλλουν στην εικόνα της γενικότερης υποβάθμισης της περιοχής και στην 
επιδείνωση των συνθηκών υγιεινής.

 ► το προβλήμα τών εγΚαταλελειμμενών Κτιριών.
Οι συνθήκες στέγασης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία γκετοποίησης του νότιου 
τμήματος του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Η Δημοτική Αστυνομία εκτιμά ότι μόνο στο τρίγωνο 
Γερανίου, Πειραιώς και Σοφοκλέους, διαβιούν περισσότεροι από 2.000 αλλοδαποί, στην πλειονότητά 
τους παράνομοι και επί της ουσίας άστεγοι. Ο Συνήγορος του Πολίτη στην Έκθεση που απέστειλε 
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, αναφέρει ότι: «Μετά 
από σχετική αυτοψία, διαπιστώθηκε μαζική διαμονή λαθρομεταναστών σε μισθωμένα διαμερίσματα 
της περιοχής, κατά καταστρατήγηση των διατάξεων περί χρήσεων γης στην περιοχή, υπό συνθήκες 
που υπερβαίνουν κάθε στοιχειωδώς ανεκτό όριο για την αξιοπρεπή διαβίωση προσώπων».
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Σε πολλά εγκαταλειμμένα κτίρια κοιμούνται υπό άθλιες συνθήκες εκατοντάδες λαθρομετανάστες. 
Σε κανέναν από αυτούς δεν αντιστοιχούν περισσότερα από τέσσερα (4) τετραγωνικά. Στα υπόγεια 
των πολυκατοικιών και τα παλιά κτίρια της περιοχής, οι νεοαφιχθέντες μετανάστες υπενοικιάζουν 
κάποιο χώρο που χωράει ένα κρεβάτι, ενώ συχνά κοιμούνται με βάρδιες. Η συγκατοίκηση τόσο 
πολλών παράνομων μεταναστών σε τόσο περιορισμένο χώρο, επιβαρύνει τους όρους διαβίωσης και 
αναπαράγει τα φαινόμενα υποβάθμισης της ποιότητας ζωής όσων διαμένουν ή απασχολούνται στην 
ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αφού είναι πρακτικά αδύνατη η 
τήρηση των όρων υγιεινής και καθαριότητας υπό αυτές τις συνθήκες.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αποφεύγουν συστηματικά να παρεμβαίνουν στην περιοχή, 
προφασιζόμενες λόγους ασφαλείας και ατομικής προστασίας των υπαλλήλων τους. Οι υπηρεσίες 
του Δήμου Αθηναίων ισχυρίζονται ότι δεν διαθέτουν την ισχύ να επιβάλουν την εκκένωση των 
εγκαταλειμμένων κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η αστυνομία δηλώνει αναρμόδια να 
παρέμβει αν δεν υπάρξει προηγούμενη έγγραφη καταγγελία από τους ιδιοκτήτες. Αλλά ακόμα και όταν 
οργανώνονται κοινές επιχειρήσεις αστυνομίας, δημοτικής αστυνομίας και Ιδρύματος Αστέγων του 
Δήμου Αθηναίων, τα αποτελέσματα είναι προσωρινά. Εκκενώνονται ορισμένα κτίρια, καθαρίζονται 
και σφραγίζονται, αλλά μερικές μέρες αργότερα έχουν ξανακαταληφθεί από άλλους άστεγους ή 
λαθρομετανάστες.

Είναι πρακτικά αδύνατο να φυλάσσονται όλα τα εγκαταλειμμένα κτίρια του κέντρου σε 24ωρη 
βάση. Οι ιδιοκτήτες, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ιδιώτες, δεν δείχνουν το αναμενόμενο 
ενδιαφέρον για τη λήψη μέτρων που θα απέτρεπαν την κοινοβιακή ζωή λαθρομεταναστών στο 
εσωτερικό τους. Εικάζεται βάσιμα ότι μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων καταβάλλουν αφανώς 
ενοίκιο στους ιδιοκτήτες των κτιρίων αυτών και στη συνέχεια τα υπενοικιάζουν στους παράνομους 
μετανάστες που τα χρησιμοποιούν.

Για να αποτραπεί η συνέχιση τέτοιου είδους πρακτικών, θα πρέπει οι αρμόδιες υγειονομικές 
αρχές να επιβάλουν σειρά φορολογικών αντικινήτρων σε περίπτωση χρήσης παλαιών και 
εγκαταλειμμένων κτιρίων. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να φροντίζουν για την καθαριότητα, ώστε να μη 
μετατρέπονται τα κτίρια σε εστίες συγκέντρωσης απορριμμάτων ή να καθίστανται με οποιοδήποτε 
τρόπο επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Εάν διαπιστώνεται πλημμελής φροντίδα από την πλευρά των 
ιδιοκτητών, θα πρέπει να αναλαμβάνουν την καθαριότητα του χώρου οι υπηρεσίες του Δήμου και να 
αποστέλλουν την ανάλογη χρέωση στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 

Για όσα κτίρια δεν έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα, θα πρέπει να κινητροδοτηθεί η κατεδάφισή τους 
και η μετατροπή τους σε χώρους στάθμευσης. Παράλληλα, η πολεοδομία θα πρέπει να εγγυηθεί στους 
ιδιοκτήτες την ανεμπόδιστη επανοικοδόμηση των οικοπέδων που θα προκύψουν. Ένας ενδιαφέρων 
τρόπος κινητροδότησης θα μπορούσε να είναι η δωρεάν έκδοση νέας οικοδομικής άδειας αορίστου 
διαρκείας, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα προχωρήσει στην κατεδάφιση των υφισταμένων 
κτισμάτων. 
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 ► ή εΚπαιΔευσή Και ή επαγγελματιΚή Καταρτισή τών μεταναστών
Μετά από 20 χρόνια εμπειρίας στη φιλοξενία αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών, έχει καταστεί 
προφανές ότι μια μεγάλη μερίδα από αυτούς, επιθυμεί να ζήσει μόνιμα στη χώρα μας. Η ΕΕ έχει 
αποδεχθεί ότι η εκπαίδευση και η οικογένεια αποτελούν τους δύο σημαντικότερους παράγοντες 
κοινωνικοποίησης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των μεταναστών. Η ύπαρξη προστατευόμενων 
μελών αποτελεί την ισχυρότερη αιτία μακροχρόνιας εξάρτησης των μεταναστών από τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας των χωρών υποδοχής. Για το λόγο αυτό όλες οι χώρες της Ένωσης εφαρμόζουν 
σειρά διατάξεων που ευνοούν την οικογενειακή επανένωση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περιπτώσεις 
οικογενειακής συνένωσης αποτελούν τη σημαντικότερη μορφή νόμιμης μετανάστευσης προς τις 
χώρες της ΕΕ.

Η εκπαίδευση των παιδιών συνιστά το πιο αποδοτικό εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης, τόσο των 
ίδιων των παιδιών, όσο και των μεταναστών. Ο μετανάστης γνωρίζει πως αν απελαθεί, τα παιδιά 
του θα μείνουν απροστάτευτα ή θα πρέπει να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον, γεγονός που θα έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στη σχολική τους απόδοση. Για το λόγο αυτό αποφεύγει να προκαλεί τις αρχές 
και συμπεριφέρεται όσο πιο κοινότυπα γίνεται. Βέβαια, η ύπαρξη μεγάλου ποσοστού αλλοδαπών 
μαθητών στα δημόσια σχολεία, προξενεί προβλήματα στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Σήμερα, στις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας, νότια και δυτικά της Ομόνοιας, όπου έχουν 
εγκατασταθεί οι περισσότεροι οικονομικοί μετανάστες, υπάρχουν σχολεία στα οποία το ποσοστό 
των αλλοδαπών μαθητών υπερβαίνει το 70%. Η Ελλάδα δεν είχε την απαιτούμενη παράδοση σ’ ένα 
πλουραλιστικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως είχαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μακρά ιστορία στην 
υποδοχή μεταναστών. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε ανακύψει ανάγκη για λειτουργία πολυεθνικών 
σχολείων. Κατά συνέπεια, δεν είχαν καταρτιστεί προγράμματα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, ούτε 
εκμάθησης άλλων γλωσσών, πέραν των αγγλικών, γαλλικών και γερμανικών. Δεν λειτουργούσαν 
επίσης μηχανισμοί ενισχυτικής διδασκαλίας και βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων σε μεγάλες 
τάξεις.

Η θεσμοθέτηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που προβλέπει τη δυνατότητα διδασκαλίας ειδικών 
μαθημάτων γλώσσας, θρησκείας και πολιτισμού των αλλοδαπών μαθητών, εισήχθη στο ελληνικό 
δίκαιο με το Ν. 2913/2005. Δεν εφαρμόστηκε όμως ποτέ στην πράξη. Επαναβεβαιώθηκε στο άρθρο 
72 του Ν. 3386/2005, αλλά και πάλι, εκτός από ορισμένα σχολεία του κέντρου της Αθήνας, δεν 
έτυχε ευρείας εφαρμογής. Η διάδοση των προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπάιδευσης αποτελεί 
το πρωταρχικό αίτημα όλων των κοινοτήτων μεταναστών στην Ελλάδα. Οι ελλείψεις στον τομέα 
αυτό δεν επιτρέπουν να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό σύστημα ως βασικός μοχλός κοινωνικής 
ένταξης των μεταναστών και των παιδιών τους. Η έκταση του προβλήματος καθίσταται εμφανής αν 
αναλογιστεί κανείς ότι κατά τη σχολική χρονιά 2002-2003, φοιτούσαν 98.240  αλλοδαποί μαθητές 
και αποτελούσαν το 6,7% του συνόλου των μαθητών της χώρας.

Εξίσου ανησυχητική είναι η εκτεταμένη σχολική διαρροή, καθώς η πλειονότητα των αλλοδαπών 
μαθητών εντοπίζεται στις δύο πρώτες βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το 66% των 
αλλοεθνών μαθητών δεν συνεχίζει τη φοίτησή του στο Λύκειο, ενώ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
εισάγεται λιγότερο από το 15% (Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
- 2006).



• 105 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

Η κοινωνική ένταξη είναι μια αέναη διαδικασία που συνεχίζεται συχνά και μετά την απόκτηση της 
ιθαγένειας. Ακόμα και οι μετανάστες τρίτης γενιάς που διαθέτουν ιθαγένεια και απολαμβάνουν 
θεωρητικά το σύνολο των προνομίων ενός πολίτη, δεν είναι βέβαιο ότι έχουν ενσωματωθεί πλήρως 
στην κοινωνία της χώρας υποδοχής. Όπως επισημαίνεται πολύ ορθά στη Γνώμη Πρωτοβουλίας της 
ΟΚΕ για τη Μετανάστευση (2009), η κοινωνική ένταξη οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας προσώπων, 
μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από την εφαρμογή επιμέρους πολιτικών που διασφαλίζουν στους 
μετανάστες την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και την απρόσκοπτη πρόσβαση 
σε όλο το φάσμα των δημοσίων υπηρεσιών. 

 ► μεταχειρισή παρανομα εισερχομενών μεταναστών στήν ελλαΔα
Σημειώθηκε προηγούμενα, ότι ο FRONTEX έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη 
φύλαξη των ελληνικών συνόρων. Πρόσφατα ενεπλάκη πιο ενεργά και σε επιχειρήσεις επαναπατρισμού 
λαθρομεταναστών που προέρχονται από μακρινές χώρες. Παρόλα αυτά, είναι πρακτικά αδύνατο να 
αποτραπεί πλήρως η είσοδος και παραμονή λαθρομεταναστών στη χώρα μας. Κατά συνέπεια, ανακύπτει 
ζήτημα διαχείρισης των λαθρομεταναστών στη βάση των διεθνών συνθηκών που προστατεύουν 
τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου και της εσωτερικής έννομης τάξης. Κάτι τέτοιο δεν είναι 
εύκολο να εφαρμοστεί στην πράξη, καθώς ανακύπτουν πολλά νομικά και πρακτικά ζητήματα, με 
τους οικονομικούς μετανάστες που συλλαμβάνονται στα σύνορα κατά την προσπάθεια εισόδου στη 
χώρα ή σε κάποιο άλλο σημείο της επικράτειας, χωρίς να διαθέτουν νόμιμη άδεια παραμονής.

Για παράδειγμα, η πλειονότητα των μεταναστών που προέρχονται από την Ασία και την Αφρική, δεν 
φέρουν μαζί τους αποδεικτικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την ταυτότητά τους. Οι περισσότεροι 
δηλώνουν πως προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες και αιτούνται πολιτικού ασύλου. Οι νεότεροι 
δηλώνουν ανήλικοι, ώστε να τύχουν της ειδικής προστασίας που προβλέπουν οι διεθνείς συμβάσεις. 
Συχνά οι γυναίκες δηλώνουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και αρκετοί από τους υπόλοιπους αιτούνται 
άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης. Αυτόματα τίθενται σε ισχύ χρονοβόρες 
διοικητικές διαδικασίες που παρατείνουν την παραμονή των λαθρομεταναστών στη χώρα μας για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο μεσοδιάστημα, οι αρχές αδυνατούν να διακριβώσουν ακόμα και την 
πραγματική χώρα προέλευσης των μεταναστών. Οι περισσότεροι από αυτούς έρχονται δασκαλεμένοι 
από τα κυκλώματα των σύγχρονων δουλεμπόρων και δηλώνουν πως κατάγονται από χώρες, με τις 
οποίες η ΕΕ δεν διατηρεί διακρατικές συμφωνίες επαναπατρισμού των λαθρομεταναστών. 

Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο, ώστε να 
περιορίζονται οι δυσμενείς αναφορές διεθνών οργανισμών για την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χώρα μας. Ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Διεθνής Αμνηστία, το Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι, το State 
Department, ο Παγκόσμιος Οργανισμός για τη Μετανάστευση και σειρά άλλων αντιρατσιστικών 
οργανώσεων, υπερθεματίζουν σε θέματα ανθρωπισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι χώρες που 
δεν τηρούν τα προσχήματα, γίνονται συχνά αντικείμενο σκληρής κριτικής από τα διεθνή ΜΜΕ.
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 ► Καθεστώσ παραμονήσ αλλοΔαπών χώρισ εγγραφα.
Οι λαθρομετανάστες που συλλαμβάνονται και δηλώνουν ότι αδυνατούν να προσκομίσουν έγγραφα 
που πιστοποιούν την ταυτότητά τους, αποτελούν μια ιδιότυπη κατηγορία που δεν μπορεί να υπαχθεί 
στο καθεστώς των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.  Ο Συνήγορος του Πολίτη αναγνωρίζει ότι 
υπάρχει νομικό κενό γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, τόσο στο ισχύον κοινοτικό δίκαιο, όσο και 
στο εθνικό. Τα άτομα αυτά είναι προφανές ότι εισήλθαν και διαμένουν παράνομα στη χώρα μας. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η βούληση του νομοθέτη είναι σαφής και απαιτεί την απομάκρυνσή τους από 
τη χώρα μας (Άρθρα 76 και επ. του Ν. 3386/2005). Το θέμα είναι πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι 
ισχύουσες διατάξεις και να απελαθούν ή να απομακρυνθούν από τη χώρα με νόμιμα μέσα, άτομα για 
τα οποία δεν είμαστε βέβαιοι ούτε για τη χώρα προέλευσής τους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα που συλλαμβάνονται χωρίς νομιμοποιητικά χαρτιά 
αποδεικνύεται ότι διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Έχουν δημιουργήσει 
οικογενειακές υποχρεώσεις, διαθέτουν εργασίες, τραπεζικές καταθέσεις κλπ. Αλλά και στις περιπτώσεις 
που συλλαμβάνονται κατά την πρώτη προσπάθεια εισόδου στη χώρα μας, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
δηλώνουν επιχειρησιακή αδυναμία να απομακρύνουν τους λαθρομετανάστες που προέρχονται από 
ασιατικές ή αφρικανικές χώρες.

Οι μαζικές απελάσεις των μεταναστών που προέρχονταν από τις χώρες τις Βαλκανικής ήταν σχετικά 
εύκολη υπόθεση. Τα αστυνομικά όργανα τους συνόδευαν ως τα συνοριακά φυλάκια της χώρας 
από την οποία είχαν εισέλθει και στη συνέχεια τους υποχρέωναν να περάσουν απέναντι. Μπορεί 
να επέστρεφαν λίγες μέρες αργότερα, αλλά τυπικά τουλάχιστον οι διοικητικές πράξεις απέλασης 
είχαν διεκπεραιωθεί. Η επαναπροώθηση των μεταναστών σε μακρινές χώρες είναι πολύ πιο σύνθετη 
επιχείρηση.

•	 Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αλλοδαποί αρνούνται να συνεργαστούν με τις αρχές, 
οι οποίες δεν είναι σίγουρες ότι είναι αληθής η χώρα προέλευσης που δηλώνουν.

•	 Πολλές φτωχές ασιατικές και αφρικανικές χώρες δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με 
την ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι πρεσβείες τους δεν βεβαιώνουν ότι οι συλληφθέντες είναι 
υπήκοοι των δικών τους χωρών, προφασιζόμενες άγνοια, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 
νομιμοποιητικά έγγραφα.

•	 Το κόστος επαναπροώθησης είναι πολύ υψηλό και φυσικά είναι αδύνατο να καλυφθεί 
από τους εξαθλιωμένους μετανάστες.

Με αυτόν τον τρόπο ένας μεγάλος αριθμός λαθρομεταναστών παραμένει εγκλωβισμένος στη χώρα 
μας, χωρίς κάποιου είδους αναγνώριση. Για το θέμα της προστασίας των αλλοδαπών χωρίς χαρτιά 
(sans papiers), ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διατυπώσει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις που 
εξασφαλίζουν στη συγκεκριμένη κατηγορία μεταναστών ένα είδος προσωρινής παραμονής. Πρέπει 
να διαφυλαχθούν τα βασικά δικαιώματα που εγγυώνται ότι τα άτομα αυτά δεν θα πέσουν θύματα 
οποιουδήποτε είδους εκμετάλλευσης ή θα καταφύγουν σε εγκληματικές δραστηριότητες για να 
επιβιώσουν. Στόχος είναι να αναδυθεί ο πληθυσμός αυτός από τη νομική αφάνεια (legal limbo) και 
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να βγει από το δικαιϊκό κενό.

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει να αναγνωριστεί σε αυτούς τους ανθρώπους καθεστώς 
προσωρινής διαμονής, με περιοριστικούς όρους, έως ότου καταστεί αντικειμενικά δυνατή η 
απομάκρυνσή τους από τη χώρα μας. Μέχρι να καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο, προτείνει την παραμονή 
τους σε Κέντρα Φιλοξενίας λαθρομεταναστών, προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές βιοτικές τους 
ανάγκες. Ταυτόχρονα προτείνει να επιβάλλεται περιορισμός του δικαιώματος τους  για εργασία, ώστε 
να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν οικειοθελώς τη χώρα μας. 

Πρόκειται για σύννομη διαδικασία, δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει την 
Οδηγία 2008/115/ΕΚ, σχετικά με τους κοινούς κανόνες που πρέπει να υιοθετήσουν τα κράτη-μέλη 
για την επιστροφή στις πατρογονικές εστίες όσων υπηκόων τρίτων χωρών διαμένουν παράνομα σε 
κοινοτικό έδαφος. Η Οδηγία προβλέπει ότι «τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίζουν τη χορήγηση 
άδειας παραμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους, σε υπήκοο τρίτης 
χώρας, ο οποίος διαμένει παράνομα στο έδαφός τους (άρθρο 6 παρ. 4) και να θέτουν ειδικούς όρους 
για την παραμονή του.

Το σκεπτικό γύρω από τη συγκεκριμένη πρόταση είναι πως αν περιοριστεί η δυνατότητα ελεύθερης 
διακίνησης και απασχόλησης των αλλοδαπών χωρίς χαρτιά, θα μειωθεί η ελκυστικότητα της Ελλάδας 
ως ενδιάμεσου ή τελικού προορισμού λαθρομεταναστών. Το πρόβλημα δεν πρόκειται να επιλυθεί 
αν κάποια στιγμή δεν καταστεί δυνατή η απομάκρυνση των αλλοδαπών εναντίον των οποίων έχουν 
εκδοθεί διοικητικές πράξεις ή δικαστικές αποφάσεις απέλασης. Όμως ακόμα και αν ξεπεραστούν 
τα νομικά και ηθικά εμπόδια, το δημοσιονομικό κόστος που συνεπάγεται η απομάκρυνση χιλιάδων 
λαθρομεταναστών από την Ελλάδα, καθιστά το εγχείρημα αδύνατο υπό τις παρούσες συνθήκες 
δημοσιονομικής κρίσης. 

Προς το παρόν, η μόνη διέξοδος δείχνει να είναι η αύξηση του προϋπολογισμού του Frontex, 
ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση περισσότερων κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού 
λαθρομεταναστών. Αν δεν συμβεί αυτό, είναι πρακτικά αδύνατο να αποδώσουν και τα μέτρα 
αστυνομικής καταστολής. Οι λαθρομετανάστες θα συλλαμβάνονται σε περιόδους έντασης των 
μέτρων αστυνόμευσης, αλλά θα ξαναφήνονται ελεύθεροι σε μια ατελέσφορη διαδικασία που το μόνο 
που επιτυγχάνει τελικά, είναι να επιβαρύνει το δημοσιονομικό κόστος διαχείρισης του προβλήματος 
επιτήρησης των λαθρομεταναστών.

 ► αλλοΔαποι μεταναστεσ που αιτουνται ασυλο
Οι διεθνείς συμφωνίες για το καθεστώς των προσφύγων (Σύμβαση της Γενεύης και το Πρωτόκολλο του 
67) παρέχουν το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα σε κάθε άτομο που διακατέχεται από δικαιολογημένο 
φόβο για ενδεχόμενη δίωξη στη χώρα από την οποία κατάγεται λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 
κοινωνικής τάξης, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Σε περίπτωση 
που συντρέχει ένας από τους προηγούμενους λόγους, η χώρα φιλοξενίας οφείλει να σεβαστεί την 
επιθυμία του περί μη επιστροφής στη χώρα καταγωγής και να του παράσχει άσυλο.

Είναι προφανές ότι η διακρίβωση των ισχυρισμών κάθε αιτούντος, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. 
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Πρόκειται για κάτι που το γνωρίζουν οι λαθρομετανάστες και φροντίζουν να το εκμεταλλευτούν. 
Οι περισσότεροι όταν συλλαμβάνονται, υποβάλλουν αίτημα χορήγησης ασύλου. Ευελπιστούν να 
τύχουν της ευνοϊκής ρύθμισης περί μη απέλασης, έστω και προσωρινά, κατά το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί μέχρι την εξέταση του αιτήματος.

Η Ελλάδα έχει επικυρώσει με το Π.Δ. 220/2007 την Κοινοτική Οδηγία 2003/9/ΕΚ που ονομάστηκε 
και κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙ» και θεσπίζει ελάχιστες προδιαγραφές για την υποδοχή των 
αιτούντων άσυλο στα κράτη-μέλη. Καταρχήν οι αρχές κάθε κράτους-μέλους είναι υποχρεωμένες 
να διασφαλίσουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στη διαδικασία υποβολής σχετικού αιτήματος σε κάθε 
ενδιαφερόμενο αλλοδαπό. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι αρχές οφείλουν να απέχουν από κάθε 
συμπεριφορά που ενδέχεται να συνιστά βασανιστήριο ή απάνθρωπη και  εξευτελιστική μεταχείριση. 
Μέχρι την εξέταση του αιτήματος, οφείλουν να μεριμνούν για τις υλικές συνθήκες υποδοχής και 
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του αιτούντος. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καλύπτονται οι 
βασικές ανάγκες για στέγαση του αιτούντος, όπως προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 10 του σχετικού Π.Δ. 
Στο ίδιο διάταγμα παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής του αιτούντος και σε δεύτερο βαθμό. Μέχρι 
να εξεταστεί η υπόθεση και σε δεύτερο βαθμό οι αιτούντες παραμένουν νόμιμα στη χώρα υποδοχής, 
ακόμα και όταν στο πρωτοβάθμιο επίπεδο κρίθηκε ότι αιτήθηκαν ασύλου καταχρηστικά. 

Στην Ελλάδα υποβάλλεται υπερβολικός αριθμός αιτημάτων για άσυλο και η σχετική διαδικασία 
είχε καταστεί χρονοβόρα. Το 2008 από τις πρωτοβάθμιες επιτροπές εξετάστηκαν 29.573 αιτήσεις 
και χορηγήθηκε άσυλο μόνο στο 0,05% των ενδιαφερομένων. Σε δεύτερο βαθμό κατά το ίδιο έτος 
υποβλήθηκαν 13.368 αιτήματα, εξετάστηκαν τα 3.342 και χορηγήθηκε άσυλο σε 341 περιπτώσεις 
(10,3%). Επειδή υπήρχαν πολυάριθμες καταγγελίες αιτούντων σε διεθνείς οργανισμούς για παραβίαση 
των διεθνών συνθηκών από την Ελλάδα, εκδόθηκε το Π.Δ. 90/2008, με το οποίο διευρύνθηκε η σύνθεση 
της δευτεροβάθμιας επιτροπής, μετετράπη σε δικαιοδοτική και θεσπίστηκε ακριβέστερη διαδικασία 
κρίσης. Το νέο καθεστώς δημιούργησε μεγαλύτερες καθυστερήσεις, δεδομένου ότι η διευρυμένη 
επιτροπή διεκπεραίωνε περίπου 5 υποθέσεις ανά συνεδρία, αντί των 20 με 30 που ολοκληρωνόταν 
με το προηγούμενο καθεστώς (ΟΚΕ, 2009). Για να διεκπεραιωθεί ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων 
έπρεπε να συσταθούν πολλές επιτροπές από έμμισθα μέλη πλήρους απασχόλησης. Αλλά ακόμα 
και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, οι αρμόδιες αρχές προέβλεπαν ότι θα υπήρχαν υποθέσεις που θα 
καθυστερούσαν μέχρι και 5 έτη για να τελεσιδικήσουν. Προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, 
εξεδόθη νέο Π.Δ. (81/2009) που επέφερε ουσιαστικές τροποποιήσεις στη διαδικασία εξέτασης των 
αιτήσεων παροχής ασύλου. Το Π.Δ. 81/2009:

•	 Καταργεί τις δευτεροβάθμιες επιτροπές προσφυγών. Έτσι, η μόνη δυνατότητα 
προσβολής μιας απορριπτικής απόφασης παρέμεινε η προσφυγή στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας.

•	 Μεταβίβασε την αρμοδιότητα ελέγχου των αιτημάτων ασύλου στις κατά τόπους 
αστυνομικές διευθύνσεις.

•	 Οι τοπικές γνωμοδοτικές επιτροπές είναι δυνατό να αποτελούνται στο σύνολό τους από 
δημόσιους υπάλληλους, χωρίς να απαιτείται παρουσία δικαστικού λειτουργού.
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Η διαδικασία επιταχύνθηκε σημαντικά, αλλά η χώρα μας επικρίθηκε για την αστυνομοκεντρική 
διαδικασία από τη Διεθνή Αμνηστία, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, ακόμα και τον Συνήγορο του 
Πολίτη. 

Η μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου παγιδεύει χιλιάδες λαθρομετανάστες στη 
χώρα μας. Ο κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙ» δε θεσπίζει μόνο ενιαία κριτήρια στη διαδικασία εξέτασης 
των αιτήσεων ασύλου. Καθιστά επίσης υπεύθυνο για την εξέταση του αιτήματος το κράτος – μέλος 
από το οποίο εισήλθε παράνομα ο αλλοδαπός μετανάστης στο χώρο της Ε.Ε. Εξαίρεση προβλέπεται 
μόνο για τα αιτήματα ασυνόδευτων ανηλίκων τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν στο κράτος – μέλος 
που βρίσκεται κάποιο μέλος της οικογένειας τους, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η οικογενειακή 
επανένωση. Επομένως, οι λαθρομετανάστες που συλλαμβάνονται κατά την προσπάθεια εισόδου στη 
χώρα μας και καταθέτουν αίτηση ασύλου, οφείλουν να παραμείνουν εδώ, μέχρι να τελεσιδικήσει η 
υπόθεσή τους.

Εάν στο μεσοδιάστημα καταφέρουν να μετεγκατασταθούν σε άλλη χώρα – μέλος κινδυνεύουν να 
συλληφθούν και να υποχρεωθούν να επιστρέψουν και πάλι στη χώρα που εκκρεμεί η αίτησή τους. Η 
χώρα μας θα πρέπει να θέσει θέμα αλλαγής του συγκεκριμένου κανονισμού στα αρμόδια κοινοτικά 
όργανα. Εάν κάποιος μετανάστης συλληφθεί στο έδαφος άλλης χώρας – μέλους από αυτή στην οποία 
υπέβαλε το αρχικό αίτημα για άσυλο, θα πρέπει να δικαιούται να υποβάλλει νέο αίτημα, ζητώντας 
ταυτόχρονα το πάγωμα της διαδικασίας στη χώρα που εκκρεμεί η πρώτη υπόθεση.

Πρόσφατα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγγειλε τη δημιουργία ειδικής Υπηρεσίας 
Ασύλου που θα στελεχωθεί με πολιτικό προσωπικό. Θα εξεταστεί, επίσης, η δυνατότητα χορήγησης 
προσωρινής άδειας εργασίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, ώστε να μην εξαναγκάζονται 
όσοι παραμένουν στη χώρα να απασχολούνται αποκλειστικά στο χώρο της παραοικονομίας.

 ► ανεπιθυμήτοι αλλοΔαποι
Οι ελληνικές αρχές  οφείλουν να αστυνομεύουν επαρκώς τα σύνορα, ώστε να αποτρέπουν την είσοδο 
κάθε αλλοδαπού που δεν είναι εφοδιασμένος με έγκυρη βίζα που φέρει θεώρηση από προξενική 
αρχή κάποιας χώρας του ενιαίου χώρου Σένγκεν. Παράλληλα πρέπει να εμποδίσουν την είσοδο 
κάθε αλλοδαπού που έχει εγγραφεί στον κοινό κατάλογο ανεπιθύμητων που συντάσσουν οι χώρες 
της Σένγκεν, ακόμα και στην περίπτωση που διαθέτει έγκυρη βίζα. Στον κατάλογο ανεπιθύμητων 
εγγράφονται αλλοδαποί που χαρακτηρίζονται επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη από τις αρχές 
ασφαλείας. Οι βάσεις δεδομένων που διατηρούν οι χώρες της Σένγκεν είναι προσβάσιμες από όλους 
τους σταθμούς εισόδου των χωρών μελών.

Η εγγραφή στον κατάλογο έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπεται στο συγκεκριμένο άτομο η είσοδός 
του στην Ε.Ε. Αν εισέλθει παράνομα, απελαύνεται άμεσα (αρθ.82, παρ.2 του Ν.3386/2005). Σε 
περίπτωση που επανεισέλθει στο μέλλον και συλληφθεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
τριών μηνών και χρηματικό πρόστιμο τριών έως δέκα χιλιάδων ευρώ. Παράλληλα, η άσκηση ένδικων 
μέσων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα (αρθ.82, παρ.4).
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Όσοι παρεμποδίζονται να εισέλθουν σε χώρα της ΕΕ, οφείλουν να αναχωρήσουν αμέσως με δικές 
τους δαπάνες ή με την ευθύνη αυτού που τους μετέφερε. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη 
μεταφορέα, αυτός οφείλει να καλύψει κάθε πιθανή δαπάνη που σχετίζεται με την απομάκρυνση του 
αλλοδαπού. Αν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, προβλέπεται επιβολή προστίμου σε βάρος του 
που ανέρχεται σε τρεις έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (αρθ. 82, παρ 3).

Τα κριτήρια εγγραφής στον κατάλογο και η διαδικασία ενδεχόμενης διαγραφής δεν προσδιορίζονται 
με σαφήνεια από την κείμενη νομοθεσία. Για λόγους ευελιξίας, έχει αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια 
των αρχών ασφαλείας κάθε κράτους μέλους (Τσιγκάνου-2009).

 ► απελασεισ αλλοΔαπών
Ανεξάρτητα από την εγγραφή στον κατάλογο των ανεπιθύμητων ή το νομικό καθεστώς της παραμονής 
τους, οι αλλοδαποί μετανάστες υπόκεινται σε στενό διοικητικό έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραμονής τους στη χώρα μας. Οι αστυνομικές αρχές οφείλουν να πραγματοποιούν συστηματικούς 
ελέγχους και να συλλαμβάνουν όσους αλλοδαπούς δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
παραμονής.

Πίνακας 2.9
Απελαθέντες Αλλοδαποί ανά Υπηκοότητα (10 κυριότερες υπηκοότητες)

2007-2009

Έτος 2007 17.077 Έτος 2008 20.555 Έτος 2009 20.342
Αλβανία 14.403 Αλβανία 18.203 Αλβανία 17.064

Ιράκ 405 Αίγυπτος 274 Αφγανιστάν 468
Αίγυπτος 390 Τουρκία 264 Τουρκία 377
Τουρκία 287 Γεωργία 247 Βουλγαρία 343

Γεωργία 260 Ιράκ 221 Ιράκ 321

Μολδαβία 209 Βουλγαρία 147 Γεωργία 267
ΠΓΔΜ 181 ΠΓΔΜ 133 Πακιστάν 245
Ρωσία 170 Ρωσία 116 Ρουμανία 184

Ουκρανία 87 Μολδαβία 110 ΠΓΔΜ 129
Βουλγαρία 75 Συρία 95 Αίγυπτος 129

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες υποχρεώνονται σε οικειοθελή αναχώρηση ή εκδίδεται διοικητική πράξη απέλασης 
σε βάρος τους. Ο αλλοδαπός μετανάστης οφείλει να αποχωρήσει αμέσως από την Ελλάδα, όταν:

•	 έχει εγγραφεί στον κατάλογο ανεπιθύμητων.
•	 έχει λήξει η άδεια παραμονής του.
•	 απορρίφθηκε η αίτηση για έκδοση ή ανανέωση της άδειας παραμονής του.
•	 απορρίφθηκε η αίτησή του για χορήγηση ασύλου.
•	 έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε λόγο σε ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης.
•	 έχει θεωρηθεί επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία.
•	 διαπιστωθεί από τις αρχές ότι έχει εμφανιστεί στο παρελθόν με διαφορετικό όνομα ή 

διαφορετική ιθαγένεια.
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Ο υπό απέλαση αλλοδαπός έχει διορία εικοσιτεσσάρων (24) ωρών για να προβάλλει τις ενστάσεις 
του και τρεις επιπλέον ημέρες για να προσφύγει ενώπιον του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.  
Ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αποφασίζει αν ο αλλοδαπός θα κρατηθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες 
απέλασής του ή αν θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο αλλοδαπός που απελαύνεται με αυτό τον τρόπο δε μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα πριν την 
παρέλευση πέντε ετών. Αν η απέλαση ακολουθεί την έκτιση ποινής, ο χρόνος αυτός περιορίζεται σε 
τρία χρόνια. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή ατόμου που έχει απελαθεί 
ακόμα και με δικαστική απόφαση, χωρίς να λάβει υπόψη του τους προαναφερόμενους περιορισμούς, αν 
ο αλλοδαπός έχει τελέσει γάμο με ημεδαπό, εφόσον ο γάμος διαρκεί (Ν.2408/1996 και Ν.2521/1997).

Πάντως από τον Πίνακα 2.9 καθίσταται προφανές ότι ο αριθμός των απελαθέντων είναι δυσανάλογα 
μικρός σε σχέση με τους συλληφθέντες. Επιπλέον, απουσιάζουν οι απελάσεις λαθρομεταναστών από 
μακρινές Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες. Για παράδειγμα, δεν εμφανίζονται στην πρώτη δεκάδα 
λαθρομετανάστες από το Μπαγκλαντές και το Βιετνάμ. Σε ότι αφορά τους Αφγανούς σημειώνεται 
ότι απελάθηκαν για πρώτη φορά 468 το 2009. Όμως,  το 2007 είχαν συλληφθεί 11.610, το 2008 
συνελήφθηκαν 25.577 και το 2009 άλλοι 17.828 (Πίνακας 2.7).
Συνολικά το 2008 συνελήφθηκαν 146.337 λαθρομετανάστες και απελάθηκαν μόλις 20.555. Αντίστοιχα 
το 2009 συνελήφθηκαν 126.145 και απελάθηκαν 20.342 εκ των οποίων οι 17.664 ήταν Αλβανοί 
υπήκοοι.
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Κεφαλαιο  3

εγκληματικοτητα



• 114 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 



• 115 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

 ► θεώρήτιΚεσ προσεγγισεισ του φαινομενου τήσ εγΚλήματιΚοτήτασ 
στα αστιΚα Κεντρα.

 ► εννοιολογιΚή προσεγγισή
Με τον όρο εγκληματικότητα περιγράφουμε το σύνολο των παράνομων πράξεων για τις οποίες 
προβλέπεται τιμωρία από το υφιστάμενο δικαιακό σύστημα. Πρόκειται για έννοια που καλύπτει 
ευρύτατο φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οριοθετείται με σχετική δυσκολία. Το έγκλημα 
είναι αναπόσπαστο συστατικό της λειτουργίας κάθε οργανωμένης κοινωνίας δικαίου. Η σημασία που 
του αποδίδεται αντανακλάται στο γεγονός ότι η εγκληματολογία που μελετά το είδος, την έκταση και 
τις γενεσιουργές αιτίες που το προξενούν, αποτελεί ξεχωριστό κλάδο των κοινωνικών επιστημών.

Τα ποσοτικά δεδομένα της εγκληματικότητας εμφανίζονται αυξημένα όπου παρατηρούνται μεγάλες 
πληθυσμιακές συγκεντρώσεις. Στα μεγάλα αστικά κέντρα οι συνθήκες εγκληματογένεσης είναι πιο 
πρόσφορες  σε σύγκριση με τις αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, στις πυκνοδομημένες περιοχές η θέαση 
των εγκληματικών ενεργειών είναι μεγαλύτερη και δημιουργούν προβλήματα ανασφάλειας στον 
πληθυσμό. Αλλά συχνά το οικονομικό κόστος της ανασφάλειας είναι υψηλότερο από το κόστος 
της ίδιας της εγκληματικότητας.

 ► τα αιτια τήσ εγΚλήματογενεσήσ.
Οι αιτίες που προξενούν εγκληματικότητα στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις ταξινομούνται σε τέσσερις 
κύριες κατηγορίες:

•	 Στα ψυχολογικά αίτια.
•	 Στα βιολογικά αίτια.
•	 Στα οικονομικά αίτια.
•	 Στις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες.

Οι ψυχολογικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε όλες τις ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες. Οι εγκληματολόγοι πιστεύουν πως τα άτομα που εκδηλώνουν εγκληματική 
συμπεριφορά έχουν μια σχετική προδιάθεση και κάποια κοινά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά 
τους. Φυσικά τα στοιχεία αυτά δεν επαρκούν από μόνα τους για να εκδηλωθεί μια αντισυμβατική 
συμπεριφορά. Θα πρέπει να υπάρξουν και οι κατάλληλες συνθήκες που διαμορφώνονται συνήθως 
υπό την επίδραση διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων. Γιατί είναι δεδομένο ότι σε διαφορετικές 
περιστάσεις τα άτομα εκδηλώνουν διαφορετική κοινωνική συμπεριφορά. 

Ο τρόπος που σχετίζονται οι άνθρωποι με το χώρο και τις καταστάσεις, έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεσή 
τους. Σύμφωνα με την φροϋδική ανάλυση, η σύγκρουση μεταξύ του εγώ και του υπερεγώ προσδιορίζει 
το αν ένα άτομο διάγει μια ισορροπημένη ζωή ή εκδηλώνει μια αντισυμβατική συμπεριφορά. Άτομα με 
αδύναμο υπερεγώ και ισχυρή προσωπικότητα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να διαπράξουν κάποια 
εγκληματική ενέργεια, καθώς έχουν μειωμένη αίσθηση του κινδύνου και επηρεάζονται λιγότερο από 
την απειλή της επικείμενης τιμωρίας που προβλέπει ο νόμος.
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Τα βιολογικά αίτια της εγκληματικής συμπεριφοράς σχετίζονται με γενετικούς παράγοντες και 
τη νευρολογική ανάπτυξη του ατόμου. Σχετικά με τους γενετικούς παράγοντες έχει αποδειχθεί 
ότι τα άτομα των οποίων οι γονείς διαθέτουν βεβαρυμμένο ιστορικό εγκληματικότητας, είναι πιο 
πιθανό να διαπράξουν  και τα ίδια εγκληματικές ενέργειες. Το συγκεκριμένο στατιστικό εύρημα 
έχει αμφισβητηθεί από πολλούς κοινωνιολόγους. Θεωρούν ότι τα παιδιά του μεγαλώνουν σε ένα 
οικογενειακό περιβάλλον με γονείς που επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά, εθίζονται στη βία 
και τη θεωρούν φυσική ανθρώπινη λειτουργία. Αλλά ο οικογενειακός περίγυρος παραπέμπει σε 
κοινωνιολογικά και ψυχολογικά αίτια και δεν αποδεικνύει γενετική προδιάθεση.
Σε ότι αφορά τα νευρολογικά αίτια, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλές ψυχοσωματικές 
ασθένειες που οφείλονται σε εγκεφαλικές ανωμαλίες ή χημικές ανισορροπίες του οργανισμού. Πολλά 
από τα άτομα που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, επιδεικνύουν πιο επιθετική συμπεριφορά 
και κατά συνέπεια είναι πιο επιρρεπή σε ορισμένα είδη εγκληματικής δραστηριότητας. 

 ► ΚοινώνιΚα Και οιΚονομιΚα αιτια.
Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι οι κοινωνικές αντιθέσεις δημιουργούν συγκρούσεις. Για παράδειγμα, 
ο προκλητικός πλούτος δημιουργεί αισθήματα ζηλοφθονίας και συχνά νομιμοποιεί στη συνείδηση 
κάποιων που αισθάνονται αδικημένοι τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της περιουσίας. Επιπλέον, η 
θέση ενός ατόμου στην κοινωνική πυραμίδα καθορίζει τη συμπεριφορά του απέναντι στους άλλους 
και τη σχετική αξία που έχει γι’ αυτόν η τιμωρία μιας ενδεχόμενης εγκληματικής πράξης. Οι 
κοινωνικοί παράγοντες καθορίζουν τα όρια της αποδεκτής συμπεριφοράς και τα στερεότυπα με τα 
οποία ταυτίζονται τα άτομα μιας κοινότητας. 

Τέλος ένα άτομο πριν διαπράξει μια εγκληματική ενέργεια, θα πρέπει να έχει μάθει πώς να 
το κάνει. Η εκπαίδευση σε παράνομες δραστηριότητες λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του στενού 
κοινωνικού περιβάλλοντος του ατόμου. Συχνά μάλιστα οι χώροι εγκλεισμού όσων συλλαμβάνονται 
για διάφορα αδικήματα, μετατρέπονται σε σχολεία εκπαίδευσης παρανόμων. 

Σε ότι αφορά τις οικονομικές αιτίες της εγκληματογένεσης, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό 
όλων μας, είναι η φτώχεια και η ανεργία. Η φτώχεια προκαλεί οργή και στρέφει τα άτομα στην 
υιοθέτηση ακραίων συμπεριφορών. Η ανεργία συνυπάρχει συνήθως με τη φτώχεια. Παράλληλα ο 
άνεργος έχει τη χρονική άνεση για το σχεδιασμό και τη διάπραξη έκνομων ενεργειών.

Οι εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι η οικονομική στέρηση και οι εισοδηματικές ανισότητες 
ενεργοποιούν την εγκληματική συμπεριφορά όσων ατόμων θεωρούν πως βιώνουν κοινωνικές 
διακρίσεις, στις οποίες αποδίδουν την οικονομική τους θέση. Ειδικά τα άτομα που αδυνατούν να 
καλύψουν βασικές βιοποριστικές ανάγκες, καταφεύγουν στο έγκλημα χωρίς να αισθάνονται κανενός 
είδους ηθικές αναστολές. Αυτό δε σημαίνει ότι η πιθανή εξάλειψη οικονομικών φαινομένων όπως η 
φτώχεια και η ανεργία οδηγούν αυτόματα σε αντίστοιχης έκτασης περιορισμό της εγκληματικότητας.
Μεγάλος αριθμός ατόμων επιδεικνύει ακόρεστη επιθυμία για απόκτηση υλικών αγαθών με νόμιμα ή 
παράνομα μέσα. Κατά συνέπεια, η αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που 
συμβάλλουν στην αύξηση της εγκληματικότητας, δε μπορεί να περιορίσει το φαινόμενο πέρα από 
ένα όριο. Μόνο η καταστολή εγγυάται την ελαχιστοποίηση της εγκληματικής συμπεριφοράς στις 
ανθρώπινες κοινωνίες.
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 ► σχήματισμοσ αντιΚοινώνιΚήσ προσώπιΚοτήτασ.
Η πορεία ενός ατόμου προς τη διάπραξη μιας εγκληματικής πράξης διέρχεται από δύο διακριτά στάδια. 
Αρχικά το άτομο βιώνει μια περίοδο όπου διαμορφώνεται η αντικοινωνική του προσωπικότητα. Σε 
δεύτερη φάση λαμβάνουν χώρα ορισμένες διεργασίες που μετατρέπουν την αντικοινωνική αντίληψη 
σε εγκληματική πρακτική. Σήμερα, οι κοινωνικές επιστήμες φαίνεται να συμφωνούν πως η αγωγή 
που λαμβάνουν τα μικρά παιδιά συνιστά το βασικότερο εργαλείο κοινωνικοποίησης. Μέσα από τη 
διαπαιδαγώγηση μαθαίνουν να περιορίζουν τις ενστικτώδεις επιθυμίες τους και να προσαρμόζονται 
σε αυτό που θεωρείται αποδεκτό από τον κοινωνικό τους περίγυρο. 

Στις εγκληματικές πράξεις, το ένστικτο, οι ορμές και οι απωθημένες επιθυμίες κυριαρχούν της 
λογικής και του φόβου για επιβολή τιμωρίας από την οργανωμένη πολιτεία. Επομένως, η αγωγή των 
παιδιών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στην πρόληψη της εγκληματογένεσης. Αν το παιδί δε μάθει 
να υποτασσεται στους κανόνες που του επιβάλλουν όσοι το μεγαλώνουν, δε θα μπορέσει αργότερα 
να υπακούσει στους νόμους της πολιτείας. Οι εμπειρικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που 
μεγάλωσαν μακριά από ένα οικογενειακό περιβάλλον ικανό  να τους μεταδώσει υγιή κοινωνικά 
πρότυπα, εμφανίζουν ως έφηβοι υψηλότερη ροπή προς την εγκληματικότητα. Μέσα στο χώρο της 
οικογένειας ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ηθική διάσταση του καλού και του κακού. Επίσης, 
του εντυπώνεται υποσυνείδητα η αντίληψη πως οι αρμονικές επαφές με τους άλλους ανθρώπους, 
προάγουν το κοινό καλό και κατά συνέπεια λειτουργούν προς όφελός του. Αν δεν έχει λάβει χώρα 
αυτή η διαδικασία στην παιδική ηλικία, αργότερα το άτομο στον ενήλικο βίο του, δε μπορεί να 
σκεφτεί συνειδητά τι είναι καλό και τι κακό για την κοινωνία (Erikson – 1963). 

Σε έρευνες που πραγματοποίησε ο Bowlby (1946) ανάμεσα σε νεαρούς κλέφτες, διαπίστωσε ότι τα 
παιδιά που βιώσαν συχνές αλλαγές υπεύθυνων για την ανατροφή τους, εμφανίζουν συναισθηματική 
ψυχρότητα ως ενήλικες και μεγαλύτερη ροπή σε εγκλήματα κατά της περιουσίας. Στην επιστημονική 
κοινότητα είναι καθολική η παραδοχή ότι η έλλειψη συναισθηματικής φροντίδας των νεαρών ατόμων 
αποτελεί το βασικότερο παράγοντα εγκληματογένεσης κατά τη φάση της εφηβείας. 

Ο τρόπος που ζουν οι οικογένειες των μεταναστών δε φαίνεται να βοηθά στην ανάπτυξη της 
συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών τους. Ειδικά οι λαθρομετανάστες που δεν έχουν πρόσβαση 
σε δημόσιες υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών, αναγκάζονται να τα αφήνουν για πολλές ώρες μόνα 
στο σπίτι. Εναλλακτικά, τα στέλνουν πίσω στις χώρες καταγωγής, όπου μεγαλώνουν με συγγενικά 
πρόσωπα μεγάλης ηλικίας. Στην καλύτερη περίπτωση μια γυναίκα φυλάει πολλά παιδιά ομοεθνών, 
χωρίς να φροντίζει ιδιαίτερα για την αγωγή τους. Πολλοί κοινωνικοί επιστήμονες αποδίδουν σε αυτή 
την αιτία τα αυξημένα ποσοστά εγκληματικότητας που καταγράφονται ανάμεσα στους μετανάστες 
δεύτερης γενιάς. Τα παιδιά των μεταναστών δε διαθέτουν συνειδητή ηθική πυξίδα που να τους 
επιτρέπει να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία που μεγαλώνουν. Γι’ αυτό αισθάνονται υποσυνείδητα 
ανασφαλή και αδικημένα. Έχοντας αποδεχθεί αυτή την αιτιώδη σχέση, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει 
μεγάλη σημασία στις πολιτικές οικογενειακής επανένωσης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. 
Πρόκειται για δύο πολιτικές που συνιστούν τα αποτελεσματικότερα εργαλεία μιας μακροπρόθεσμης 
αντεγκληματικής πολιτικής.



• 118 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

 ► ή μεταβασή απο τή σΚεψή στήν εΚτελεσή τήσ εγΚλήματιΚήσ 
πραξήσ.
Ορισμένα άτομα είναι από τη φύση τους ή από τον τρόπο που διαπαιδαγωγήθηκαν επιρρεπή στη 
διάπραξη εγκληματικών ενεργειών. Εντούτοις, αυτού του είδους οι συμπεριφορές μπορεί να μην 
εκδηλωθούν ποτέ, επειδή δε δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες. Η μετάβαση από τη συνειδητή 
σκέψη στην πράξη τέλεσης ενός εγκλήματος, αποτελεί μια περαιτέρω εξέλιξη της προσωπικότητας 
των παραβατικών ατόμων. Σε κάποια άτομα η μετάβαση είναι σχετικά γρήγορη και πραγματοποιείται 
εύκολα, ενώ σε άλλα είναι μια βραδεία ψυχική διαδικασία που μπορεί να μην ολοκληρωθεί ποτέ.

Υπό αυτή την έννοια τα εγκλήματα διακρίνονται σε:
•	 Ταχείας μετάβασης στην πράξη.

•	 Αργής και ψυχικά δύσκολης μετάβασης στην πράξη.

Τα εγκλήματα της πρώτης κατηγορίας τα διαπράττουν οι δράστες που εμφανίζουν εκρηκτικές 
αντιδράσεις σε περιπτώσεις εκδήλωσης αιφνιδίου και ισχυρού θυμού. Τα αίτια εκδήλωσης μιας τέτοιας 
συμπεριφοράς δεν είναι πάντοτε ψυχογενή. Συχνά μπορεί να οφείλονται σε μακρόχρονη συσσώρευση 
αρνητικών συναισθημάτων που δημιουργήθηκαν από φαινόμενα, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, 
η κοινωνική αδικία και οι ακραίες συνθήκες φτώχειας. Με την πρώτη ευκαιρία η συσσωρευμένη 
καταπίεση εκδηλώνεται με τη μορφή κοινωνικής βίας ή παραβατικής συμπεριφοράς. Τα ποιοτικά και 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των μεταναστών, τους κατατάσσουν συνήθως στην πρώτη κατηγορία.

Αργή και ψυχικά δύσκολη μετάβαση προς την πράξη εμφανίζουν συνήθως τα πιο μορφωμένα άτομα 
ή αυτά που ανήκουν σε ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Τα άτομα αυτά εμφανίζουν ισχυρές ηθικές 
αναστολές. Γι’ αυτό χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο λογικής επεξεργασίας και περισσότερες αφορμές 
για να οδηγηθούν στο έγκλημα. Ανάμεσα στις δύο ακραίες περιπτώσεις, υπάρχουν πολλές άλλες 
καταστάσεις στις οποίες ο δράστης λαμβάνει συνειδητά την απόφαση να εγκληματήσει ύστερα από 
μια νοητική διαδικασία μέσα από την οποία σταθμίζει τα οφέλη και τους κινδύνους που θα προκύψουν 
από την τέλεση της πράξης του. Τα πιθανά οφέλη αποτελούν τους προωθητικούς παράγοντες (push 
factors) της εγκληματογένεσης. Τα αντικίνητρα (resistant factors) μπορεί να είναι ψυχογενή ή 
περιβαλλοντικά. Τα ψυχογενή σχετίζονται με την προσωπικότητα του υποψήφιου εγκληματία. Τα 
περιβαλλοντικά αντικίνητρα σχετίζονται με τις αντικειμενικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο 
τέλεσης του εγκλήματος κατά τη στιγμή που αρχίζει η διαδικασία της εγκληματογένεσης. Ο Kinberg 
(1960) μαθηματικοποίησε τη σχετική διεργασία που λαμβάνει χώρα στον εγκέφαλο του δυνητικού 
εγκληματία. Η σχέση που διατύπωσε είχε τη μορφή:

C= P/R
όπου: C η πιθανότητα διάπραξης ενός εγκληματος   P οι προωθητικοί παράγοντες  και R οι παράγοντες 
αποτροπής.
Η σχέση καταδεικνύει ότι η πιθανότητα διάπραξης ενός εγκλήματος είναι ανάλογη των αναμενόμενων 
ωφελειών για το δράστη και αντιστρόφως ανάλογη των εκτιμώμενων συνεπειών με τις οποίες 
ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος. Τα οφέλη μπορεί να είναι ηθικά, συναισθηματικά και οικονομικά. 
Αντίστοιχα, οι παράγοντες αποτροπής μπορεί να σχετίζονται με ηθικά διλήμματα, τύψεις ή το φόβο 
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που προξενεί η πιθανότητα επιβολής κοινωνικών και ποινικών κυρώσεων. Το ποιος παράγοντας 
θα βαρύνει περισσότερο στην τελική απόφαση, εξαρτάται από την προσωπικότητα του δράστη και 
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα κληθεί να επιλέξει. Οι παράγοντες που σχετίζονται με την 
προσωπικότητα του δράστη ονομάζονται ενδογενείς, ενώ αυτοί που εξαρτώνται από τις περιστάσεις 
και τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη στιγμή της τέλεσης στον περιβάλλοντα χώρο, αναφέρονται 
ως εξωγενείς.

 ► οι φασεισ μεταβασήσ στήν πραξή.
Η ψυχική διαδικασία της μετάβασης από την επιθυμία στην τέλεση της πράξης είναι διαφορετική 
για κάθε είδος εγκλήματος. Για παράδειγμα, είναι διαφορετικά τα στάδια ψυχικής προετοιμασίας 
ενός ατόμου που διαπράττει ένα έγκλημα πάθους και διαφορετική ενός επαγγελματία εγκληματία. 
Οι μελετητές διακρίνουν τέσσερις κύριες φάσεις μετάβασης από τη σκέψη στη διάπραξη μιας 
εγκληματικής ενέργειας:

•	 Αδιαμόρφωτη συναίνεση. Είναι η φάση κατά την οποία το άτομο αποκρούει λογικά την 
εγκληματική πράξη που κατά βάθος επιθυμεί.

•	 Διαμορφωμένη συναίνεση. Σταδιακά οι δισταγμοί ελαττώνονται και τελικά ο δράστης 
πείθεται ότι η εγκληματική του προδιάθεση είναι δικαιολογημένη.

•	 Απόφαση τέλεσης.  Όταν το άτομο έχει πειστεί να τελέσει την πράξη, πρέπει να επινοήσει τον 
τρόπο εκτέλεσης και να υπερνικήσει τις πρακτικές δυσκολίες που ενδέχεται να συναντήσει.

•	 Εκτέλεση και διαφυγή. Ο δράστης επιλέγει χρόνο και τόπο δράσης έχοντας κατά νου 
την επιτυχή εκτέλεση της πράξης και την αποφυγή της σύλληψης που οδηγεί σε ποινικές 
κυρώσεις.

 ► εγΚλήματιεσ Κατ’ επαγγελμα.
Ο κατ’ επάγγελμα εγκληματίας δεν εμφανίζει στοιχεία σοβαρής εσωτερικής πάλης ηθικού χαρακτήρα 
κατά τις δύο πρώτες φάσεις. Είναι συναισθηματικά ψυχρός και αδιάφορος για την κοινωνική 
αποδοκιμασία που ενδέχεται να επιφέρει η πράξη του. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η επιτυχής 
εκτέλεση της ενέργειας και η διασφάλιση της ατιμωρησίας. Ο κατ’ επάγγελμα εγκληματίας βρίσκεται 
διαρκώς σε αναζήτηση των κατάλληλων συνθηκών που θα του επιτρέψουν να δράσει με σοβαρές 
πιθανότητες επιτυχίας. 

Για να εξελιχθεί κάποιο άτομο σε επαγγελματία εγκληματία, θα πρέπει να βιώσει καταστάσεις που 
να τον οδηγήσουν στην αποδοχή ενός ηθικού κώδικα συμπεριφοράς που δε συνάδει με τα κοινωνικά 
στερεότυπα. Θα πρέπει επίσης να εκπαιδευτεί στις αναγκαίες τεχνικές διάπραξης εγκλημάτων, 
τις τεχνικές διαφυγής και να εφοδιαστεί με τα αναγκαία υλικά μέσα που θα του επιτρέψουν να 
ασκήσει αποτελεσματικά τις εγκληματικές του δραστηριότητες. Ο ευκολότερος τρόπος να επιτύχει 
ταυτόχρονα όλα τα προηγούμενα είναι να ενταχθεί σε μια υφιστάμενη εγκληματική οργάνωση. 
Επίσης, ο εγκλεισμός του σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα μπορεί να τον φέρει σε επαφή με 
άλλους καταδικασθέντες επαγγελματίες που θα του μεταφέρουν τη σχετική τεχνογνωσία.
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Οι κατ’ επάγγελμα εγκληματίες εμφανίζουν την υψηλότερη επικινδυνότητα γιατί συμμετέχουν σε 
μεγάλη αναλογία στο συνολικό αριθμό των εγκληματικών ενεργειών που τελούνται σε μια περιοχή. 
Κατά συνέπεια, οι αντεγκληματικές πολιτικές πρέπει να στοχεύσουν στον περιορισμό του αριθμού 
ωρίμανσης νέων κατ’ επάγγελμα εγκληματιών και τη σύλληψη όσο το δυνατόν περισσότερων από 
τους υφιστάμενους.

 ► θεώριεσ εγΚλήματογενεσήσ.
Ο Ferri, o Tarde και o Durkheim είναι οι πρώτοι κοινωνικοί επιστήμονες που διατύπωσαν θεωρητικά 
σχήματα για την επίδραση των κοινωνικών παραγόντων στην εμφάνιση παραβατικών συμπεριφορών. 
Ο Durkheim θεώρησε το έγκλημα ως φυσικό κοινωνικό φαινόμενο. Η εγκληματικότητα είναι μορφή 
κοινωνικής ασθένειας. Είναι αδύνατο να εξαλειφθεί. Δημιουργεί πρόβλημα στο κοινωνικό σύνολο, 
μόνο όταν αυξάνει απότομα και πολύ. Μετατρέπεται δηλαδή σε κοινωνικό πρόβλημα, μόνο όταν 
λάβει τα χαρακτηριστικά επιδημίας.

Η πρώτη συγκροτημένη σχολή σκέψης που απέδωσε την εγκληματογένεση σε κοινωνικά και 
οικονομικά αίτια ήταν η σχολή του Σικάγο. Οι οπαδοί της σχολής παραλλήλισαν την προσαρμογή 
μιας ανθρώπινης προσωπικότητας στο κοινωνικό και φυσικό της περιβάλλον με την αντίστοιχη 
διαδικασία προσαρμογής κάθε έμβιου όντος στο φυσικό του περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, η 
προσέγγιση της Σχολής ονομάστηκε οικολογική. Αναλύοντας την εγκληματική συμπεριφορά των 
κατοίκων στα διάφορα εθνοτικά γκέτο του Σικάγο, παρατήρησαν ότι υπάρχουν αστικές περιοχές, 
όπου καταγράφεται υψηλή εγκληματικότητα και άλλες στις οποίες συντελούνται σπάνια αξιόποινες 
πράξεις. Η παρατήρηση αυτή τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν περιοχές των οποίων τα 
χαρακτηριστικά προάγουν την εγκληματογένεση και άλλες που την αποτρέπουν.

Συμπέραναν πως οι συνθήκες που επικρατούν σε ένα συγκεκριμένο χώρο και ο κοινωνικός 
μιμητισμός, συμβάλλουν στη συχνότερη εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών. Από τους χάρτες 
εγκληματικότητας που συνέταξαν, προέκυψε το συμπέρασμα ότι η εγκληματικότητα ήταν υψηλότερη 
στις περιοχές που κατοικούσαν μετανάστες και εξαθλιωμένοι βιομηχανικοί εργάτες. 

Ο Sutherland (1960) ανήκε στην ίδια σχολή. Θεώρησε όμως ως κύριο παράγοντα εγκληματογένεσης 
την κοινωνική ομάδα στην οποία αποφασίζει να ενταχθεί συνειδητά ένα άτομο. Η θεωρία της 
διαφορετικής ομαδοποίησης (differential association) δε συσχετίζει τη ροπή προς την εγκληματικότητα 
με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας του δυνητικού δράστη. Η βασικότερη αιτία παρακίνησης είναι 
η προσπάθεια καταξίωσης μέσα σε μια ομάδα, τα άτομα της οποίας διαθέτουν συγγενή νοοτροπία, 
κοινά πάθη ή ταυτόσημες επιδιώξεις (Γιωτοπούλου – Μαραγκοπούλου – 1979). Για παράδειγμα, 
το άτομο που θα ενταχθεί σε μια ομάδα φανατικών οπαδών είναι πολύ πιθανό να υποπέσει στο 
παράπτωμα του χουλιγκανισμού. Αντίστοιχα, κάποιος που θα ενταχθεί σε μια ομάδα του υποκόσμου, 
κατά πάσα πιθανότητα θα μετεξελιχθεί σε επαγγελματία εγκληματία.

Στο βαθμό που το μέλος μιας ομάδας δεν προσαρμοστεί με τα ηθικά πρότυπα που έχουν υιοθετήσει τα 
υπόλοιπα μέλη είτε θα αποβληθεί ή δε θα αναγνωριστεί ποτέ ως αξιοσέβαστο μέλος της. Ένα άτομο 
που ανήκει ταυτόχρονα σε πολλές ομάδες, μπορεί να αντέξει ευκολότερα απορρίψεις τέτοιου τύπου. 
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Αντίθετα, οι κοινωνικά αποκλεισμένοι και γενικά οι άνθρωποι που δεν τους παρέχονται εναλλακτικές 
ευκαιρίες στη ζωή, είναι συναισθηματικά αδύναμοι και μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε πειθήνια 
όργανα των συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος. Γι’ αυτό, η στρατολόγηση είναι ευκολότερη 
στα γκέτο των κοινωνικά στιγματισμένων και φτωχών μεταναστών. Ένα άτομο που έχει υιοθετήσει 
τον ηθικό κώδικα της ομάδας και σταδιακά κατέκτησε κομβική θέση στο σύστημα κοινωνικής 
δικτύωσης, μπορεί να διαθέτει αποκλίνουσα συμπεριφορά, χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Μπορεί 
δηλαδή να θεωρεί πιο αξιοπρεπές να εμπορεύεται ναρκωτικά ή να κάνει διαρρήξεις, από το να 
κερδίζει ένα πενιχρό μεροκάματο στο χώρο της παραοικονομίας. Ο Merton (1957) ερμηνεύει το 
φαινόμενο κάνοντας διάκριση μεταξύ επιθυμητών στόχων και μέσων που οδηγούν στην πραγμάτωσή 
τους. Πολλές φορές οι στόχοι που χαίρουν κοινωνικής αποδοχής, είναι δύσκολο να επιτευχθούν με 
νόμιμα μέσα. Για παράδειγμα, η φιλοδοξία του πλουτισμού θεωρείται νόμιμος στόχος που οδηγεί 
στην ατομική καταξίωση.

Η κοινωνία θεωρεί τον πλούτο πηγή κύρους και ισχύος. Όμως για τους περισσότερους ανθρώπους 
που ανήκουν σε χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα και διαθέτουν περιορισμένες δεξιότητες, 
ο σκοπός αυτός δεν είναι πραγματοποιήσιμος με νόμιμα μέσα. Σε αυτή τη φάση είναι πιθανόν να 
καμφθούν οι ηθικές αντιστάσεις και πολλά άτομα να καταφύγουν σε παράνομες ενέργειες πλουτισμού. 
Έτσι, εμφανίζεται η ανομία, κατά την οποία επιτρεπόμενοι στόχοι επιχειρείται να πραγματωθούν με 
παράνομα μέσα.

 ► παραγοντεσ που συμβαλλουν στή χώριΚή συγΚεντρώσή τήσ 
εγΚλήματιΚοτήτασ.
Για να εκδηλωθεί η παραβατική συμπεριφορά ενός εγκληματία, θα πρέπει να βρεθεί ένας κατάλληλος 
στόχος, ο οποίος επιπλέον δε θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα αυτοπροστασίας. Δευτερευόντως, 
το προσδοκώμενο κέρδος του παραβάτη θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος από μια πιθανή σύλληψη 
και τιμωρία του (Cohen και Felson – 1979). Υιοθετώντας έστω και ασυναίσθητα μια ορθολογική 
συμπεριφορά, οι δράστες των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας (διαρρήξεις, μικροκλοπές και 
ληστείες), επιλέγουν στόχους που απαιτούν μικρή προσπάθεια, αποφέρουν υψηλό προσδοκώμενο 
όφελος και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο να συλληφθούν. Γι’ αυτό, προτιμούν να διαπράττουν 
εγκληματικές ενέργειες σε χώρους που τους θεωρούν οικείους, επιλέγουν θύματα από μεσαίες ή 
υψηλές εισοδηματικές τάξεις και αποφεύγουν τις περιοχές με αποτελεσματική αστυνόμευση. Η 
εμπειρία αποδεικνύει ότι χώροι με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, βρίσκονται κοντά στον τόπο που 
ζει ή δραστηριοποιείται σε καθημερινή βάση ο πιθανός παραβάτης (Baldwin και Bottoms – 1976). 
Θα πρέπει ταυτόχρονα να διέρχονται από την περιοχή πολλοί και, κατά προτίμηση, ανυποψίαστοι 
περαστικοί που θα αποτελέσουν τους υποψήφιους στόχους. Ηλικιωμένοι, γυναίκες που πηγαίνουν 
για ψώνια και αλλοδαποί τουρίστες είναι τα πλέον ευάλωτα θύματα.
 
Η σύγχρονη εγκληματολογία αποδέχεται ότι τα άτομα με παραβατική συμπεριφορά, σε πρώτο στάδιο, 
επιλέγουν τις περιοχές που θα δράσουν και σε δεύτερη φάση, επιλέγουν τους τρόπους δράσης ή τα 
θύματα. Υπό αυτή την έννοια, τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν τους χώρους που θα εκδηλώσουν 
την παραβατική τους συμπεριφορά, προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις περιοχές που θα εμφανιστεί 
υψηλή εγκληματικότητα. 
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Καταρχήν, στην περιοχή θα πρέπει να κινούνται ή να κατοικούν άτομα που κυκλοφορούν με χρήματα, 
κοσμήματα ή αντικείμενα με εμπορική αξία στη δευτερογενή αγορά μεταχειρισμένων. Περιοχές που 
συχνάζουν τουρίστες, οι οποίοι είναι περισσότερο ανυποψίαστοι και επομένως ευκολότερα θύματα 
και περιοχές από τις οποίες διέρχεται μεγάλος αριθμός κατοίκων όταν κατευθύνεται  προς τους 
εμπορικούς δρόμους της πόλης, αποτελούν τα σημεία που προσφέρονται ιδιαίτερα για διάπραξη 
εγκληματικών ενεργειών.

Το δεύτερο κριτήριο επιλογής της περιοχής δράσης σχετίζεται με την αναμενόμενη πιθανότητα 
επιτυχούς ολοκλήρωσης της παράνομης πράξης (Μπρετάνος - 2008). Η επιτυχία εξαρτάται από τη 
δυνατότητα ασφαλούς διαφυγής και κατά συνέπεια οι δράστες προτιμούν περιοχές με ανεπαρκή 
φύλαξη. Επίσης, οι παραβάτες που ειδικεύονται στα εγκλήματα κατά της περιουσίας, προτιμούν να 
δραστηριοποιούνται σε περιοχές που εμφανίζουν χαλαρές κοινωνικές δομές. Εκεί που υφίστανται 
ομοιογενείς και συνεκτικές κοινωνικές ομάδες περιορίζεται η δυνατότητα διατήρησης της 
ανωνυμίας. Στις περιοχές που οι κάτοικοι δε γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι πολύ ευκολότερο να 
περάσει απαρατήρητος κάποιος που προτίθεται να παρανομήσει. Ακόμα και αν δημιουργηθεί κάποια 
αναστάτωση κατά τη διάρκεια τέλεσης της πράξης ή αμέσως μετά, οι περίοικοι είναι λιγότερο 
πιθανό να επέμβουν (Brown και Altman – 1981). Η έλλειψη κοινωνικής συνοχής παρατηρείται σε 
περιοχές με χαμηλό ποσοστό κατοίκησης, υψηλή αναλογία περαστικών, μεγάλη κινητικότητα 
και εθνοτική ετερογένεια.

 ► ή εγΚλήματιΚοτήτα στο αστιΚο περιβαλλον.
Οι πρώτοι μελετητές που συσχέτισαν το πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον με την εγκληματική 
συμπεριφορά ήταν οι  Quetelet (1833) και Querry (1830). Μελέτησαν το φαινόμενο της 
εγκληματικότητας με τη βοήθεια συγκριτικών στατιστικών στοιχείων. Μαζί δημιούργησαν την 
περίφημη γαλλοβελγική Χαρτογραφική Σχολή και έθεσαν τις βάσεις για την αλλαγή του θεωρητικού 
προτύπου ερμηνείας του εγκλήματος. Απομακρυνόμενη από τις ανθρωπομετρικές, τις βιολογικές και 
ψυχιατρικές προσεγγίσεις, η επιστήμη προσανατολίζεται πλέον σε κοινωνιολογικές προσεγγίσεις. 
Από τις πρώτες χαρτογραφικές μελέτες μέχρι και σήμερα προκύπτει έντονη συσχέτιση μεταξύ 
της εκδήλωσης εγκληματικών συμπεριφορών και της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος 
(Ζαραφωνίτου – 1996). Μετά τη Χαρτογραφική Σχολή, ακολούθησε η σχολή του Σικάγο που 
μελέτησε την αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος με όρους οικολογίας. Όπως τα φυτά 
και τα ζώα δε μπορούν να επιβιώσουν ή να αναπτυχθούν σωστά, αν δε βρεθούν σε περιβάλλον με 
κατάλληλες συνθήκες, έτσι και οι άνθρωποι δε μπορούν να συμβιώσουν αρμονικά, αν το περιβάλλον 
μέσα στο οποίο ζουν είναι ποιοτικά υποβαθμισμένο.

Ακολούθησαν οι θεωρητικές απόψεις των Park, Burgers και McKenzie που ανέπτυξαν το μοντέλο 
των πέντε ομόκεντρων ζωνών. Σύμφωνα με τη θεωρία τους, οι συνοικίες με τα υψηλότερα ποσοστά 
εγκληματικότητας συνορεύουν με το εμπορικό κέντρο της πόλης. Οι εγκληματίες κατοικούν στις 
παρυφές του κέντρου, εκεί όπου παρατηρούνται φαινόμενα αστικής γκετοποίησης και δρουν στο 
εσωτερικό της εμπορικής ζώνης που παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα από διερχόμενους επισκέπτες.
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 Οι Thomas και Znaniecki (1920) ανέπτυξαν τη θεωρία της «κοινωνικής αποδιοργάνωσης». Σε περιοχές 
της πόλης που κατοικούνται από αντικοινωνικά στοιχεία και η αναλογία των κατοίκων που ανήκουν 
σε μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα είναι πολύ μικρή, καταγράφεται αποδιοργάνωση του 
κοινωνικού ιστού. Οι κάτοικοι απογοητεύονται και παύουν να ενδιαφέρονται για το δημόσιο χώρο. 
Παράγοντες που εντείνουν την κοινωνική αποδιοργάνωση είναι η οικονομική παρακμή, η εθνοτική 
ετερογένεια και η υποβάθμιση των υποδομών της περιοχής. Σε αυτά τα σημεία της πόλης ο κοινωνικός 
έλεγχος επί του δημόσιου χώρου χάνεται. Το γεγονός αυτό προσφέρει ένα είδος ασυλίας σε συμμορίες 
παραβατικών ατόμων, τοξικοεξαρτημένους και ηθικά αξιοκατάκριτες οικονομικές δραστηριότητες, 
όπως είναι οι χαρτοπαικτικές λέσχες και η πορνεία.

Οι περισσότερες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, όπως η Συστημική θεωρία και η Υποπολιτισμική 
θεωρία διαπιστώνουν μια αιτιώδη σχέση ανάμεσα στην υπερβολική συγκέντρωση πληθυσμιακών 
ομάδων στις πόλεις και την παραβατική συμπεριφορά των αστικών πληθυσμών (Tittle και Grasmick – 
2001). Το χαοτικό μέγεθος και η πληθυσμιακή πυκνότητα αντικατοπτρίζονται στην ψυχοσύνθεση των 
κατοίκων και επηρεάζουν τη συμπεριφορά όσων ζουν σε μεγαλουπόλεις. Οι εμπειρικές προσεγγίσεις 
των σύγχρονων μελετητών διαπιστώνουν ότι η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής σε μια περιοχή της 
πόλης λειτουργεί ως μαγνήτης για τα φαινόμενα βίας και την αύξηση της εγκληματικότητας. Η 
ποιότητα ζωής σχετίζεται με τις παραμέτρους του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής είναι 
η πληθυσμιακή πυκνότητα, ο αρχιτεκτονικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, η ποιότητα του κτιριακού 
αποθέματος, οι χρήσεις γης και η αναλογία δημοσίου – ιδιωτικού χώρου. Το κοινωνικό περιβάλλον 
καθορίζεται από την εθνοτική και πολιτισμική ετερογένεια, τη δημογραφική σύνθεση, τους θεσμούς 
συλλογικής εκπροσώπησης που λειτουργούν στην περιοχή και τον οικονομικό δυναμισμό που 
αναπτύσσεται. Ένας συνδυασμός υποβαθμισμένου φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος οδηγεί 
σε φαινόμενα κοινωνικής αποδιοργάνωσης και αστικής γκετοποίησης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον 
υποθάλπονται η βία, η επιθετικότητα  και η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά οργανωμένων ομάδων που 
συμπεριφέρονται ως συμμορίες (Ζαραφωνίτου – 1995).

Και στη χώρα μας η υψηλότερη εγκληματικότητα καταγράφεται στην περιοχή ευθύνης της 
ΓΑΔΑ. Στις κλοπές και διαρρήξεις, τις τροχαίες παραβάσεις και το λαθρεμπόριο, η αναλογία των 
καταγραφόμενων εγκλημάτων ανά 100.000 κατοίκους είναι σχεδόν διπλάσια στην Αττική, σε σχέση 
με το σύνολο της χώρας. Στον Πίνακα 3.1 εμφανίζονται ορισμένες από τις βαρύτερες εγκληματικές 
ενέργειες στο σύνολο της Επικράτειας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στη Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι το 2009 από τις 
129 ανθρωποκτονίες που σημειώθηκαν στη χώρα, οι 78 τελέστηκαν στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. 
Το ποσοστό των ληστειών που τελούνται στις δύο πόλεις είναι ακόμη υψηλότερο. Από τις 4.185 
ληστείες που διαπράχθηκαν στη χώρα, οι 3.769 που αντιστοιχούν στο 90% του συνόλου, σημειώθηκαν 
στις δύο μεγαλουπόλεις. Παραπλήσια είναι τα ποσοστά στην κατηγορία των κλοπών και διαρρήξεων. 
Από τις 65.558 τετελεσμένες ενέργειες, οι 54.486 (85,1%) συνέβησαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
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Πίνακας 3.1
Αναλογία εγκλημάτων ανά 100.000 κατοίκους σε περιοχές της Ελλάδας.

 
Επικράτεια ΓΑΔΑ ΓΑΔΘ

2008 2009
Δ 

08/09
2008 2009

Δ 
08/09

2008 2009
Δ 

08/09
Ανθρωποκτονίες 119 129 8,40% 57 66 15,79 16 12 -25%
Ληστείες 2.948 4.185 41,96% 2.267 3.237 42,79 384 532 38,50%
Κλοπές 
τροχοφόρων

20.864 23.164 11,05% 12.119 13.433 10,84 2.816 2.988 6,11%

Κλοπές 
Διαρρήξεις

61.774 65.558 6,13% 41.138 42.971 4,46 10.867 11.515 5,96%

 ► υπερσυγΚεντρώσή εγΚλήματιΚών Δραστήριοτήτών σε περιοχεσ 
ΚατοιΚιασ μεταναστών.
Ο Sellini (1938) ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σχολής του Σικάγο ήταν από τους 
πρώτους που επεσήμαναν ότι η πολιτιστική ετερογένεια του πληθυσμού μιας πόλης συμβάλλει στην 
αύξηση της εγκληματικότητας. Οι μετανάστες αποτελούν το βασικό όχημα εισαγωγής ετερόδοξων 
αντιλήψεων και διαφορετικού τρόπου ζωής σε μια τοπική κοινωνία. Μεταφέρουν στη νέα τους πατρίδα 
τις ηθικές και πολιτιστικές αξίες της χώρας καταγωγής, οι οποίες δεν είναι πάντοτε συμβατές με τα 
πολιτισμικά πρότυπα του τόπου εγκατάστασης. Επιπλέον το δικαιακό και κανονιστικό σύστημα των 
οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών διαφέρει ουσιαστικά από τα αντίστοιχα συστήματα των φτωχών 
χωρών του Τρίτου κόσμου. Άλλωστε η θεσμική ανεπάρκεια αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες της 
οικονομικής και κοινωνικής υπανάπτυξης των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Ο 
παραδοσιακός τρόπος ζωής που μεταφέρουν οι μετανάστες μπορεί να βρίσκεται σε συγκρουσιακή 
σχέση με το νομικό πολιτισμό της χώρας υποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση ο μετανάστης ενδέχεται 
να μην αντιλαμβάνεται ότι παρανομεί.

Και ο Blan (1977) κατέγραψε ως μια από τις σημαντικότερες αρνητικές συνέπειες της μετανάστευσης 
την αύξηση της ετερογένειας του πληθυσμού στη χώρα υποδοχής. Η κοινωνική ανομοιομορφία οδηγεί 
σε υψηλότερα επίπεδα συγκρούσεων μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Επιπλέον οι νεοαφιχθέντες 
μετανάστες είναι κατά τεκμήριο φτωχοί. Έτσι εκτός από την εθνοτική ανομοιομορφία η παρουσία 
τους συμβάλλει και στην αύξηση της οικονομικής ανισότητας. Υψηλά επίπεδα ανισότητας και 
ετερογένειας ανάμεσα στον πληθυσμό μιας πόλης οδηγούν σε αύξηση της βίας, σύμπτωμα της οποίας 
είναι η εγκληματικότητα (Freilish, 2004).

 ► συσχετισή ΚοινώνιΚου αποΚλεισμου Και εγΚλήματιΚοτήτασ.      
Η κοινωνική περιθωριοποίηση ενός ατόμου χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να περιγράψει εφήβους που 
ξέφευγαν από το τυπικό σύστημα αξιών και αποφάσιζαν την ενσυνείδητη συμμετοχή σε ομάδες που 
επιδείκνυαν ακραία κοινωνική συμπεριφορά. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει 
άτομα που συμμετείχαν σε συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος. Στη διάρκεια του μεσοπολέμου 
η έννοια συσχετίστηκε με τις ομάδες των μεταναστών που παρέμεναν εκτός κοινωνικής οργάνωσης 
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της περιοχής που εγκαταστάθηκαν (Stonequits -1935).
Η συσχέτιση του όρου με τους μετανάστες που χρησιμοποιούνται ως εργαζόμενοι στο χώρο της 
παραοικονομίας  ή ως περιφερειακά μέλη συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, επεξέτεινε 
το εννοιολογικό του περιεχόμενο. Ο όρος πλέον αναφέρεται στο άτομο που αποκόπτεται από μια 
κοινωνική ομάδα, έχοντας διαρρήξει τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς δεσμούς που το συνέδεαν 
με αυτή, χωρίς στο μεταξύ να έχει ενταχθεί σε κάποια άλλη ομάδα. Η επιλογή της μη ένταξης μπορεί 
να είναι ενσυνείδητη ή να οφείλεται σε αδυναμία ικανοποιητικής προσαρμογής του ατόμου σε 
ένα διαφοροποιημένο πολιτισμικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο βρέθηκε ξαφνικά. Το άτομο αυτό 
ακροβατεί στα όρια μεταξύ δύο κόσμων και νιώθει ότι δεν ανήκει σε κανέναν. 

Η αδυναμία αυτοπροσδιορισμού προξενεί ψυχολογική αβεβαιότητα και οδηγεί στην περιθωριοποίηση. 
Κάτω από την ψυχολογική πίεση μιας αμφίπλευρης απόρριψης, τα άτομα αυτά δραματοποιούν 
τα ελκυστικά και απωθητικά στοιχεία των δύο κόσμων μεταξύ των οποίων βρίσκονται. Ο 
περιθωριοποιημένος άνθρωπος βιώνει επικές καταστάσεις στη φαντασία του. Γι’ αυτό διαθέτει 
μειωμένη αίσθηση κινδύνου, λειτουργεί παρορμητικά και  προβαίνει συχνότερα σε παράτολμες 
ενέργειες. Τα χαρακτηριστικά αυτά τον καθιστούν πιο επιρρεπή σε παραβατικές συμπεριφορές 
(Kerchkoff – 1953).

 ► ή θεώρια τών σπασμενών παραθυρών.
Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη θεωρία που συσχετίζει την αισθητική υποβάθμιση μιας αστικής 
περιοχής με την αύξηση της εγκληματικότητας. Συμπτώματα εγκατάλειψης του δημοσίου ή ιδιωτικού 
χώρου ενισχύουν την προδιάθεση ατόμων με παραβατική ή αντικοινωνική συμπεριφορά στη διάπραξη 
βανδαλισμών και άλλων σοβαρότερων εγκληματικών ενεργειών.

Η θεωρία παρουσιάστηκε από τους Wilson και Kelling (1982) και από τότε έχει απασχολήσει 
περισσότερο από κάθε άλλη τους κοινωνικούς επιστήμονες και τις αστυνομικές αρχές ολόκληρου 
του ανεπτυγμένου κόσμου. Βασίζεται στη γενική ιδέα πως αν αφήσεις κάποια μικρά προβλήματα 
άλυτα, κάποια στιγμή θα βρεις μπροστά σου ένα πολύ μεγαλύτερο και δισεπίλυτο πρόβλημα (ST. 
Jean, 2007).

Θεωρητικοποιεί δηλαδή την αγγλοσαξωνική λογική μια βελονιά στην ώρα της σε σώζει από εννιά 
μετά (a stitch in time, saves nine). Δηλαδή πρέπει να προλάβεις να παρέμβεις διορθωτικά πριν 
γιγαντωθεί το πρόβλημα.
 Η ονομασία της θεωρίας προήλθε από το ενδεικτικό παράδειγμα ενός κτιρίου, του οποίου ένα 
σπασμένο παράθυρο δεν επισκευάστηκε έγκαιρα. Η αίσθηση εγκατάλειψης το καθιστά πιθανό στόχο 
βανδάλων. Λίγο αργότερα ενδέχεται να είναι σπασμένα τα περισσότερα τζάμια του κτιρίου και αν 
είναι ακατοίκητο ίσως να καταληφθεί από αστέγους.

Γενικεύοντας τον προηγούμενο συλλογισμό, οι μελετητές ισχυρίζονται πως αν οι πιο επιθετικοί 
κάτοικοι μιας περιοχής αισθανθούν ότι οι μικροπαραβατικές συμπεριφορές δεν επιφέρουν συνέπειες, 
ενθαρρύνονται και σύντομα θα διαπράξουν πιο σοβαρά αδικήματα. Η αποδυνάμωση του κοινωνικού 
και αστυνομικού ελέγχου σε μια αστική περιοχή ενθαρρύνει τους εγκληματίες και αυξάνει το φόβο 
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των νομοταγών πολιτών.
Τα φοβικά σύνδρομα καθιστούν τους πολίτες περισσότερο ατομιστές. Οι κάτοικοι της επίμαχης 
περιοχής επιθυμούν να παραμείνουν όσο το δυνατόν λιγότερο στον επικίνδυνο δημόσιο χώρο για 
να περιορίσουν την έκθεση τους σε πιθανούς κινδύνους. Αλλά όσο οι πολίτες απομακρύνονται από 
τα κοινά, τόσο αποδιοργανώνεται ο κοινωνικός ιστός της συνοικίας και το πρόβλημα επιδεινώνεται 
(Bratton και Kelling, 2006). Όταν οι νομοταγείς χρήστες εγκαταλείπουν την προσπάθεια 
υπεράσπισης του δημόσιου χώρου, ενθαρρύνεται η εγκληματική δράση των παρανόμων. 

Η επιτυχημένη στρατηγική πρόληψης της εγκληματικότητας κατά τους συγγραφείς προϋποθέτει 
να παταχθεί η μικροπαραβατικότητα και να ελεγχθεί κάθε είδους αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 
Επιπλέον, πρέπει να διορθωθούν τα προβλήματα όταν είναι ακόμα μικρά. Η επισκευή ενός σπασμένου 
παραθύρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε μια μέρα και κοστίζει ελάχιστα. Το όφελος από τη 
μείωση της πιθανότητας περαιτέρω βανδαλισμών είναι μεγάλο τόσο για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου 
όσο και για το σύνολο της τοπικής κοινότητας. Για τους ίδιους λόγους οι μελετητές δίνουν μεγάλη 
βαρύτητα στην κατάσταση των πεζοδρομίων, των υπόγειων διαβάσεων και γενικά των χώρων που 
χρησιμοποιούνται από διερχόμενους πεζούς. Αν συσσωρευθούν σκουπίδια οι πολίτες αποφεύγουν 
να κυκλοφορούν πεζοί. Αν έξω από ένα κατάστημα μια ομάδα νέων πίνει μπύρες και εξακολουθεί 
να το κάνει συχνά χωρίς συνέπειες, το πεζοδρόμιο μετά από λίγο θα καταστεί αφιλόξενο για τους 
χρήστες του. Και όταν ο αστικός χώρος δεν χρησιμοποιείται από νομοταγείς πολίτες είναι βέβαιο ότι 
θα προσελκύσει περιθωριακά στοιχεία.

 ► θεώρήτιΚή ερμήνεια τών επιΔρασεών του αστιΚου περιβαλλοντοσ 
στήν εγΚλήματιΚοτήτα.        
Η πρόληψη του εγκλήματος μέσω του περιβαλλοντικού σχεδιασμού (CPTED) μελετήθηκε για πρώτη 
φορά από τον αρχιτέκτονα Oscar Νewman (1972). Το έργο του δεν γνώρισε σημαντική αναγνώριση 
και γι’ αυτό οι αρχές πολεοδομικού σχεδιασμού που πρότεινε, δεν υιοθετήθηκαν την εποχή εκείνη 
από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Η αξία της αυτοαστυνόμευσης του χώρου από τους νόμιμους χρήστες που πρότεινε, ήταν διαδεδομένη 
ανάμεσα στους κοινωνικούς επιστήμονες. Όμως οι αντιλήψεις που συνέδεαν το μέγεθος της 
εγκληματικότητας με τον τρόπο αλληλεπίδρασης των κατοίκων με το δομημένο περιβάλλον, δεν 
έγιναν αποδεκτές. Η αποθάρρυνση του εγκλήματος μέσω του κατάλληλου πολεοδομικού σχεδιασμού, 
παρέμεινε ένα θεωρητικό κατασκεύασμα χωρίς πειραματική επιβεβαίωση. 

Οι Καναδοί ακαδημαϊκοί P. και P. Brantingham επανήλθαν στο θέμα, εισάγοντας το 1981 την έννοια 
της περιβαλλοντικής εγκληματολογίας. Σύμφωνα με τους συγγραφείς ένα έγκλημα πραγματοποιείται 
όταν συνυπάρξουν όλα τα ουσιώδη στοιχεία που το προκαλούν. Όταν δηλαδή συνυπάρξουν 
ταυτόχρονα ένας δράστης, ένας στόχος, μια πράξη που παραβιάζει το νόμο και το χωρικό σημείο που 
θα διαπραχθεί η ενέργεια. Η τοποθεσία είναι η τέταρτη διάσταση της εγκληματογένεσης. Επομένως 
στα μέτρα πρόληψης θα πρέπει να περιληφθούν και ενέργειες αναμόρφωσης των χωρικών δεδομένων 
όσων σημείων απετέλεσαν στο παρελθόν εστίες αυξημένης εγκληματικότητας.

Οι τρόποι με τους οποίους η μορφολογία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος 
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μπορούν να επηρεάσουν την εγκληματικότητα είναι οι ακόλουθοι: 
•	 Ο βαθμός συμμόρφωσης των κατοίκων με τους κοινά αποδεκτούς κανόνες κοινωνικής 

συμπεριφοράς.

•	 Η παρουσία ή απουσία παρακολούθησης του δημοσίου χώρου.

•	 Η σηματοδότηση που εκπέμπει ο κοινωνικός και οικιστικός περίγυρος σε όσους διαβιούν 
εντός αυτού.

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που προσδιορίζουν την δημόσια συμπεριφορά ενός ατόμου, 
είναι η υιοθέτηση κοινωνικών προτύπων. Πρόκειται για μία διαδικασία εσωτερίκευσης των κανόνων 
που διέπουν την κοινωνική συμβίωση. Οι άνθρωποι παρατηρούν διαρκώς όσους βρίσκονται στον 
άμεσο ή τον ευρύτερο περίγυρό τους. Παράλληλα, διαθέτουν μια διαμορφωμένη πεποίθηση για 
τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να συμπεριφερθούν σε κάθε περίσταση, προκειμένου να είναι 
αποδεκτοί από αυτούς που τους παρακολουθούν. Όταν βρίσκονται σε ένα χώρο που δεν υπάρχουν 
άλλοι άνθρωποι τριγύρω ή όταν δεν τους αναγνωρίζουν, όπως συμβαίνει συχνά σε ένα απρόσωπο 
αστικό περιβάλλον, η παρακολούθηση χάνει την πρακτική της αξία. Οι άνθρωποι αναζητούν 
ενδείξεις (σήματα) στον χώρο που κινούνται πριν αποφασίσουν ποιους κοινωνικούς κανόνες πρέπει 
να τηρήσουν για να παραμείνουν αποδεκτοί σε όσους νομίζουν πως τους βλέπουν. 

Ένα καθαρό και καλοδιατηρημένο περιβάλλον εκπέμπει το μήνυμα ότι αυτό το μέρος παρακολουθείται 
συστηματικά. Οι άνθρωποι εδώ σέβονται τους τυπικούς κανόνες κοινωνικής συμβίωσης και φροντίζουν 
για την εφαρμογή τους. Αντίθετα, ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον στο οποίο οι βανδαλισμοί δεν έχουν 
επιδιορθωθεί, τα σκουπίδια δε μαζεύονται εγκαίρως και τα  περιθωριακά στοιχεία δεν εκδιώκονται, 
εκπέμπει το αντίθετο μήνυμα. Οι χρήστες του παραμελημένου χώρου δείχνουν πιο ανεκτικοί απέναντι 
σε παραβατικές συμπεριφορές. Δίνουν την εντύπωση πως δεν νιώθουν το δημόσιο  χώρο σαν κάτι 
δικό τους. Για να επικρατεί αυτή η κατάσταση, σίγουρα κάποια άτομα στο πρόσφατο παρελθόν 
παραβίασαν τη νομιμότητα χωρίς να εντοπιστούν. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι αρχές και 
οι περίοικοι αδιαφόρησαν. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να ενεργούν σύμφωνα με τον τρόπο που 
πιστεύουν ότι θα ενεργούσαν αυτοί που έχουν ως πρότυπα σε μια παραπλήσια περίσταση. Επομένως 
αυτοί που ζουν μέσα σε ένα υποβαθμισμένο αστικό και ένα αποδιοργανωμένο κοινωνικό περιβάλλον, 
είναι πολύ πιθανό να εκδηλώσουν παραβατικές συμπεριφορές. 

Η θεωρία των σπασμένων παραθύρων διακρίνει δύο τύπους αστικής αποδιοργάνωσης: τη φυσική 
και την κοινωνική. Η φυσική αταξία αναφέρεται στις συνθήκες που επικρατούν στο δημόσιο χώρο 
της αστικής περιοχής. Σχετίζεται με την κατάσταση και το επίπεδο συντήρησης των κτιρίων και του 
περιβάλλοντα χώρου τους. Επίσης συνδέεται με την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης των δικτύων 
κοινής ωφέλειας και των υπολοίπων κοινωνικών υποδομών. Με άλλα λόγια έχει να κάνει με ότι 
γίνεται αντιληπτό από κάποιον που διέρχεται από τη συγκεκριμένη περιοχή. Το επίπεδο συντήρησης 
και η καθαριότητα αντανακλούν το βαθμό ενδιαφέροντος της τοπικής κοινότητας για το χώρο. Το 
σπασμένο τζάμι δεν σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη περιοχή τα παράθυρα είναι λιγότερο χρήσιμα. 
Σημαίνει ότι εδώ δε νοιάζεται κανείς για αυτά. Οπότε το να σπάσεις άλλο ένα τζάμι από την στιγμή 
που μπορεί να είναι διασκεδαστικό, δε θα σημάνει τίποτα για την τοπική κοινωνία (Wilson και Kelling 
-1982). Με άλλα λόγια η φυσική αταξία αποτελεί σαφή ένδειξη ότι μπορείς να συμπεριφερθείς 
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με ελευθεριότητα στο συγκεκριμένο χώρο. Σηματοδοτεί επίσης την αποστασιοποίηση των νόμιμων 
χρηστών του χώρου από την προσπάθεια επιβολής κοινά αποδεκτών κανόνων συμπεριφοράς. Όταν 
για λόγους ασφάλειας ο καθένας έχει αποτραβηχτεί στον ιδιωτικό του χώρο, η έννοια της κοινότητας 
έχει συρρικνωθεί (Kahan-1997). 

 ► ή ΚοινώνιΚή αταξια
Η κοινωνική αταξία σχετίζεται με την ανθρώπινη παρουσία στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν αναφέρεται 
κατ ανάγκη στην ύπαρξη εγκληματιών. Αυτοί άλλωστε επιδιώκουν συνειδητά να περνούν απαρατήρητοι 
μέσα στο πλήθος. Σχετίζεται περισσότερο με την παρουσία ανυπόληπτων και περιθωριακών ατόμων 
που εμφανίζουν αντισυμβατική ή απρόβλεπτη συμπεριφορά. Για παράδειγμα οι επαίτες, οι αλκοολικοί, 
οι τοξικομανείς, νέοι που επιδεικνύουν επιθετική συμπεριφορά, οι πόρνες και άτομα με νοητική 
υστέρηση, όταν συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης συμβάλλουν στη δημιουργία 
παρακμιακής εικόνας (Wilson & Kelling-1982). Ειδικά η ανεξέλεγκτη επαιτία είναι για την κοινωνική 
αταξία το ισοδύναμο του πρώτου σπασμένου παραθύρου στη φυσική αταξία.

Μικροπωλητές λαθραίων και επαγγελματίες εγκληματίες αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς όταν 
δρουν σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις περιθωριακών και ανυπόληπτων 
ατόμων. Αφού δεν ελέγχονται αυτοί, σημαίνει ότι η αστυνομική καταστολή δεν είναι ισχυρή και 
οι υπόλοιποι κάτοικοι είναι τουλάχιστον ανεκτικοί. Επομένως υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να 
συλληφθούν και οι ίδιοι εάν επιχειρήσουν να πραγματοποιήσουν κάποια παράνομη ενέργεια.

Τα πιθανά θύματα δε θα βρουν ισχυρούς υποστηρικτές ανάμεσα στους περαστικούς. Για τους ίδιους 
λόγους δύσκολα θα ενδιαφερθεί κάποιος να καλέσει αμέσως την αστυνομία. Αλλά και να συμβεί 
κάτι τέτοιο, σίγουρα η παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων θα καθυστερήσει. Αν υπήρχε έντονη 
αστυνομική παρουσία στην περιοχή, η συμπεριφορά των περιθωριακών θα ήταν διαφορετική. Ο 
υποψήφιος εγκληματίας που δραστηριοποιείται συχνά στην ίδια περιοχή, αναγνωρίζει τα σημάδια 
που εκπέμπει η διαφορετική στάση των περιθωριακών σε κάθε περίσταση κι έτσι γνωρίζει εάν είχε 
εμφανιστεί αστυνομική δύναμη το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα. 

Η παρουσία επίμονων επαιτών, αστέγων και εθισμένων σε εξαρτησιογόνες ουσίες λειτουργεί ως 
μαγνήτης ατόμων με παραβατική ή εν γένει προβληματική συμπεριφορά. Κατά συνέπεια αυξάνει 
την πιθανότητα να συμβεί μία εγκληματική ενέργεια στην περιοχή. Από την στιγμή που θα συμβούν 
τα πρώτα βίαια επεισόδια αυξάνει ο φόβος που αισθάνονται οι υπόλοιποι κάτοικοι. Πιστεύουν πως 
η εγκληματικότητα στην περιοχή τους είναι υψηλή και κατά συνέπεια κινδυνεύουν να μετατραπούν 
και οι ίδιοι σε θύματα. Ο φόβος μεταβάλλει τη συμπεριφορά τους. Παραμένουν στους κοινόχρηστους 
χώρους της συνοικίας για λιγότερο χρόνο και μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο. Περπατούν βιαστικά 
στους δρόμους. Απευθύνουν σπάνια το λόγο σε τρίτους και προσπαθούν να διατηρούν αποστάσεις 
ασφαλείας από τα υπόλοιπα άτομα που κυκλοφορούν στην περιοχή. Κάνουν δηλαδή, ότι λειτουργεί 
αποτρεπτικά στην ενίσχυση των κοινωνικών επαφών. Όταν αυτή η κατάσταση συνεχίζεται για αρκετό 
καιρό, οι κάτοικοι νιώθουν μία ψυχική αποστασιοποίηση από το δημόσιο χώρο της συνοικίας που 
κατοικούν ή εργάζονται. Οι ίδιοι δε βρίσκονται εκεί γιατί το θέλουν, αλλά γιατί δεν έχουν άλλη 
επιλογή. 
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Όταν υπάρξουν ανάλογες συνθήκες, η τοπική κοινωνία έχει χάσει τον έλεγχο του δημόσιου χώρου. Στις 
περιοχές που έχει διαταρραχτεί η συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού, η δράση των εγκληματικών 
στοιχείων καθίσταται ευκολότερη. 
Οι κάτοικοι απογοητεύονται αν τα περιστατικά εγκληματικότητας επαναλαμβάνονται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και γίνονται ολοένα και πιο απαθείς. Κανείς δεν θα καταδιώξει ή θα καταδώσει 
κάποιους νεαρούς που ληστεύουν ένα μεθυσμένο. Οι πόρνες θα κυκλοφορούν ανενόχλητες και σε 
λίγο θα συμβαίνει το ίδιο με τους διακινηνητές ναρκωτικών. Όταν θα ακολουθήσουν πιο βίαιες 
ληστείες και συχνές κλοπές αυτοκινήτων, πολλοί από τους νομοταγείς πολίτες θα εγκαταλείψουν την 
περιοχή (Barnes-1998, Rosen-2000). Αυτοί που θα τους αναπληρώσουν θα είναι σίγουρα φτωχότεροι 
και πιο ανεκτικοί στην παραβατικότητα. Η έλλειψη οικονομικών δυνατοτήτων σημαίνει ότι η 
συντήρηση του κτιριακού αποθέματος της περιοχής θα καταστεί ακόμα δυσκολότερη υπόθεση. Η 
αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία γκετοποίησης της περιοχής έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι Kelling και Cole (1996) επεξέτειναν την θεωρία των broken windows και πρότειναν εναλλακτικές 
στρατηγικές για τον περιορισμό ή την εξάλειψη της εγκληματικότητας σε αστικές περιοχές. Ο 
πυρήνας των προτάσεών τους σχετίζεται με την έγκαιρη πάταξη της μικροεγκληματικότητας και την 
παρεμπόδιση κάθε αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Η τακτική αυτή αποθαρρύνει τη συγκέντρωση 
εγκληματικών στοιχείων σε κεντρικές περιοχές της πόλης και συμβάλλει στη συνολική μείωση της 
εγκληματικότητας. 

 ► πραΚτιΚεσ εφαρμογεσ
Το 1985 ο Kelling προσελήφθει ως σύμβουλος από την δημοτική αρχή της Νέας Υόρκης, προκειμένου 
να εφαρμόσει τη θεωρία των broken windows στην πράξη. Στις κεντρικές συνοικίες της Νέας Υόρκης 
καθαρίστηκαν οι τοίχοι από τα graffiti γιατί είχε αποδειχτεί ότι στο μυαλό των περιοίκων ταυτίζονται 
με την ύπαρξη οργανωμένων συμμοριών νεαρών ατόμων. Καθαρίστηκαν επίσης οι σταθμοί του 
μετρό και εκδιώχθηκαν τα περιθωριακά άτομα. Στη συνέχεια προσελήφθη ως σύμβουλος στην 
LAPD αλλά επανήλθε στη Νέα Υόρκη όταν εξελέγη δήμαρχος της πόλης ο δημοκρατικός Rudy 
Giuliani. Οι Kelling, Bratton και Giuliani υιοθέτησαν το 1993 την πολιτική «της μηδενικής ανοχής». 
Η αστυνομία εφάρμοσε με μεγάλη αυστηρότητα το νόμο στο κέντρο της πόλης. Πατάχτηκε το 
παραεμπόριο, απαγορεύτηκε η δημόσια κατανάλωση τροφίμων στο μετρό, η δημόσια ούρηση και 
εκδιώχθηκαν όλοι οι άνδρες των φαναριών που καθάριζαν τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων ή πωλούσαν 
μικροαντικείμενα. Σύμφωνα με μελέτη του 2001 (Susa-2001) η εγκληματικότητα στη Νέα Υόρκη 
σημείωσε απότομη πτώση μετά την εφαρμογή των μέτρων Giuliani και συνέχισε να μειώνεται για τα 
δέκα επόμενα χρόνια. 

Το 2005 τα Πανεπιστήμια του Harvard και του Suffolk σε συνεργασία με την αστυνομία της 
Μασαχουσέτης μελέτησαν την εγκληματικότητα σε 34 επικίνδυνα σημεία (hot spots) της πόλης 
του Lowell. Στις μισές από τις προαναφερόμενες τοποθεσίες βελτιώθηκε σημαντικά ο φωτισμός 
των κοινόχρηστων χώρων, συντηρήθηκαν οι προσόψεις των κτιρίων, καθαρίστηκαν τα σκουπίδια 
και απομακρύνθηκαν οι αργόσχολοι και οι περιθωριακοί. Η αστυνομία πραγματοποιούσε συνεχείς 
συλλήψεις, ενώ οι δημοτικές αρχές ενίσχυσαν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και φιλοξενίας αστέγων. 
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Στα άλλα μισά σημεία συνέχισαν να εφαρμόζουν τα συνήθη αστυνομικά μέτρα. Ένα χρόνο μετά οι 
τομείς που εξευγενίστηκαν εμφάνισαν 20% μείωση στις καταγγελίες που δεχόταν η αστυνομία για 
διάπραξη εγκληματικών ενεργειών. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πιο αποτελεσματικό 
μέτρο μείωσης της εγκληματικότητας είναι η αισθητική αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Λιγότερο αποτελεσματική επίδραση είχαν οι συλλήψεις για πλημελληματικές πράξεις. Τέλος η 
ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών δε φάνηκε να μειώνει τα επίπεδα της εγκληματικότητας 
(Johnson-2009). Παρατηρήθηκε επίσης ότι στις περιοχές που εφαρμόστηκαν τα μέτρα, αυξήθηκαν 
οι αξίες των ακινήτων. Πρόκειται για διαπίστωση που αποδεικνύει ότι η αποκατάσταση της τάξης 
και η εμπέδωση κλίματος ασφάλειας, συνιστούν το πρώτο βήμα για την έναρξη των διαδικασιών 
εξευγενισμού μιας αστικής περιοχής.

 Η πιο εμπεριστατωμένη πειραματική διακρίβωση της θεωρίας των broken windows πραγματοποιήθηκε 
από το Πανεπιστήμιο του Groningen στην Ολλανδία. Οι μελετητές διεξήγαγαν μία σειρά από 
ελεγχόμενα πειράματα για να μετρηθούν οι επιπτώσεις της φυσικής και κοινωνικής αταξίας στην 
αύξηση της συχνότητας εμφάνισης εγκληματικών ενεργειών. Επέλεξαν διάφορες αστικές περιοχές και 
παρακολούθησαν με κάμερες τη συμπεριφορά των περιοίκων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Σε μία 
φάση η περιοχή απαλλάχτηκε από graffiti και βελτιώθηκε συνολικά η αισθητική των κοινόχρηστων 
χώρων. Σε δεύτερη φάση στους ίδιους χώρους ξαναζωγράφισαν graffiti, άφησαν να συσσωρευτούν 
σκουπίδια και απομάκρυναν τους ένστολους. Τα συμπεράσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν πλήρως 
τη θεωρία. Η αταξία στο χώρο και ειδικά τα σκουπίδια ενθαρρύνουν την μικροπαραβατικότητα 
και τις κλοπές σε πρώτη φάση. Στη συνέχεια, γίνονται πόλος έλξης περιθωριακών ατόμων και 
εγκληματικών ενεργειών (Keizer-2008).

 ► ΔιαχρονιΚή εξελιξή τών ΔειΚτών εγΚλήματιΚοτήτασ.
Η εγκληματικότητα στις ΗΠΑ έπεσε εκπληκτικά τη δεκαετία μεταξύ 1991 και 2001. Σύμφωνα με 
το FBI τα εγκλήματα σωματικής βίας μειώθηκαν κατά 34% και τα εγκλήματα κατά της περιουσίας 
29%. Η εγκληματικότητα περιορίστηκε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 ετών (Levitt 
-2004). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι ληστείες μειώθηκαν στη δεκαετία κατά 55,6%. Οι κλοπές στο 
δρόμο 51,6%. Οι κλοπές αυτοκινήτων κατά 58,6% (National Crime Victimization Survey – 2004). 
Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μείωση της εγκληματικότητας είναι 
μεγαλύτερη στα αστικά κέντρα. Στις μεγάλες πόλεις η μείωση ανήλθε σε 31,7%, ενώ στις αγροτικές 
περιοχές η μείωση ήταν μόλις 11%. Το μέγεθος της πόλης φαίνεται να έπαιξε επίσης καθοριστικό 
ρόλο. Στις μεγάλες πόλεις η μείωση των εγκλημάτων κατά της περιουσίας ήταν πολύ εντονότερη σε 
σχέση με τις μικρότερες περιφερειακές πόλεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του FBI στις μεγάλες πόλεις 
τα εγκλήματα μειώθηκαν κατά 36,1% στη δεκαετία. Στις πόλεις μεσαίου μεγέθους (μέχρι 50.000 
κατοίκους) μειώθηκαν κατά 31,9%, ενώ στις πόλεις με πληθυσμό μικρότερο των 50.000 η μείωση 
ανήλθε στο 23,2%. Οι πόλεις που έλαβαν αυστηρά μέτρα καταστολής, όπως η Νέα Υόρκη, το Λος 
Άντζελες και το Σιάτλ πέτυχαν μειώσεις στην εγκληματικότητα που υπερέβησαν το 60%. Αντίθετα, 
σε πόλεις όπως το Φοίνιξ, το Μέμφις, το Λας Βέγκας και η Βαλτιμόρη καταγράφηκαν μειώσεις από 
28 ως 20%.

Στην Ευρώπη δε σημειώθηκαν ανάλογες εξελίξεις την ίδια περίοδο. Από τα μέσα της δεκαετίας 



• 131 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

του ’90 και μέχρι το 2002, η εγκληματικότητα συνέχισε να αυξάνει στις χώρες της Ε.Ε. (Eurostat  
- Crime and Criminal Justice, 2010). Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποδοθεί στη μαζική είσοδο 
οικονομικών μεταναστών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
Η προσαρμογή και κοινωνική ενσωμάτωση αυτών των ατόμων, διήρκησε μια δεκαετία περίπου. 
Μετά το 2002, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην Ελλάδα, η εγκληματικότητα ακολουθεί πτωτική 
πορεία στις περισσότερες χώρες μέλη. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις κλοπές αυτοκινήτων 
με -7% και τις κλοπές διαρρήξεις -3%. Το 2008 η συνολική εγκληματικότητα ανά 100.000 κατοίκους 
έπεσε ξανά στα επίπεδα των μέσων της δεκαετίας του ’90. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη βελτίωση 
των μεθόδων αστυνόμευσης. Έχουν τοποθετηθεί στα περισσότερα αστικά κέντρα κάμερες ασφαλείας 
που λειτουργούν αποτρεπτικά στη διάπραξη εγκληματικών ενεργειών. Μόνο στο Λονδίνο εκτιμάται 
ότι υπάρχουν περισσότερες κάμερες ασφαλείας από τους κατοίκους της πόλης. Επίσης, έχει αυξηθεί 
σημαντικά ο αριθμός των εγκλείστων στις φυλακές. Την περίοδο 1998-2007 αυξάνεται κατά 1% 
ετησίως και έφτασε κατά μέσο όρο τους 123 φυλακισμένους ανά 100.000 κατοίκους (Tavares & 
Thomas, 2009). Η διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών εγκληματικότητας μπορεί να αποδεικνύει 
την αποτελεσματικότητα των αντεγκληματικών πολιτικών που εφαρμόζει κάθε χώρα αλλά δεν 
αποτυπώνει με ακρίβεια την έκταση του φαινομένου. Για να υπάρξει σαφέστερη εικόνα, θα πρέπει 
να συνεκτιμηθεί το μέγεθος της συνολικής εγκληματικής δραστηριότητας σε σχέση με τον πληθυσμό 
κάθε χώρας.

Διάγραμμα 3.1

Συνολική εγκληματική δραστηριότητα ανά 100.000 κατοίκους
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Πηγή: Eurostat, Στοιχεία 2008
Στο διάγραμμα 3.1 αποτυπώνεται το μέγεθος της εγκληματικής δραστηριότητας ανά 100.000 κατοίκους 
σε διάφορες χώρες της Ένωσης. Διαπιστώνεται ότι παραδοσιακά η εγκληματικότητα είναι υψηλότερη 
στις πλούσιες χώρες του βιομηχανικού βορρά. Αντίθετα, στο μεσογειακό νότο η εγκληματικότητα 
εμφανίζεται πιο περιορισμένη. Αν και τα στατιστικά στοιχεία επηρεάζονται από την αυστηρότητα με 
την οποία αντιμετωπίζουν τη μικροπαραβατικότητα οι αστυνομικές αρχές κάθε χώρας, είναι προφανές 
ότι οι πληθυσμοί της Μεσογείου εκδηλώνουν σπανιότερα παραβατικές συμπεριφορές. Η εξήγηση 
θα πρέπει να αναζητηθεί στη μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και την πληθυσμιακή ομοιογένεια των 
χωρών του Νότου. 

Αντίθετα, στο βιομηχανικό βορρά η αστικοποίηση είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα. Επιπλέον, στις 
βιομηχανικές πόλεις κατοικεί μεγάλο ποσοστό μεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς που κινδυνεύει 
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ευκολότερα με κοινωνικό αποκλεισμό. Οι χώρες με μεγάλα ποσοστά συνολικής εγκληματογένεσης, 
όπως η Αγγλία, η Ολλανδία και δευτερευόντως η Γαλλία, υπήρξαν μεγάλες αποικιακές δυνάμεις. 
Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού τους έλκει την καταγωγή του από χώρες που υπήρξαν στο παρελθόν 
αποικίες τους. Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, η κοινωνική ενσωμάτωση δεν είναι δεδομένη, 
ακόμα και για τους μετανάστες τρίτης γενιάς. Κοινωνικά στερεότυπα και φυλετικοί διαχωρισμοί 
ενδυναμώνουν την κοινωνική ετερογένεια.

Η Ελλάδα δεν εμφανίζει υψηλή εγκληματικότητα σε απόλυτα μεγέθη, σε σχέση με τις υπόλοιπες 
χώρες της Ε.Ε. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης 
των εγκλημάτων υψηλής θέασης τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1. Αυξητική 
τάση εμφανίζει επίσης η συνολική εγκληματική δραστηριότητα στην Ισπανία και την Ιταλία. Από 
τα στοιχεία της Eurostat, καθίσταται προφανές ότι οι χώρες που υποδέχθηκαν τον κύριο όγκο των 
λαθρομεταναστών μετά το 2002, είναι οι μόνες που δεν ακολούθησαν την πτωτική πορεία που 
καταγράφει η εγκληματική δραστηριότητα στην Ε.Ε. μετά το έτος αυτό.

Στις βόρειες χώρες καταγράφεται μεγάλος αριθμός περιστατικών άσκησης βίας που οφείλεται 
στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Η Σουηδία, για παράδειγμα, που 
εμφανίζει την υψηλότερη αναλογία εγκληματικής δραστηριότητας ανά 100.000 κατοίκους, έχει ένα 
από τα χαμηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών, ληστειών και κλοπών. Έχει όμως την υψηλότερη 
αναλογία σε είδη εγκλήματος, όπως άσκησης σωματικής βίας, σεξουαλική παρενόχληση, διακίνηση 
ναρκωτικών, τροχαία ατυχήματα κλπ (Διάγραμμα 3.1).

Πίνακας 3.2
Είδη εγκλημάτων και αναλογία σε 100.000 κατοίκους κατά τα έτη 2000-2009 στην επικράτεια

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ανθρωποκτονίες 1,33 1,20 0,86 1,06 1,01 1,20 1,00 1,17 1,27 1,30
Απάτες 7,00 8,06 7,19 7,67 7,95 8,66 9,07 9,01 12,40 12,41
Αρχαιοκαπηλεία 0,75 0,75 1,08 0,93 0,55 0,68 0,84 0,68 0,79 0,66
Βιασμοί 1,53 1,40 1,51 1,46 1,74 1,61 1,66 1,69 2,12 1,95
Εκβιάσεις 0,93 0,65 0,89 0,96 0,91 0,88 1,01 1,02 1,37 1,45
Επαιτεία 4,66 5,55 3,59 3,47 2,53 4,06 2,44 4,59 7,51 11,43
Ζωοκλοπή 5,50 4,58 5,03 4,41 4,16 4,62 4,28 4,47 4,56 6,52
Κλ. Διαρρήξεις 421,68 416,72 441,12 450,13 386,69 402,22 450,59 533,31 618,38 662,69
Κλ. Τροχοφόρων 172,76 173,52 162,36 169,91 159,41 160,09 184,38 205,36 214,79 243,62
Κυκλ. Παρ/γμένων 29,21 33,95 27,46 52,90 46,14 43,59 40,14 42,77 43,44 32,42
Λαθρεμπόριο 4,74 5,01 4,23 5,11 2,67 2,53 1,55 0,91 1,29 1,37
Ληστείες 14,42 15,82 18,17 19,00 21,33 19,01 22,47 25,75 30,03 42,94
Ναρκωτικά 70,34 89,25 90,26 97,15 76,07 89,34 84,70 80,13 104,36 112,61
Ν. περί όπλων 16,69 19,27 19,23 18,19 16,69 19,66 16,98 21,74 27,07 31,94
Πλαστογραφία 16,29 16,75 29,26 26,44 36,46 36,46 32,93 63,33 78,48 69,48
Πνευμ. Ιδιοκτησία 7,45 11,25 18,26 20,24 17,33 22,28 17,07 8,84 10,18 9,84
Σεξ. Εκμετάλλευση 2,48 3,99 3,71 3,93 3,77 4,12 4,27 2,84 3,52 5,90

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία 
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Πάντως και στην Ελλάδα δεν εμφανίζουν όλα τα είδη εγκλημάτων έντονα αυξητική τάση. Στα βαριά 
εγκλήματα, όπως οι ανθρωποκτονίες και οι βιασμοί παρατηρείται στασιμότητα σε όλη τη δεκαετία 
του 2000. Αντίθετα, στα εγκλήματα που ενεπλάκησαν οι αλλοδαποί, καταγράφεται εντυπωσιακή 
άνοδος. Για παράδειγμα, οι πλαστογραφίες τετραπλασιάστηκαν μεταξύ του 2000 και του 2009 και οι 
συλλήψεις για επαιτεία υπερδιπλασιάστηκαν. Οι κλοπές και οι διαρρήξεις από το 2001 μέχρι το 2009 
αυξήθηκαν κατά 58% και οι υποθέσεις ναρκωτικών που απασχόλησαν την αστυνομία κατά 60%. 
Τέλος, οι ένοπλες ληστείες αυξήθηκαν την προηγούμενη δεκαετία κατά 200% (Πίνακας 3.2). Από 
τα προηγούμενα, καθίσταται προφανής η συμβολή των λαθρομεταναστών στην αύξηση των δεικτών 
εγκληματικότητας.

Ο Levitt (2004) συγκέντρωσε τις βιβλιογραφικές αναφορές στο θέμα και άθροισε τις αιτίες στις οποίες 
απέδωσαν οι διάφοροι μελετητές τη μεγάλη μείωση της εγκληματικότητας τα τελευταία χρόνια. Στον 
Πίνακα 3.3 αναφέρεται η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται ο κάθε λόγος στη διεθνή βιβλιογραφία.

Πίνακας 3.3
Εξηγήσεις που δόθηκαν για την πτώση της εγκληματικότητας

Εξηγήσεις Αριθμός 
Αναφορών

Νέες στρατηγικές αστυνόμευσης 52
Αύξηση του αριθμού των φυλακισμένων 47
Περιορισμός της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 33
Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 32
Αυστηρότερος έλεγχος των αδειών οπλοφορίας 32
Ισχυρή οικονομική ανάπτυξη 28
Σημαντική αύξηση του προσωπικού της αστυνομίας 26
Άλλες αιτίες 34

Πηγή: Lexis – Nexis, επεξεργασία S.Levitt. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα καθίσταται εμφανές ότι η πλειονότητα των μελετητών θεωρεί τις νέες 
τακτικές καταστολής ως τον σημαντικότερο παράγοντα μείωσης της εγκληματικότητας. Αντίθετα, οι 
κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι φαίνεται πως είχαν υπερεκτιμηθεί από τους κοινωνικούς επιστήμονες 
στο παρελθόν.

 ► επιΔρασή τών οιΚονομιΚών παραγοντών στήν εγΚλήματογενεσή.
Από τα πρώτα χρόνια συστηματικής καταγραφής της γεωγραφικής διασποράς των εγκληματικών 
δραστηριοτήτων, κατέστη προφανές ότι η πυκνότητά τους αυξάνει εκεί που κατοικούν τα φτωχά 
κοινωνικά στρώματα. Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης, η έλλειψη παιδείας, η ανεργία, οι κακές 
συνθήκες υγιεινής και η αδυναμία κάλυψης των ζωτικών βιοτικών αναγκών, αποτελούν σημαντικούς 
εγκληματογόνους παράγοντες. Ο πρώτος που αμφισβήτησε την άμεση διασύνδεση φτώχειας και 
εγκληματικότητας ήταν ο Ferry. Αντέτεινε ότι η ανθρώπινη δικαιοσύνη μοιάζει με ιστό αράχνης που 
παγιδεύει τα μικρά έντομα, αλλά αδυνατεί να συγκρατήσει τα μεγάλα. Κατά τη γνώμη του, οι πλούσιοι 
παραβιάζουν συστηματικά το νόμο στα πλαίσια των καθημερινών οικονομικών τους συναλλαγών, 
αλλά δε συλλαμβάνονται.
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Η εγκληματικότητα αυτού του είδους δεν είναι ιδιαίτερα αποκρουστική στη μεσαία τάξη και δεν 
προβάλλεται συστηματικά από τα ΜΜΕ. Για το λόγο αυτό, οι διωκτικές αρχές δεν επιδεικνύουν 
ιδιαίτερο ζήλο στην καταστολή της. 

Σήμερα, δε μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι στις Δυτικές κοινωνίες υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες 
που αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις στοιχειώδεις βιοτικές τους ανάγκες. Μόνο στις ομάδες 
λαθρομεταναστών που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα παροχών του κοινωνικού κράτους, 
μπορούν να καταγραφούν φαινόμενα εξαθλίωσης. Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις το νομικό 
καθεστώς παραμονής αναγκάζει τους μετανάστες να αποφεύγουν κάθε είδους πρόκληση για να μη 
συλληφθούν και απελαθούν. Επομένως, δεν είναι οι βιοποριστικές ανάγκες που συμβάλλουν στην 
εγκληματογένεση, αλλά η ανθρώπινη απληστία για κατοχή όσο το δυνατόν περισσότερου πλούτου. 
Με άλλα λόγια, δεν επιδρούν τα απόλυτα οικονομικά μεγέθη στην αύξηση της εγκληματικότητας, 
αλλά οι ψυχοκοινωνικές συνέπειες της άνισης κατανομής του πλούτου.

Υπάρχουν και ακραίες μαρξιστικές απόψεις που θεωρούν ότι το έγκλημα είναι παράγωγο του 
εκάστοτε οικονομικού συστήματος. Η ισχύς που προσδίδει στον κάτοχό του ο πλούτος, οδηγεί στην 
πλεονεξία και κατ’ επέκταση στη φαυλότητα και την κερδοσκοπία. Η ταξική δομή που έχει ανάγκη 
η κεφαλαιοκρατική κοινωνία, αναπαράγει τα φαινόμενα φτώχειας, μετανάστευσης και κοινωνικού 
αποκλεισμού ανάμεσα στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η συγκεκριμένη άποψη μπορεί να 
ερμηνεύει τη γένεση σημαντικού αριθμού οικονομικών εγκλημάτων, αλλά δε βοηθά στην ερμηνεία 
άλλων μορφών εγκλήματος που έχουν τις ρίζες τους σε ψυχογενείς καταστάσεις, όπως η ερωτική 
ζηλοτυπία, οι εκρήξεις θυμού, η επιθετικότητα κλπ.

Η σχέση μεταξύ οικονομικής συγκυρίας και εγκληματικότητας έχει μελετηθεί εκτενώς από κοινωνικούς 
επιστήμονες και οικονομολόγους. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά 
εργασίας προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση στους νέους και περιορίζει 
τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Η απασχόληση και τα υψηλότερα 
εισοδήματα καθιστούν το έγκλημα λιγότερο ελκυστικό σε μερίδα του πληθυσμού (Becker – 1998). 
Είναι λογικό να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση συνδέεται στενότερα με εγκλήματα που 
σχετίζονται άμεσα με οικονομικές δραστηριότητες, όπως το λαθρεμπόριο, οι ληστείες, οι μικροκλοπές 
κλπ. Αντίθετα, τα αυξημένα εισοδήματα θα μπορούσαν να επιφέρουν αύξηση της κατανάλωσης σε 
αλκοολούχα ποτά, εξαρτησιογόνες ουσίες, υπηρεσίες πορνείας και τη βιομηχανία των στοιχημάτων.  
Υπό αυτή την έννοια, η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών θα μπορούσε να συμβάλλει στην 
αύξηση της αναίτιας βίας και των εγκλημάτων κατά της σωματικής ακεραιότητας.

Οι εμπειρικές έρευνες που συσχετίζουν τα μακροικονομικά μεγέθη με το αριθμό των εγκλημάτων 
κατά της περιουσίας ή της ζωής, δείχνουν μια στατιστικά σημαντική αλλά πολύ μικρή συσχέτιση. 
Μόνο μεταξύ του ποσοστού ανεργίας και των εγκλημάτων κατά της περιουσίας έχει αποδειχθεί 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση (Machin & Meghir – 2000), (Raphael & Winter – Ebmer – 2001).

Η ελαστικότητα που συνδέει τα δύο μεγέθη κυμαίνεται από 0,8 έως 1,1%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
η αύξηση της ανεργίας κατά μια ποσοστιαία μονάδα προξενεί αύξηση του αριθμού των εγκλημάτων 
κατά της περιουσίας κατά 1% περίπου (Donohue & Levitt – 2001). Τα εγκλήματα σωματικής βίας 
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δεν επηρεάζονται κατά τρόπο στατιστικά σημαντικό από το μέγεθος της ανεργίας. Το επίπεδο των 
κατώτερων μισθών με το οποίο αμείβονται συνήθως οι εργαζόμενοι με τα λιγότερα τυπικά προσόντα 
και οι μετανάστες, εμφανίζει μεγαλύτερη ελαστικότητα ως προς τον αριθμό των εγκλημάτων (Machin 
& Meghir – 2000).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η μεγάλη πτώση της εγκληματικότητας κατά τη δεκαετία του ‘90 συνέπεσε 
με την εκτενέστρη περίοδο σταθερής βελτίωσης όλων των οικονομικών μεγεθών στην ιστορία των 
ΗΠΑ. Τη συγκεκριμένη περίοδο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανέβηκε κατά 30% σε σταθερές τιμές. Επίσης, 
η ανεργία έπεσε από το 6,8% το 1991 στο 4,8% το 2001.

Η διαρκής ανάπτυξη συμβάλλει στη βελτίωση των δημοσιοοικονομικών μεγεθών, γεγονός που 
επιτρέπει τη χρηματοδότηση περισσότερων κοινωνικών προγραμμάτων.  Τα προγράμματα αυτά 
βοηθούν με τη σειρά τους στην ενσωμάτωση των μεταναστών και των κοινωνικά αποκλεισμένων. 
Επίσης, χρηματοδοτούνται προγράμματα προστασίας της ψυχικής υγείας, καταπολέμησης των 
ναρκωτικών και αύξησης του αριθμού των αστυνομικών δυνάμεων. Η αύξηση των κοινωνικών 
δαπανών ενδέχεται να συμβάλλει δευτερογενώς κατά τρόπο στατιστικά σημαντικό στον περιορισμό 
της εγκληματικότητας στα αστικά κέντρα.

 ► επιΔρασή τών ΔήμογραφιΚών παραγοντών.
Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού επηρεάζει σημαντικά το μέγεθος της εγκληματικότητας όταν 
μετριέται ανά χίλιους κατοίκους. Η εγκληματικότητα ανάμεσα στην ηλικιακή ομάδα των 15-19 είναι 
πέντε φορές υψηλότερη σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα των 65 και άνω (Perkins – 1997). 

Στα πιο σοβαρά είδη εγκλήματος η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, στα εγκλήματα 
δρόμου η ηλικιακή ομάδα των εφήβων εμφανίζει 17 φορές μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής σε 
σχέση με τα άτομα που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους. Καθώς το ποσοστό των νέων στην 
ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού συρρικνώνεται διαρκώς τα τελευταία  30 χρόνια, είναι λογικό να 
περιορίζονται τα σχετικά ποσοστά της εγκληματικότητας ανά κάτοικο. Μόνο στην Αμερική μεταξύ 
του 1995 και του 2010 το ποσοστό των εφήβων ηλικίας 15-24 ετών μειώθηκε από 14,6% σε 13,7% 
του πληθυσμού. Το 1980 το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού ήταν 18,7%.

Επιπλέον, στις πλούσιες χώρες της Δύσης ο μέσος αριθμός των παιδιών ανά οικογένεια έχει 
συρρικνωθεί σημαντικά (Levitt – 1999). Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά τυγχάνουν καλύτερης επιμέλειας 
και κινδυνεύουν λιγότερο από περιθωριοποίηση. Η φυλετική προδιάθεση προς την παραβατική 
συμπεριφορά έχει αποδειχθεί σε όλες τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Οι Ασιάτες και οι Λατίνοι 
εμφανίζουν πολύ μικρότερη ροπή προς την εγκληματικότητα. Αντίθετα, οι Λευκοί και οι Μαύροι 
εμφανίζουν σε μεγαλύτερη αναλογία παραβατικές συμπεριφορές.

 ► βελτιώσή τήσ αποτελεσματιΚοτήτασ τήσ αστυνομευσήσ.
Οι αστυνομικές δυνάμεις όλων των χωρών του κόσμου βρίσκονται στην προμετωπίδα του αγώνα 
κατά της εγκληματικότητας. Ο αριθμός των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας, ο τεχνικός τους 
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εξοπλισμός, η εκπαίδευση και οι μέθοδοι οργάνωσης της αντεγκληματικής δράσης, είναι παράγοντες 
που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών αρχών. Εντούτοις η άμεση συσχέτιση 
μεταξύ αριθμού εγκληματικών ενεργειών και μέσων που χρησιμοποιούν οι κατασταλτικές αρχές 
δεν φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά. Η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων σε ένα αστικό 
κέντρο δεν λειτουργεί μόνο αποτρεπτικά ως προς τη διάπραξη εγκληματικών ενεργειών. Συχνά η 
ύπαρξη περισσότερων αστυνομικών οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό συλλήψεων που με τη σειρά τους 
επιδεινώνουν τις στατιστικές της εγκληματικότητας. 

Σε μια μετα-αναλυτική συλλογή στοιχείων γύρω από το θέμα, ο Cameron (1988) διαπιστώνει ότι οι 
περισσότερες ποσοτικές αναλύσεις δεν αποδεικνύουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 
μέσων που χρησιμοποιούν οι αστυνομικές δυνάμεις και των απόλυτων μεγεθών της εγκληματικότητας. 
Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στην αδυναμία των ποσοτικών μεθόδων να ερμηνεύσουν τις ενδογενείς 
αλληλεπιδράσεις που διαμορφώνουν τα δύο μεγέθη. 

Καταρχήν μετά από μία έξαρση της εγκληματικότητας οι πολιτικές εξουσίες αποφασίζουν ευκολότερα 
την αύξηση του αριθμού των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας. Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε 
προηγούμενα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της αστυνομίας σημαίνει περισσότερες καταγραφές 
συμβάντων, περισσότερες συλλήψεις και περισσότερες καταδίκες. Οι Marvell και Moody (1996) 
χρησιμοποίησαν διάφορα causality tests πάνω σε διαστρωματικά και διαχρονικά δεδομένα (panel 
data), για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών. 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα απέδειξαν ότι η αύξηση του αριθμού των αστυνομικών δυνάμεων 
επιφέρει μείωση της εγκληματικότητας με σημαντική χρονική υστέρηση. Ο βαθμός ελαστικότητας 
μεταξύ των δύο μεγεθών εκτιμήθηκε στο 0.30. Σε ανάλογες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία 
καταγράφονται ελαστικότητες μεταξύ 0.05 και 1.98, ανάλογα με τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές 
και τις κατηγορίες των εγκλημάτων που μελετώνται (Mc Cravy-2002, Levitt-2002).

Από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαπιστώθηκε ότι στη 
δεκαετία 1991-2001 που καταγράφηκε η σημαντικότερη μείωση της εγκληματικότητας στα χρονικά 
των ΗΠΑ, ο αριθμός των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας αυξήθηκε κατά 14%. Ανάλογη 
ήταν και η αύξηση των χρηματικών ποσών που διέθεσαν οι ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές σε 
πολιτικές αστυνόμευσης. Οι ποσοτικές εκτιμήσεις αποδεικνύουν ότι η αύξηση των αστυνομικών 
δυνάμεων ερμηνεύει ένα ποσοστό της μείωσης της εγκληματικότητας που κυμαίνεται μεταξύ του 10 
και 20%, ανάλογα με τη μέθοδο στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται. Ακόμα και έτσι όμως 
η επένδυση στις δυνάμεις καταστολής είναι από οικονομικής άποψης η αποδοτικότερη μέθοδος 
περιορισμού της εγκληματικότητας. Οι μέθοδοι καταπολέμησης των κοινωνικών και οικονομικών 
αιτιών της εγκληματογέννεσης κοστίζουν πολύ περισσότερο και τα αποτελέσματά τους είναι λιγότερο 
ορατά στο βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (Miller, Cohen και Rossman, 1993). 

Στο χώρο της Ευρώπης το μεγαλύτερο αριθμό αστυνομικών δυνάμεων σε απόλυτο μέγεθος τον 
διατηρεί η Τουρκία. Το 2008 υπηρετούσαν 341.770 αστυνομικοί. Επειδή η συνολική εγκληματική 
δραστηριότητα είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, καθίσταται προφανές ότι οι αστυνομικές 
δυνάμεις επιλαμβάνονται και άλλων καθηκόντων πέραν της δίωξης του εγκλήματος. Πράγματι 
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στη Νοτιοανατολική Τουρκία ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ασχολούνται με τον έλεγχο και την 
καταστολή της αυτονομιστικής δράσης κουρδικών οργανώσεων.

Πίνακας 3.4
Εγκληματική δραστηριότητα σε επιλεγμένες χώρες της Ε.Ε.

Χώρα Πληθυσμός

Συνολική 
εγκλημα-

τική 
δραστη-
ριότητα

Συνολική 
εγκλημα-

τική 
δραστη-
ριότητα 

ανα 
100.000

Αριθμός 
φυλακι-
σμένων

Αριθμός 
φυλακι-
σμένων 

ανά 
100.000

Αριθμός  
αστυνο-
μικών

Αριθμός 
αστυνο-
μικών 
ανά 

100.000

M.O. 1.565.050 5.673 101

Βέλγιο 10.666.866 993.495 9.314 9.858 92 38.068 357
Γερμανία 82.217.837 6.114.128 7.436 73.203 89 247.619 301
Ιρλανδία 4.401.335 103.178 2.344 2.872 65 3.218 73
Ελλάδα 11.213.785 417.391 3.722 10.864 97 50.798 453
Ισπανία 45.283.259 2.331.076 5.148 73.558 162 224.086 495
Γαλλία 64.004.333 3.558.329 5.560 64.003 100 228.402 357
Ιταλία 59.619.290 2.709.888 4.545 58.127 97 324.339 544
Κύπρος 789.269 7.314 927 646 82 5.280 669
Ουγγαρία 10.045.401 408.407 4.066 14.626 146 33.698 335
Ολλανδία 16.405.399 1.214.503 7.403 14.734 90 35.463 216
Αυστρία 8.318.592 572.695 6.885 7.899 95 26.623 320
Πορτογαλία 10.617.575 430.534 4.055 10.807 102 50.339 474
Φινλανδία 5.300.484 355.028 6.698 3.457 65 8.191 155
Σουηδία 9.182.927 1.377.854 15.005 6.806 74 18.321 200
Ην. Βασίλειο 61.191.951 4.702.468 7.685 83.194 136 157.278 257
Τουρκία 70.586.256 986.319 1.397 103.435 147 341.770 484
Ελβετία 7.593.494 323.235 4.257 5.780 76 16.326 215

Πηγή: Eurostat - Crime and Criminal Justice

Πάντως δεν είναι η Τουρκία η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό αστυνομικών ανά κάτοικο. Αντιστοιχούν 
484 υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας ανά 100.000 κατοίκους, όταν το αντίστοιχο μέγεθος για την 
Κύπρο ανέρχεται σε 669 και στην Ιταλία φτάνει τους 544. Στην Κύπρο υπηρετούν 5.280 αστυνομικοί, 
ενώ ο πληθυσμός της δεν υπερβαίνει τις 800.000 κάτοικους. Και σε αυτή την περίπτωση όμως, οι 
αστυνομικές δυνάμεις εμπλέκονται σε ευρύτερα θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την άμυνα του 
νησιού. Η Ιταλία έχει τη φήμη της χώρας με την υψηλότερη εγκληματικότητα, δεδομένου ότι είναι 
η έδρα των περισσότερων ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος με διεθνή δράση. Ειδικά η Νότια 
Ιταλία μαστίζεται από τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος, γεγονός που δικαιολογεί τον πολύ 
μεγάλο αριθμό αστυνομικών δυνάμεων που διαθέτει η χώρα.
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Διάγραμμα 3.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥς (2008)
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ΧΩΡΕΣ

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που διατηρούν μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις σε σχέση με τον πληθυσμό 
της. Το 2008 υπηρετούσαν στα σώματα ασφαλείας 50.800 άτομα και αντιστοιχούσαν 453 αστυνομικοί 
ανά 100.000 κατοίκους. Το Βέλγιο με παραπλήσιο πληθυσμό και υπερδιπλάσια συνολική εγκληματική 
δραστηριότητα διαθέτει μόνο 38.068 αστυνομικούς. Οι υπόλοιπες μεσογειακές χώρες της Ένωσης 
που αποτελούν τους βασικούς ανταγωνιστές της χώρας μας στο χώρο του τουρισμού, διαθέτουν 
παραπλήσια αναλογία αστυνομικών σε σχέση με τον πληθυσμό τους. Στην Ισπανία υπηρετούν 495 
αστυνομικοί ανά 100.000 κατοίκους στην Πορτογαλία 488, στην Τουρκία όπως προαναφέρθηκε 484 
και την Ιταλία 544.

Τη χαμηλότερη αναλογία μεταξύ αστυνομικών και πληθυσμού τη διαθέτουν οι Σκανδιναβικές χώρες, 
η Ελβετία και η Ολλανδία. Στη Φιλανδία υπηρετούν μόλις 155 αστυνομικοί ανά 100.000 κατοίκους 
και στη Σουηδία 200. Οι Σουηδοί αστυνομικοί είναι οι πιο παραγωγικοί, καθώς αντιστοιχούσαν 75 
καταγεγραμμένες εγκληματικές ενέργειες ανά αστυνομικό το 2008. Στην  Ελλάδα αντιστοιχούσαν 
μόλις 8,2 καταγεγραμμένα συμβάντα ανά αστυνομικό, στην Τουρκία 2,9 και στην Κύπρο 1,26 
περιστατικό ανά υπηρετούντα αστυνομικό. 

 ► επιΔρασή του αριθμου τών εγΚλειστών σε φυλαΚεσ.
Αυτό που φαίνεται να επηρεάζει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό το μέγεθος της εγκληματικότητας είναι 
ο αριθμός των εγκλείστων σε σωφρονιστικά καταστήματα (Kuzienko και Levitt-2003).
Ο αριθμός των φυλακισμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών δεν 
παρουσιάζει τις έντονες διακυμάνσεις που εμφανίζονται στον αριθμό των υπηρετούντων αστυνομικών. 
Τη μεγαλύτερη αναλογία φυλακισμένων σε σχέση με τον πληθυσμό της την έχει η Ισπανία με 162 
έγκλειστους ανά 100.000 κατοίκους. Ακολουθεί η Ουγγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία. 
Στον αντίποδα βρίσκονται οι Σκανδιναβικές χώρες και η Ελβετία. Η Φιλανδία που εμφανίζει γενικώς 
πολύ χαμηλή εγκληματικότητα έχει μόνο 65 φυλακισμένους ανά 100.000 κατοίκους. Η Σουηδία έχει 
74 αν και είναι η χώρα που καταγράφεται η υψηλότερη συνολική εγκληματική δραστηριότητα ανά 
κάτοικο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι στη Σουηδία η δικαιοσύνη δεν επιβάλλει εύκολα ποινές 
εγκλεισμού. Η Ελλάδα με 97 εγκλείστους ανά 100.000 κατοίκους βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει τον ίδιο αριθμό με την Ιταλία και σχεδόν παραπλήσιο με τη 
Γαλλία και την Πορτογαλία. 
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Διάγραμμα 3.3

Αριθμός φυλακισμένων ανά 100.000 κατοίκους
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Οι λόγοι για τους οποίους μειώνεται η εγκληματικότητα καθώς αυξάνεται ο αριθμός των εγκλείστων 
κακοποιών είναι δύο:

•	 Μειώνεται ο αριθμός των εγκληματικών στοιχείων που κυκλοφορούν ελεύθεροι στους 
δρόμους

•	 Ο μεγάλος αριθμός εγκλείστων αποδεικνύει ότι οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές 
επιδεικνύουν ιδιαίτερη αυστηρότητα απέναντι στους παραβάτες. Το γεγονός αυτό 
αυξάνει τον κίνδυνο σύλληψης και τιμωρίας για τον υποψήφιο εγκληματία και λειτουργεί 
αποτρεπτικά. 

Οι εμπειρικές εκτιμήσεις αποδεικνύουν υψηλή αρνητική συσχέτιση και ελαστικότητες που κυμαίνονται 
μεταξύ 0,10 και 0,40 (Spelman-1974). Η διατήρηση μεγάλου αριθμού εγκλείστων σε σχέση με το 
σύνολο του πληθυσμού μιας χώρας, συνεπάγεται υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Γι’ αυτό το 
λόγο αμφισβητείται συχνά η οικονομική αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης πολιτικής. Πάντως, 
στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πληθυσμός των εγκλείστων στις φυλακές διπλασιάστηκε τη δεκαετία του 
90 και αυτό σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές ερμηνεύει πάνω από το 35% της συνολικής 
μείωσης της εγκληματικότητας που καταγράφηκε την ίδια περίοδο. 

 ► εγΚλήματιΚοτήτα Και φυλο.
Οι άνδρες επιδεικνύουν πολύ μεγαλύτερη ροπή προς την εγκληματικότητα σε σχέση με τις γυναίκες. 
Τα ποσοστά της γυναικείας εγκληματικότητας κυμαίνονται μεταξύ του 10-13% του συνόλου των 
καταγεγραμμένων περιστατικών στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στη δεκαετία του ’90 σημειώθηκε 
αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στο συνολικό αριθμό των εγκληματικών ενεργειών. Όμως μια 
βαθύτερη εξέταση του θέματος αποδεικνύει ότι η αύξηση σχετίζεται με τη διευρυμένη συμμετοχή 
των γυναικών σε επαγγέλματα που στο παρελθόν υπήρξαν ανδροκρατούμενα και στη μεγαλύτερη 
συμμετοχή τους σε άτυπες οικονομικές συναλλαγές. Οι αιτίες της μειωμένης συμμετοχής γυναικών 
σε εγκληματικές ενέργειες αποδίδονται στην κοινωνική τους θέση και τις ασθενέστερες μυϊκές τους 
δυνάμεις που δεν ευνοούν τη συμμετοχή σε πράξεις βίας. 



• 140 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

Η αναλογία των γυναικών στο συνολικό αριθμό των μεταναστών που διαμένουν στη χώρα μας 
συναρτάται στενά με τη χώρα προέλευσης. Για παράδειγμα, από χώρες όπως οι Φιλιππίνες σχεδόν το 
σύνολο των μεταναστών είναι γυναίκες. Εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί και ουδέποτε συμμετείχαν σε 
αξιόποινες πράξεις υψηλής θέασης. Αντίθετα οι γυναίκες αποτελούν μικρή αναλογία των μεταναστών 
που προέρχονται από τις ανδροκρατούμενες κοινωνίες της Μέσης Ανατολής, της υποσαχάριας 
Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας. Αλλά και όσες από τις αλλοδαπές γυναίκες που διαμένουν στη χώρα 
μας, προέρχονται από τέτοιες περιοχές, παραμένουν στα σπίτια τους ή εργάζονται σε παραδοσιακές 
δραστηριότητες που δεν προσφέρονται για τέλεση αξιόποινων πράξεων. Οι γυναίκες αυτές είναι 
συνηθισμένες στην επίδειξη υπακοής που φτάνει στα όρια της υποταγής. Η συναισθηματική πίεση 
που δέχονται, εξωτερικεύεται με διάφορες ψυχικές διαταραχές, αλλά σπάνια μετουσιώνεται σε 
εγκληματική δράση. 

Η μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών σε εγκλήματα κατά της περιουσίας σχετίζεται με μικροκλοπές 
σε εμπορικά καταστήματα. Αντίθετα, η συμμετοχή των γυναικών στα εγκλήματα του δρόμου είναι 
πολύ περιορισμένη. Εξαίρεση αποτελεί η πορνεία, η οποία όμως δε θεωρείται από μόνη της ποινικά 
κολάσιμη πράξη. Ποινικό αδίκημα είναι η σωματεμπορία, η παραβίαση υγειονομικών διατάξεων και 
οι παράνομες οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα των 
εκδιδομένων γυναικών.

 ► επιΔρασή τών εξαρτήσιογονών ουσιών στήν εγΚλήματιΚοτήτα.
Τα άτομα που είναι εθισμένα στο αλκοόλ εμφανίζουν μεγαλύτερη επιθετικότητα που με τη σειρά της 
συντελεί στη διάπραξη μεγαλύτερου αριθμού αξιόποινων πράξεων. Συνήθως το αλκοόλ ευθύνεται 
για την αύξηση των εγκλημάτων κατά της σωματικής ακεραιότητας και πράξεων κατά των ηθών. 
Λόγω μειωμένης συναίσθησης της πραγματικότητας και του κινδύνου, η μέθη οδηγεί σε εγκλήματα 
υψηλής θέασης. Για παράδειγμα σχετίζεται με τη βίαιη συμπεριφορά στο δρόμο, με τη συμμετοχή 
σε καβγάδες ή αναίτιες καταστροφές δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας που δεν αποφέρουν άμεσο 
οικονομικό όφελος στο δράστη. Επίσης, ο αλκοολισμός προξενεί μόνιμες οργανικές και ψυχικές 
ανωμαλίες που αυξάνουν τη ροπή προς την εγκληματικότητα.

Οι ναρκωτικές ουσίες δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην ψυχοσωματική υγεία των 
χρηστών. Ένα άτομο που έχει καταστεί τοξικοεξαρτημένο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει περάσει 
προηγουμένως από ένα στάδιο αμφισβήτησης των ηθικών αξιών που διέπουν την κοινωνία μας. Οι 
τοξικομανείς αισθάνονται τόσο έντονη την ανάγκη για λήψη ναρκωτικών ουσιών, που είναι έτοιμοι 
να προβούν σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα χρήματα για τη δόση 
τους. Τα άτομα αυτά προβαίνουν σε μικροκλοπές, απάτες και ληστείες. Πρόκειται για εγκλήματα 
υψηλής θέασης τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία κλίματος ανομίας στις περιοχές 
που συχνάζουν οι χρήστες. Ανεξάρτητα από αυτό, οι ψυχότροπες ουσίες προξενούν διαταραχές που 
αυξάνουν τη ροπή προς συγκεκριμένα είδη παραβατικής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα το χασίς, 
όπως και το αλκοόλ μειώνει την ικανότητα εκτίμησης του χρόνου και των χωρικών αποστάσεων, 
με αποτέλεσμα να συμβάλλει στην αύξηση των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων. Οι οπιούχες ουσίες 
μετά τη φάση της ευφορίας, δημιουργούν έντονα αισθήματα ψυχικού άγχους και παραισθήσεων 
που μπορούν με τη σειρά τους να προκαλέσουν την εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών σε δημόσιους 



• 141 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

χώρους. Η κοκαΐνη αυξάνει την επιθετικότητα και ωθεί σε εγκλήματα κατά των ηθών. Ορισμένες 
κατηγορίες σεξουαλικών εγκλημάτων (παρενόχληση, βιασμοί) δημιουργούν άσχημες εντυπώσεις σε 
τουρίστες που ενδέχεται να υποστούν την ανάρμοστη συμπεριφορά των εξαρτημένων.

Συνήθως, τα τοξικοεξαρτημένα άτομα διαθέτουν ταυτόχρονα και άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες 
που τα καθιστούν περισσότερο επιρρεπή σε παραβατικές συμπεριφορές. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 
3.5, οι περισσότεροι θάνατοι χρηστών ναρκωτικών ουσιών αφορούν  σε άνδρες, οι οποίοι είναι 
άγαμοι ή διαζευγμένοι και έχουν πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Επιπλέον, είναι στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία άεργοι ή δουλεύουν περιστασιακά στο χώρο της οικοδομής και των υπηρεσιών 
ψυχαγωγίας.  Οι θάνατοι αφορούν συνήθως σε μακροχρόνιους χρήστες σκληρών ναρκωτικών. Κατά 
συνέπεια, είναι προφανές ότι στις πιάτσες των τοξικομανών τα περισσότερα άτομα που κυκλοφορούν 
έχουν ανάλογα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Οι περισσότεροι τοξικομανείς συγκεντρώνονται σε υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου των 
πόλεων. Ειδικά στην Αθήνα, έχουν συγκεντρωθεί στο ιστορικό κέντρο, στον πεζόδρομο δίπλα στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο και στις περιοχές κατοικίας λαθρομεταναστών ή Ρομά που εμφανίζουν 
έντονα σημάδια γκετοποίησης. Η παρουσία των τοξικομανών σε μια περιοχή συμβάλλει καταλυτικά 
στη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας και κοινωνικής αταξίας, όπως επισημάνθηκε προηγούμενα. 
Το σκηνικό παρακμής στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας επιβαρύνθηκε από τη λανθασμένη επιλογή 
για εγκατάσταση σταθμών του ΟΚΑΝΑ στην ευρύτερη περιοχή. Γύρω από τις μονάδες απεξάρτησης 
συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός τοξικομανών και εμπόρων ναρκωτικών. Η επιλογή της περιοχής ως 
χώρου εγκατάστασης μονάδων απεξάρτησης υπήρξε εξ αρχής λανθασμένη.
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Πίνακας  3.5
Θάνατοι από ναρκωτικά κατά τα έτη 2000-2008

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ 312 334 269 229 261 341 275 253 211

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ 304 321 259 217 253 323 252 205 133
1. Ηλικία          
α) μέχρι 20 ετών 51 46 28 13 15 15 7 6 7

β) από21-30 ετών 130 158 140 118 133 178 138 98 51

γ) από 31 και άνω 123 117 91 86 105 130 107 101 75

2. Φύλο          

α) Άνδρες 285 300 242 199 232 297 225 191 128

β) Γυναίκες 19 21 17 18 21 26 27 13 5

3. Οικογενειακή Κατάσταση          

α) Άγαμοι 289 298 243 206 244 310 232 185 120

β) Έγγαμοι 12 15 12 10 8 11 14 15 11

γ) Διαζευγμένη 3 8 4 1 1 2 6 5 2

4. Γραμματικές Γνώσεις          

α) Στοιχειώδους Εκπαίδευσης 111 108 109 26 145 192 167 126 87

β) Μέσης Εκπαίδευσης 178 194 133 28 100 120 83 76 45

γ) Ανώτατης Εκπαίδευσης 4 2 3 3 4 4 1 3 1

δ) Άγνωστη 44 17 14 160 4 7 1   

ε) Αγράμματοι          

5. Επάγγελμα          

α) Άεργοι 232 258 224 183 201 267 212 174 111

β) Τεχνίτες - Εργάτες - Οικοδόμοι 28 11 11 9 14 25 14 15 8

γ) Ιδιωτικοί Υπάλληλοι 15 17 8 21 13 14 9 8 4

δ) Μουσικοί   1  1     

ε) Ναυτικοί 2   1  1   1

στ) Σπουδαστές Μαθητές 6 1 6 1 5 2 2 1 1

ζ) Ιερόδουλες 1 1  2      

η) Δημόσιοι Υπάλληλοι     1 1    

ι) Λοιποί 20 33 9  18 13 15 7 8
Ερευνώνται 40 θάνατοι που αναφέρθηκαν μέχρι 31-12-2007 και 78 που αναφέρθηκαν μέχρι 31-12-2008
Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Απλά απετέλεσε την εύκολη λύση. Στο κέντρο της πόλης δεν υπήρχαν μόνιμοι κάτοικοι, ώστε να 
προξενηθούν αντιδράσεις. Απετέλεσε όμως μέγιστο στρατηγικό σφάλμα από οικονομικής και 
κοινωνικής άποψης. Η ζημία που προέκυψε για τις επιχειρήσεις της περιοχής, θα αρκούσε για να 
χρηματοδοτηθεί η μετεγκατάσταση των υφιστάμενων σταθμών, και να δημιουργηθεί επαρκής 
αριθμός νέων, ώστε να ενταχθούν σε προγράμματα απεξάρτησης όλοι οι τοξικομανείς της χώρας και 
να εξαλειφθούν οι λίστες αναμονής. Δυστυχώς όμως, κανείς δεν θέλει να φιλοξενηθούν πληθυσμοί 
τοξικομανών στην περιοχή του. Έτσι είναι σχεδόν αδύνατον να εξευρεθούν χώροι για εγκατάσταση 
τέτοιων μονάδων.

Η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ορθώς ότι οι τοξικοεξαρτημένοι είναι ασθενείς. Κατά συνέπεια, η 
περίθαλψή τους θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στα νοσοκομεία της χώρας. Η μεταφορά του σταθμού 
ΟΚΑΝΑ από τη Σοφοκλέους στο Νοσοκομείο Σωτηρία, υπήρξε επιτυχής από κάθε άποψη. Όμως, 
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στα περισσότερα νοσοκομεία, οι σύλλογοι των εργαζομένων αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδων 
απεξάρτησης. Γι αυτό, θα πρέπει να αναληφθεί πολιτική πρωτοβουλία από την πλευρά της Κυβέρνησης 
που θα επιλύει το ζήτημα μέσω νομοθετικής παρέμβασης. 

Ο Υπ. Υγείας θα πρέπει να θεσπίσει την εγκατάσταση μονάδων περίθαλψης τοξικοεξαρτημένων σε όλα 
τα νοσοκομεία της χώρας. Εάν δεν υπάρξουν εξαιρέσεις, θα περιοριστούν τα περιθώρια εκδήλωσης 
αντιδράσεων από την πλευρά των ενδιαφερομένων. Στη συνέχεια, οι ειδικοί θα κρίνουν τον αριθμό 
των ατόμων που μπορεί να περιθάλψει το κάθε νοσοκομείο. Η γεωγραφική διασπορά θα αποτρέψει 
τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού τοξικομανών σε συγκεκριμένους χώρους και θα περιορίσει τα 
προβλήματα όχλησης που δημιουργούνται στους υπόλοιπους πολίτες. Η αποθεραπεία των ασθενών 
επιτυγχάνεται ευκολότερα σε μικρές μονάδες. Τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα στην περίπτωση 
δημιουργίας πολλών σταθμών ανά την Ελλάδα, δεν θα πρέπει να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα 
υλοποίησης του σχεδίου. Ο περιορισμός των κοινωνικών προβλημάτων και η οικονομική ωφέλεια 
που θα προκύψει για τις επιχειρήσεις του κέντρου της Αθήνας είναι αρκετά για να υπερκαλύψουν την 
επιπλέον δαπάνη (ΞΕΕ-2011).

 ► οργανώμενο εγΚλήμα.
Συχνά οι εγκληματίες συνασπίζονται σε οργανωμένες ομάδες, προκειμένου να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητά τους μέσα από συνεργατικές δράσεις. Πρόκειται για ομάδες με χαρακτηριστικά 
στρατιωτικής οργάνωσης που διοικούνται από εγκληματίες και ασκούν παράνομες δραστηριότητες 
με σκοπό το κέρδος. Για την περιγραφή του ίδιου φαινομένου χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι όροι 
οργανωμένο έγκλημα και η λέξη μαφία. Ο όρος μαφία χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως δηλωτικό του 
μέλους της εγκληματικής οργάνωσης “cosa nostra” στη Σικελία.

 Ως φαινόμενο, η σύσταση εγκληματικών οργανώσεων εμφανίζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου 
και χάνεται στα βάθη των αιώνων. Σήμερα τόσο οι οργανωμένες συμμορίες του δρόμου, όσο και οι 
εγκληματικές οργανώσεις, θεωρούνται ως ένα ακόμα αστικό φαινόμενο βίας. Αλλά στη μεγαλύτερη 
διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας ο αγροτικός χώρος και οι ανοιχτές θάλασσες ήταν οι περιοχές που 
μαστίζονταν από την εγκληματικότητα. Οι οργανωμένες ομάδες ληστών επιτίθονταν σε καραβάνια 
εμπόρων, ταξιδιώτες και πλοία που ακολουθούσαν τους συνήθεις εμπορικούς δρόμους. Πολλές 
φορές η δράση τους δυσχέραινε ή καθιστούσε αδύνατες τις εμπορικές συναλλαγές. Η πειρατεία και 
η ληστεία υπήρξαν για τον προβιομηχανικό κόσμο ότι είναι σήμερα το οργανωμένο έγκλημα για τα 
μεγάλα αστικά κέντρα (Lunde – 1999). 

Πριν από τη Γαλλική Επανάσταση και το σχηματισμό των εθνών – κρατών το οργανωμένο έγκλημα 
και η παροχή προστασίας στους ανυπεράσπιστους πολίτες, συνδεόταν με εθνοτικά συγκροτημένες 
παραστρατιωτικές ομάδες. Κατά το Μεσαίωνα, οι άρχοντες στα φέουδα και οι ιδιωτικοί τους στρατοί 
εξασφάλιζαν το μονοπώλιο της βίας σε μια μεγάλη αγροτική περιοχή και παρείχαν προστασία 
στους δουλοπαροίκους με αντάλλαγμα την παροχή της εργασίας τους και ένα ποσοστό του φυσικού 
προϊόντος που παρήγαγαν. Στο σύγχρονο κόσμο είναι δύσκολο να διακρίνει κάποιος διαφορές στη 
νομιμοποιητική βάση που στηρίζει την εξουσία διεφθαρμένων κυβερνήσεων από τις οργανωμένες 
συμμορίες του εγκλήματος. Συχνά το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί ή χρησιμοποιείται από 



• 144 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

τους κρατικούς μηχανισμούς διαφόρων αυταρχικών καθεστώτων που στοχεύουν σε διαιώνιση 
της πολιτικής τους εξουσίας ή την παράνομη συγκέντρωση πλούτου. Επίσης έχουν αναπτυχθεί 
εγκληματικές οργανώσεις διεθνούς εμβέλειας που εμφανίζουν χαρακτηριστικά πολυεθνικής 
επιχείρησης. Πολυσχιδείς δραστηριότητες, διεθνείς συνεργασίες, μυστικές συμφωνίες για μοίρασμα 
αγορών, εξειδικευμένα στελέχη και σφιχτή οικονομική διαχείριση.

 ► το μεγεθοσ τών ομαΔών του οργανώμενου εγΚλήματοσ.
Σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι οι συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος προβαίνουν 
σε παράνομες δραστηριότητες που τους αποφέρουν περίπου 350 δισ. λίρες Αγγλίας. Τα περισσότερα 
από τα χρήματα αυτά προέρχονται από το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών (Syal και Rajeev – 2009).

 ► συμμοριεσ παρανομών.
Η λέξη συμμορία προέρχεται από την σκανδιναβική λέξη “gangr” που σήμαινε «ομάδα ανδρών». 
Σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την ύπαρξη μιας οργανωμένης ομάδας παρανόμων. 
Συνήθως τα μέλη της έχουν περάσει συνειδητά στην παρανομία και οι ίδιοι χρησιμοποιούν σύμβολα 
δηλωτικά της ταυτότητάς τους, ως ένδειξη περιφρόνησης της κρατικής εξουσίας και των δικών 
της νόμων. Ιστορικά έχουν υπάρξει ποικίλες συμμορίες παρανόμων. Από το Τάγμα των Ασανίνων, 
τις συμμορίες των λεπρών, τις κινέζικες τριάδες, την Ιαπωνική γιακούζα, την Ιταλική μαφία, την 
Ιρλανδική μαφία των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ ως τις νεώτερες μαφίες που προέκυψαν από την 
κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης (Harper – 2010).

Οι συμμορίες διαπράττουν μη πολιτικές πράξεις βίας εναντίον αθώων πολιτών, της περιουσίας τους 
ή εναντίον άλλων συμμοριών. Δεν έχει υπάρξει μεγάλη πόλη στο παρελθόν που να μη γνώρισε βίαιες 
λεηλασίες από οργανωμένες συμμορίες σε κάποια στιγμή της ιστορίας της. Οι πιο διαδεδομένες 
στα σύγχρονα αστικά κέντρα είναι οι συμμορίες του δρόμου. Απαρτίζονται συνήθως από παρέες 
συνομήλικων νέων που τους ενώνουν κοινοί στόχοι. Διαθέτουν αναγνωρίσιμη ηγεσία, εσωτερική 
οργάνωση και ενεργούν συλλογικά προκειμένου να επιβάλλουν τον έλεγχο στην επικράτεια που 
θεωρούν δική τους (Miller -1992). Οι συμμορίες του δρόμου ευθύνονται για φθορές του δημόσιου 
χώρου και βαρύνονται με παραβατικές δραστηριότητες όπως φθορά ξένης ιδιοκτησίας, μικροκλοπές, 
κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών κλπ. Συχνά  αποτελούν τον προθάλαμο για τη στρατολόγηση 
μελών σε ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος.

Εάν οι συμμορίες του δρόμου παραμείνουν ενεργές για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είναι βέβαιο 
ότι θα δοκιμάσουν να διαπράξουν και βαρύτερα αδικήματα. Συχνά καθίστανται οχήματα διακίνησης 
ναρκωτικών σε επίπεδο γειτονιάς. Παράλληλα, για να εξασφαλίσουν τους χρηματικούς πόρους που 
απαιτούνται για τη συντήρηση της οργανωτικής τους δομής εμπλέκονται στην παροχή προστασίας 
σε καταστήματα και επαγγελματίες. Μόνο στις ΗΠΑ το 2006 εκτιμάται ότι υπήρχαν 765.000 ενεργά 
μέλη συμμοριών του δρόμου στα μεγάλα αστικά κέντρα (Cis. ORG - 2009). 

Οι πιο σκληρές συμμορίες παρανόμων σχηματίζονται μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα. Οι 
συμμορίες των φυλακών διοικούνται από βαρυποινίτες που εξασφαλίζουν προστασία στα μέλη τους 
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κατά τη διάρκεια αντιπαραθέσεων ή συμπλοκών εντός των φυλακών. Επειδή πολλά από τα μέλη τους 
μπαινοβγαίνουν στις φυλακές, οι οργανώσεις αυτές διατηρούν παραρτήματα στις μεγάλες πόλεις. 
Εκτιμάται ότι μόνο στις φυλακές των ΗΠΑ το 2009 υπήρχαν 147.000 μέλη τέτοιων συμμοριών 
(Harper - 2010). Οι συμμορίες των φυλακών ειδικεύονται στα πλέον ειδεχθή και βίαια εγκλήματα, 
όπως συμβόλαια θανάτου, ληστείες, απαγωγές, προστασία νυχτερινών κέντρων, συνοριακή διακίνηση 
ναρκωτικών και εμπορία ανθρώπων. Οι συμμορίες των φυλακών διαλύονται πολύ δύσκολα από τις 
αρχές. Στην περίπτωσή τους ισχύει η λαϊκή ρήση «Ο βρεγμένος δε φοβάται τη βροχή». Πολλά από τα 
μέλη τους εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης για προγενέστερα εγκλήματα και ως εκ τούτου δεν έχουν 
κανένα κίνητρο για να συμμορφωθούν με την έννομη τάξη.

Ειδικά οι αλλοδαποί ισοβίτες είναι οι πιο σκληροί. Δεν ελπίζουν σε τίποτα. Δε φοβούνται ενέργειες 
αντεκδικήσεις εναντίον συγγενικών τους προσώπων και ασχολούνται διαρκώς με το σχεδιασμό νέων 
εγκληματικών ενεργειών. Ένα θέμα που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από τις αρχές είναι ότι συχνά 
οι συμμορίες αυτές ενθαρρύνουν τα μέλη τους να κατατάσσονται στις ειδικές δυνάμεις του στρατού. 
Εκεί εξασκούνται στις τεχνικές ανορθόδοξου πολέμου σε αστικές περιοχές και στρατολογούν 
καινούρια μέλη με αντίστοιχη νοοτροπία και ενδιαφέροντα (Hagedorn - 2008). 

Η πόλη με τα περισσότερα μέλη συμμοριών που εκτιμώνται σε 120.000 είναι το Λος Άντζελες (Johnson 
- 2009). Όμως το υψηλότερο ποσοστό ιδιότητας μέλους συμμορίας ανά 1000 κατοίκους, το έχει το 
Σικάγο. Έχουν καταγραφεί 11 μέλη συμμοριών ανά 1000 κατοίκους, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός στις 
πόλεις της Καλιφόρνιας ανέρχεται σε 5-7 μέλη ανά 1000 κατοίκους. Εκτιμάται ότι οι Ισπανόφωνοι 
που προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Καραϊβική αντιπροσωπεύουν το 47% του συνόλου των 
ενεργών μελών, οι μαύροι το 31%, οι λευκοί το 13% και οι ασιάτες το 6% (Johnson - 2009).

Περισσότερες από 1000 συμμορίες λειτουργούσαν το 2009 και στη Βρετανία. Η Yakuja  που 
είναι η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση της Ιαπωνίας, αριθμούσε το 2005 πάνω από 86.300 
καταγεγραμμένα μέλη ,σύμφωνα με τις αρχές (Overview of Japanese Police - 2007).

Στο Hong Kong  οι τριάδες εκτιμάται ότι το 2001 είχαν 160.000 μέλη. Η κινεζική κυβέρνηση που 
έχει αναλάβει τον έλεγχο του κρατιδίου ισχυρίζεται ότι η αστυνομία έχει εξαρθρώσει 1220 τριάδες 
και έχει συλλάβει 87.300 μέλη συμμοριών από το 2006 που ξεκίνησε η συστηματική καταστολή 
του φαινομένου. Στόχος της Κίνας ήταν να αυξήσει το αίσθημα ασφάλεια των συναλλασσομένων, 
ώστε να παραμείνει το Hong Kong κέντρο διεθνούς εμπορίου και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. 
Οι τέσσερις μεγάλες συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος της Ιταλίας διαθέτουν 25.000 μέλη και 
250.000 συνεργάτες σε όλο τον κόσμο (Wikipedia – 2010).

Στην περίπτωση της Ελλάδας ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλβανική μαφία που ειδικεύεται στη 
διακίνηση γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking) και τη συνοριακή διακίνηση 
ελαφρών ναρκωτικών (χασίς). Επίσης, η κουρδική μαφία που αποτελεί τμήμα της τουρκικής μαφίας 
και ειδικεύεται στη μεταφορά λαθρομεταναστών από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ασίας 
προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η βουλγαρική μαφία που ειδικεύεται στην παραγωγή και διανομή 
προϊόντων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οι κινέζικες τριάδες πολλές από τις 
οποίες ασχολούνται με τη διακίνηση λαθραίων προϊόντων που αποτελούν αντίγραφα επώνυμων 
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ρούχων και αξεσουάρ. Τέλος, η ρώσικη, η γεωργιανή και η σέρβικη μαφία που ασχολούνται με τη 
διακίνηση γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση, τις πλαστογραφίες και άλλα βαριά εγκλήματα 
όπως ληστείες τραπεζών και συμβόλαια θανάτου.

 ► παραγοντεσ που επήρεαζουν τή ΔυναμιΚή του οργανώμενου 
εγΚλήματοσ.
Προκειμένου να αναπτυχθεί μια εγκληματική οργάνωση χωρίς να διαβρωθεί από τις αρχές ασφαλείας 
και να οδηγηθεί σε αναγκαστική διάλυση, θα πρέπει να αποκτήσει κάποια ερείσματα στις κοινότητες 
μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται. Για το λόγο αυτό, κάποια από τα μέλη της αναλαμβάνουν 
συνήθως το ρόλο του «Ρομπέν των Δασών». Κάποιοι άλλοι συχνά ξεπλένοντας τμήμα των κερδών 
από τις παράνομες δραστηριότητες, μετατρέπονται σε αξιοσέβαστους επιχειρηματίες με έντονη 
κοινωνική προσφορά. Τα στελέχη των εγκληματικών οργανώσεων δωροδοκούν συστηματικά 
κρατικούς λειτουργούς, δικαστές και αστυνομικούς. Άλλοτε εκβιάζουν και άλλοτε βοηθούν τους 
ίδιους ή μέλη των οικογενειών τους. Επίσης, ξεπλένουν χρήματα μέσω νόμιμων επιχειρήσεων και 
φροντίζουν να απασχολούν στις νόμιμες και παράνομες δραστηριότητές τους άτομα που έχουν 
μεγάλη ανάγκη τα επιπλέον χρήματα που τους προσφέρουν. Με όλους τους προαναφερόμενους 
τρόπους αυξάνουν τις συμβατικές σχέσεις με τους νομοταγείς πολίτες. Για παρόμοιους λόγους, το 
οργανωμένο έγκλημα ριζώνει συχνά σε γκέτο και περιοχές που κατοικούν εθνοτικές μειονότητες ή 
περιθωριακές ομάδες. Συνήθως, τα μέλη αυτών των κοινοτήτων δεν εμπιστεύονται τις τοπικές αρχές 
και γι’ αυτό εμφανίζουν μεγάλη ανεκτικότητα προς τα άτομα που παραβιάζουν το νόμο. Σε τέτοιες 
περιοχές οι αρχές ασφαλείας δε βρίσκουν εύκολα συνεργάσιμους μάρτυρες ή πληροφοριοδότες και 
δε δέχονται έγκαιρα καταγγελίες, όταν διαπράττονται εγκληματικές ενέργειες σε δημόσια θέαση.

 ► πολιτιΚή συγΚυρια. 
Το οργανωμένο έγκλημα ακμάζει σε περιόδους που η κεντρική κυβέρνηση είναι αδύναμη ή 
διεφθαρμένη και η κοινωνία των πολιτών παραμένει ανοργάνωτη (wikipedia – 2010). Τέτοιου 
τύπου καταστάσεις παρατηρούνται συνήθως σε περιόδους πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής ή 
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Συμβαίνει επίσης σε περιόδους βίαιων κυβερνητικών αλλαγών ή 
σε χώρες που το πολιτικό τους σύστημα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και δε λειτουργούν επαρκώς 
οι θεσμοί. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης και των 
πρώην κομμουνιστικών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού 
ακολούθησε μια επώδυνη μετάβαση προς την οικονομία της ελεύθερης αγοράς που διήρκεσε αρκετά 
χρόνια. Η κατάρρευση των οικονομικών τους δομών εκτόξευσε την ανεργία και έστρεψε πολλούς 
από τους κατοίκους στην παρανομία. Οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος επέκτειναν εύκολα 
τη δραστηριότητά τους, αφού δεν υπήρχαν ισχυρά  οικονομικά συμφέροντα που να θίγονται από την 
παρουσία τους. Παράλληλα, οι κρατικές αρχές ασφαλείας μπορούσαν να διαβρωθούν πολύ εύκολα. 
Οι άνδρες των σωμάτων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρώην πρακτόρων των μυστικών 
υπηρεσιών, αδυνατούσαν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή εισοδήματα και  συνεπώς συνεργάστηκαν 
εύκολα με το οργανωμένο έγκλημα. Με αυτό τον τρόπο, οι εγκληματικές οργανώσεις εξασφάλισαν 
την αναγκαία ασυλία. Βρήκαν επίσης την ευκαιρία να πουλήσουν προστασία και να εξασφαλίσουν 
επαφές στους ξένους επενδυτές που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσέφεραν οι 
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αναδυόμενες τοπικές αγορές.  Οι εγκληματικές οργανώσεις ανθίζουν επίσης σε εμπόλεμες ζώνες και 
φτωχές χώρες του τρίτου κόσμου. Υπάρχουν πολλά αντίστοιχα παραδείγματα με τις μαφίες στην 
περιοχή του Καυκάσου, των Βαλκανίων, του Κουρδιστάν και πιο πρόσφατα του Αφγανιστάν και του 
Πακιστάν. Πρόκειται για τις περιοχές από τις οποίες προέρχονται και οι περισσότεροι οικονομικοί 
μετανάστες που φτάνουν στην Ελλάδα.

 ► οιΚονομιΚή συγΚυρια.
Το οργανωμένο έγκλημα θα πρέπει να αποκομίζει σημαντικά κέρδη για να συντηρεί τα μέλη του, 
να λαδώνει κρατικούς λειτουργούς, να επενδύει σε νόμιμες δραστηριότητες και στην ανάπτυξη 
νέων παράνομων δραστηριοτήτων. Υπό αυτή την έννοια, οφείλει να έχει παρουσία σε περιοχές 
που εμφανίζουν υψηλή οικονομική ανάπτυξη. Εκεί τα ναρκωτικά έχουν υψηλότερες τιμές και 
υπάρχει αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες πορνείας, όπλα, κλεμμένα τιμαλφή και ηλεκτρονικά 
gadget. Ταυτόχρονα, οφείλουν να διατηρούν παρουσία σε περιοχές που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά 
παραοικονομίας. Εκεί μπορεί να ξεπλένεται το χρήμα από τις παράνομες δραστηριότητες. Από τη 
μαύρη αγορά εργασίας στρατολογούν τα νέα μέλη και μέσα από τα δίκτυα της παραοικονομίας, 
διαθέτουν στο καταναλωτικό κοινό τα λαθραία και τα κλεμμένα. Διάφορες μαφίες αναπτύσσονται 
και εκεί που επιβάλλονται υψηλοί δασμοί, ειδικοί φόροι κατανάλωσης και στρεβλώσεις στην αγορά. 
Για παράδειγμα, οι υψηλοί φόροι στα προϊόντα καπνού και τα πετρελαιοειδή προσελκύουν την 
εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος στη διακίνηση των προϊόντων  αυτών.  Η δομή της ελληνικής 
οικονομίας, η λαθρομετανάστευση και το μέγεθος της Αθήνας την κατέστησαν πόλο έλξης για τη 
δράση του οργανωμένου εγκλήματος την τελευταία δεκαετία.

 ► ΔιοιΚήτιΚοι περιορισμοι.
Το οργανωμένο έγκλημα δραστηριοποιείται όπου τίθενται αυστηροί διοικητικοί περιορισμοί και 
απαγορεύσεις. Κατά τη διάρκεια της ποτοαπαγόρευσης, τη δεκαετία του 1920, η αμερικάνικη μαφία 
ασχολήθηκε με την παραγωγή, εμφιάλωση και διακίνηση αλκοολούχων ποτών. Η εμπλοκή του 
οργανωμένου εγκλήματος με τα ναρκωτικά ξεκίνησε μετά το 1912 που υπεγράφη η διεθνής σύμβαση 
για το όπιο και το 1919 που ο νόμος Volstead κατέστησε παράνομη την εμπορία ναρκωτικών ουσιών. 
Όπου ο τζόγος και η πορνεία απαγορεύονται ή τίθενται υπό αυστηρή δημόσια επιτήρηση, περνάνε 
στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος. Ακόμα και η αυστηροποίηση των περιβαλλοντικών όρων 
που δυσχέραναν υπερβολικά την απόθεση αποβλήτων, οδήγησε στην εμπλοκή του οργανωμένου 
εγκλήματος στη διαχείριση των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

 ► ανταγώνισμοι στο χώρο του οργανώμενου εγΚλήματοσ.
Οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των μελών διαφορετικών συμμοριών είναι σύνηθες φαινόμενο. Συχνά 
συγκρούονται για το μοίρασμα κάποιας τοπικής αγοράς. Άλλοτε οι αιτίες είναι πιο θολές και μπορεί 
να σχετίζονται με την επίδειξη δύναμης, προκειμένου να καταδειχθεί η ισχύς μιας οργάνωσης έναντι 
των υπολοίπων. Συχνά και η άσκηση ψυχολογικής ή φυσικής βίας έναντι των απλών πολιτών, έχουν  
παραπλήσιες αιτίες. Στην ουσία, συνιστούν επίδειξη δύναμης των παρανόμων που έχουν οργανωθεί 
σε ομάδες. Συχνά εμφανίζονται και εσωτερικοί τριγμοί στα πλαίσια μιας οργάνωσης. Συγκρούονται 
διαφορετικές φατρίες της ίδιας οργάνωσης σε μια άτυπη διεκδίκηση της πρωτοκαθεδρίας στη λήψη 
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αποφάσεων. Κάτι ανάλογο συνέβη για παράδειγμα στους πολέμους που ξέσπασαν στους κόλπους 
της Ιρλανδικής Kin στη Βοστώνη τη δεκαετία του ’60. Κατά το παρελθόν υπήρξαν εγκληματικές 
οργανώσεις ή μέλη τους που συνεργάστηκαν με τις αρχές, προκειμένου να καταδώσουν στελέχη των 
αντίπαλων ομάδων. 

Σήμερα οι μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι καλύτερο να 
συνεργάζονται παρά να ανταγωνίζονται. Η τακτική αυτή οδήγησε στη δημιουργία συνδικάτων 
εγκλήματος και την παγκοσμιοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Οι μεγάλες οικογένειες της 
ιταλοαμερικανικής μαφίας συνεργάζονται σήμερα αρμονικά μεταξύ τους. Η “cosa nostra” 
συνεργάζεται με την ιρλανδική kin και η ιαπωνική yakuja με τη ρώσικη μαφία. Για να αντιμετωπιστεί 
η νέα πραγματικότητα, το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και το έγκλημα, προτρέπει 
να αυξηθεί αντίστοιχα η συνεργασία των διωκτικών αρχών όλων των χωρών μελών του οργανισμού.

 ► συσχετισή παρανομήσ μεταναστευσήσ Και εγΚλήματιΚοτήτασ.
Στην κοινή γνώμη των χωρών υποδοχής είναι ευρύτατα διαδεδομένη η αντίληψη πως η παράνομη 
μετανάστευση συνδέεται στενά με την αύξηση της εγκληματικότητας. Τα ΜΜΕ επιτείνουν το 
αίσθημα ανασφάλειας, συνδέοντας τα πιο απεχθή εγκλήματα και τις περισσότερες μικροκλοπές, με 
εξαθλιωμένους ή κοινωνικά αποκλεισμένους μετανάστες. Είναι γνωστό το σύνδρομο του Newark στις 
ΗΠΑ. Είναι η πόλη που βρίσκεται το πλησιέστερο στη Νέα Υόρκη γκέτο μεταναστών και παράνομων. 
Το 1967 οι αγανακτισμένοι πολίτες στράφηκαν εναντίον των παράνομων μεταναστών και η πόλη 
θρήνησε 26 νεκρούς. Επί προεδρίας Μπους, μετά το φόνο τριών πολιτών από λαθρομετανάστες, το 
θέμα επανήλθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας και ο Newt Gingrich έφτασε στο σημείο να δηλώνει 
ότι ο πόλεμος στην πατρίδα με τους μετανάστες έχει περισσότερα θύματα από ότι ο Αμερικανικός 
στρατός στα μέτωπα του Ιράκ.

 Παρόλα αυτά, οι στατιστικές σε διεθνές επίπεδο δεν επιβεβαιώνουν τη διάχυτη αντίληψη πως οι νέοι 
μετανάστες ευθύνονται για την αύξηση της εγκληματικότητας στις χώρες υποδοχής. Απεναντίας, 
έχει διαπιστωθεί ότι ανάμεσα στους παράνομους μετανάστες πρώτης γενιάς, τα ποσοστά της 
εγκληματικότητας είναι αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με τους νόμιμους μετανάστες δεύτερης ή 
τρίτης γενιάς και πάντως δε διαφέρουν αισθητά από αυτά του υπόλοιπου πληθυσμού.

 ► παραγοντεσ που ενισχυουν τήν εγΚλήματιΚοτήτα σε περιοχεσ 
υποΔοχήσ μεταναστών. 
Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού ομοεθνών μεταναστών σε μια περιοχή αυξάνει την πιθανότητα να 
περάσει κάποιος παραβάτης απαρατήρητος. Ο επίδοξος εγκληματίας θεωρεί πιο οικείο ένα περιβάλλον 
στο οποίο  συνυπάρχουν αρκετοί ομοεθνείς του. Γνωρίζει καλύτερα τους κώδικες συμπεριφοράς 
τους και τον τρόπο που αντιδρούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν τυχαίνει να βρίσκεται ως 
μετανάστης σε μια τρίτη χώρα, αντιλαμβάνεται τους ομοεθνείς του ως πιθανούς συνεργούς σε μια 
επιχείρηση διαφυγής. Οι εθνοτικοί δεσμοί τον καθιστούν αυτόματα συμπαθή, ειδικά όταν τα θύματά 
του ανήκουν στην κυρίαρχη εθνική ομάδα που εκμεταλλεύεται τους «ανυπεράσπιστους» μετανάστες. 
Γι’ αυτό, η αύξηση της συγκέντρωσης ομοεθνών σε ένα περιορισμένο χώρο, όπως τα αστικά γκέτο, 
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επιδρά θετικά στην άνοδο της εγκληματικότητας των μεταναστών. 

Επίσης, οι σεσημασμένοι εγκληματίες οφείλουν να έχουν τα κατάλληλα σωματικά προσόντα για τη 
διάπραξη των έκνομων ενεργειών τους. Ειδικά οι μικροκλοπές και οι ληστείες πραγματοποιούνται 
από νεαρά άτομα. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μεταναστών που φθάνουν στην Ελλάδα 
ταιριάζουν με αυτά των πιθανών δραστών. Η πλειονότητα των παράνομων μεταναστών στη χώρα 
μας είναι άτομα νεαρής ηλικίας. 

Τέλος, αναπτύχθηκε η υπόθεση πως η φύση των αστικών κέντρων και η δομή των βιομηχανικών 
πόλεων εμπερικλείουν δυνάμεις εγκληματογέννεσης. Η πληθυσμιακή πυκνότητα δημιουργεί μια 
κρίσιμη μάζα συνενόχων και επιτρέπει το σχηματισμό νησίδων κοινωνικής αποδιοργάνωσης. Οι 
φτωχοί του αστικού χώρου ειδικά σε μια περίοδο ανεξέλεγκτης αστικοποίησης και άφιξης μεγάλου 
αριθμού μεταναστών, αντιπροσωπεύουν ένα «επιβλαβές» υποπροϊόν της αγοράς εργασίας. Η κοινωνία 
δεν ενδιαφέρεται εξίσου για όλα της τα μέλη. Η αλληλεγγύη και οι θεσμοθετημένοι μηχανισμοί 
κοινωνικής προστασίας δεν διαπερνούν τα γκέτο των μεταναστών ούτε τις υποβαθμισμένες εργατικές 
συνοικίες. Οι φτωχοί βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και όταν εξαθλιωθούν οδηγούνται στο 
οικονομικό έγκλημα. Επομένως δεν υπάρχει βιολογική προδιάθεση. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις 
μεταναστών αναδιατάσσουν το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Σε περιπτώσεις επιδείνωσης 
των κοινωνικών συνθηκών δημιουργούνται παραβατικές συμπεριφορές, γεγονός που δεν επιτρέπει 
στους εξαθλιωμένους να λειτουργήσουν ως νομοταγείς πολίτες (Rothman, 1980).

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία επηρέασε για πολλές δεκαετίες τη μεταναστευτική πολιτική των Η.Π.Α. 
Θεωρήθηκε ότι η μείωση της εγκληματικότητας είναι πιο εύκολη αν επιχειρηθεί η «διάσωση των 
φτωχών». Για το λόγο αυτό διευρύνθηκε ο αριθμός των δικαιούχων κοινωνικών παροχών ώστε 
να συμπεριλάβει το μεγαλύτερο αριθμό των μεταναστών. Επιπλέον ενισχύθηκαν οι υποδομές των 
κοινωνικών υπηρεσιών στις περιοχές μόνιμης κατοικίας των μεταναστών (σχολεία, νοσοκομεία, 
πολιτιστικά κέντρα, παιδικοί σταθμοί, αλλά και αναμορφωτήρια). Ο στόχος των πολιτικών 
ενσωμάτωσης ήταν διττός. Από τη μια έπρεπε να περιοριστεί ο αριθμός των εξαθλιωμένων και να 
περιοριστούν οι συνέπειες της φτώχειας σε πληθυσμιακές ομάδες που είναι πιο επιρρεπείς στην 
παραβατικότητα. Από την άλλη, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις προωθούσαν τη μικροαστική ηθική 
και το κυρίαρχο σύστημα αξιών μέσα από τη συνεχή προβολή των ευκαιριών που προσφέρει στους 
μετανάστες το αμερικάνικο μοντέλο της ελεύθερης οικονομίας. 

Έχει παρατηρηθεί ότι η ανυπαρξία προοπτικών ενδυναμώνει την εγκληματογόνο προδιάθεση των 
δραστών. Επομένως έπρεπε να αναπτυχθεί ένα σύστημα νομιμοποιημένων ευκαιριών για όλους. 
Οι πολιτικές για την προληπτική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στηρίχθηκαν στο ιδεολόγημα 
της ισότητας των ευκαιριών. Οι ανήλικοι μπορούσαν να ανταλλάξουν χρόνο από τον εγκλεισμό σε 
σωφρονιστικά ιδρύματα με την απόκτηση εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής εμπειρίας. Παράλληλα 
κινητροδοτήθηκε η παραμονή των παιδιών των μεταναστών στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και 
υπερπροβλήθηκαν οι θεσμικές παρεμβάσεις που εξασφάλιζαν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας. 
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 ► θυματοποιήσή τών μεταναστών.
Η προαναφερόμενη συλλογιστική δεν αποδεικνύει ότι οι μετανάστες εμφανίζουν μεγαλύτερη ροπή 
προς την εγκληματικότητα. Άλλωστε κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τις εμπειρικές μελέτες σε 
διεθνές επίπεδο (Hansmann & Quigley, 1982).

Πρόσφατες κοινωνιολογικές μελέτες καταδεικνύουν ότι συχνά οι μετανάστες  πέφτουν οι ίδιοι 
θύματα εγκληματικών ενεργειών τόσο από τους γηγενείς όσο και τους ομοεθνείς τους. Σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες και στον αμερικανικό νότο οι μετανάστες πέφτουν εύκολα θύματα ρατσιστικής βίας 
(Eckert-2004). Η κοινωνική ομάδα που εμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτη σε κάθε είδους κακομεταχείριση 
και κακοποιήσεις είναι οι γυναίκες μετανάστριες. Οι γηγενείς εκμεταλλεύονται την ανάγκη των 
μεταναστριών για εργασία ή το καθεστώς της παράνομης διαμονής τους για να τις εκμεταλλευτούν 
σεξουαλικά. Συχνά πέφτουν θύματα κακοποίησης  εντός της ίδιας της κοινότητας των ομοεθνών τους 
μέσα στην οποία ζουν. Η μετανάστευση καθιστά τη γυναίκα περισσότερο ευάλωτη. Ακόμα και για τις 
συζύγους η εγκατάσταση σε ένα άγνωστο τόπο μεγιστοποιεί αντί να μειώνει την εξάρτησή τους από 
τους συντρόφους τους (Erez Edna-2004). Οι μετανάστες δεν έχουν επαρκή πρόσβαση στα συστήματα 
απονομής δικαιοσύνης των χωρών υποδοχής. Γι’ αυτό, προσφεύγουν σπάνια στη δικαιοσύνη της 
χώρας που διαμένουν, ενώ απουσιάζουν εντελώς οι καταγγελίες άσκησης ενδοοικογενειακής βίας. 

Οι αλλοδαπές γυναίκες πέφτουν συχνά θύματα παράνομης διακίνησης  και εμπορίας ανθρώπων 
(trafficking). Διακινούνται από κυκλώματα πορνείας που τα ελέγχει το οργανωμένο έγκλημα. Η 
κοινότητα των μεταναστών υπερεκπροσωπείται και στα εγκλήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση 
εξαρτησιογόνων ουσιών. Νεαροί λαθρομετανάστες εργάζονται ως χαμηλόβαθμα στελέχη σε ομάδες 
οργανωμένου εγκλήματος που διακινούν ναρκωτικές ουσίες.  Οι εμπειρικές έρευνες δείχνουν ότι 
το ποσοστό των τοξικοεξαρτημένων ανάμεσα στον πληθυσμό των μεταναστών είναι υψηλότερο σε 
σχέση με του γηγενή πληθυσμού. Οι αλλοδαποί τοξικομανείς χωρίς τη στήριξη του οικογενειακού 
περιβάλλοντος και των θεραπευτικών κοινοτήτων καθίστανται, εύκολα υποχείρια ομάδων που 
ασχολούνται με τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της περιουσίας (κλοπές, ληστείες κλπ).

Η αύξηση της ετερογένειας του πληθυσμού μπορεί να οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά βίαιων ή 
παραβατικών συμπεριφορών, τα οποία να προέρχονται από τους γηγενείς κατοίκους που αντιδρούν 
σε απότομες αλλαγές του οικονομικού και κοινωνικού τους κεκτημένου. Μπορεί να σημαίνει ακόμα 
αδυναμία επίδειξης ανοχής απέναντι στο διαφορετικό. Σ’ αυτή την περίπτωση οι μετανάστες μπορούν 
να καταστούν οι ίδιοι θύματα. Το μέγεθος της επίπτωσης που έχει η αύξηση της πληθυσμιακής 
ετερογένειας στην εγκληματικότητα συναρτάται κάθε φορά και με τη στάση της πλειοψηφίας απέναντι 
στις μειοψηφίες. Όσο αυξάνει για παράδειγμα το βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων 
μιας χώρας, αυξάνουν και οι δείκτες ανεκτικότητας.

Οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες είναι πιο ανεκτικές στην εθνοτική διαφοροποίηση. Τα άτομα που 
έχουν ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ομοιογενείς κοινωνικές ομάδες χάνουν την ικανότητα 
της προσαρμοστικότητας και καθίστανται λιγότερο ανεκτικά. Ακόμα και η διάταξη των πολιτικών 
δυνάμεων δείχνει να σχετίζεται με το βαθμό ανεκτικότητας του γηγενούς πληθυσμού στην πολιτισμική 
ετερότητα των μεταναστών. Οι πιο συντηρητικές δυνάμεις αντιστέκονται στην εκχώρηση πολιτικών 
δικαιωμάτων στους νόμιμους μετανάστες, υποστηρίζουν τις ενέργειες απέλασης ή απόρριψης των 
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αιτήσεων για χορήγηση πολιτικού ασύλου και ασπάζονται την αντίληψη περί «συλλογικής εθνικής 
απειλής» (Stonequist, 1935). 

Αντίθετα οι προοδευτικές δυνάμεις στηρίζουν τις πολιτικές ενσωμάτωσης και τείνουν να ερμηνεύουν 
την παρατηρούμενη αύξηση της εγκληματικότητας μέσα από θεωρίες περί κοινωνικού αποκλεισμού 
και οικονομικής ανέχειας. Η προοδευτική αντίληψη δείχνει να συμφωνεί με τα αποτελέσματα 
εμπειρικών ερευνών της σχολής του Σικάγο που μελέτησε συστηματικά τις μεταναστευτικές ροές 
προς την Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα.

Οι μελέτες κατέδειξαν ότι οι κοινότητες των μεταναστών ακόμα κι όταν διέμεναν σε διαχωρισμένες 
συνοικίες που εμφάνιζαν σημάδια γκετοποίησης, προσαρμοζόταν σύντομα στον αμερικάνικο τρόπο 
ζωής και εντασσόταν με ταχείς ρυθμούς στη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Η εγκληματική τους 
δράση ήταν υψηλή μόνο όταν διέμεναν σε συγκεκριμένες περιοχές των αστικών κέντρων. Το γεγονός 
αυτό αποδεικνύει ότι η παραβατικότητα δεν είναι ατομικό χαρακτηριστικό των μεταναστών, αλλά 
σύμπτωμα κοινωνικής παθογένειας. Δηλαδή η παραβατική συμπεριφορά είναι ανθρωπογενές και 
κοινωνικό προϊόν (Matz, 1969).

 ► οι μεταναστεσ εμπλεΚονται σε εγΚλήματα υψήλήσ θεασήσ   
Στην εγκληματολογία γίνεται ευρύτατα αποδεκτό ότι τα εγκλήματα κατά του προσώπου, της 
ιδιοκτησίας και της περιουσίας, χαρακτηρίζονται από μεγάλη ορατότητα. Γίνονται δηλαδή άμεσα 
αντιληπτά από το κοινωνικό σύνολο και δημιουργούν εύλογη κοινωνική ανησυχία. Αντίθετα το 
οικονομικό έγκλημα και γενικά τα εγκλήματα του λευκού κολάρου γίνονται δυσκολότερα αντιληπτά 
και επηρεάζουν ελάχιστα την καθημερινότητα του μέσου πολίτη. Τα εγκλήματα του λευκού κολάρου 
διαπράττονται συνήθως από εύπορους δράστες που χαίρουν κοινωνικής αποδοχής και λειτουργούν 
εντός του τυπικού κοινωνικοπολιτικού συστήματος. Αντίθετα οι ποινικές πράξεις που σχετίζονται 
με τη φυσική βία, χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ορατότητα και διαπράττονται σε μεγάλο βαθμό 
από τις λιγότερο εύπορες ομάδες του πληθυσμού. Ειδικά τα εγκλήματα του δρόμου που έχουν την 
υψηλότερη θεατότητα, λαμβάνουν χώρα στα υποβαθμισμένα κέντρα των πόλεων, τα γκέτο και τις 
φτωχογειτονιές στις παρυφές των μεγάλων πόλεων (Tomasenski, 1994).

Οι περισσότερες αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας συγκλίνουν στην άποψη ότι οι μετανάστες 
υπερεκπροσωπούνται στις στατιστικές των εγκλημάτων υψηλής θέασης σε σύγκριση με το γενικό 
πληθυσμό (ΕΚΚΕ, 2009).
Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην καθιέρωση ορισμένων κοινωνικών στερεότυπων που θέλουν την 
παρουσία μεταναστών να σχετίζεται θετικά με την αύξηση της εγκληματικότητας σε μια περιοχή. 
Αρκετοί μελετητές ισχυρίζονται ότι οι μετανάστες δεν εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά συνολικής 
παραβατικότητας, αλλά κατηγορούνται συχνότερα επειδή εμπλέκονται σε εγκλήματα υψηλής θέασης 
και γίνονται στόχος των  διωκτικών αρχών (Mukhergee, 2009).

Πράγματι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η αυξημένη συμμετοχή των αλλοδαπών στις εγκληματολογικές 
στατιστικές των χωρών υποδοχής μεταναστευτικών ροών οφείλεται μεταξύ άλλων στους ακόλουθους 
παράγοντες: 
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•	 Στην εντονότερη αστυνομική επιτήρηση της κοινότητας των μεταναστών που καταλήγει μοιραία 
στην αποκάλυψη περισσότερων εγκληματικών ενεργειών.

•	 Στην τάση των γηγενών να καταγγέλλουν ευκολότερα την εγκληματική δράση των αλλοδαπών. 
Αντίθετα αποφεύγουν να καταγγέλλουν άτομα με τα οποία διαβιούν για μακρύ χρονικό διάστημα 
στην ίδια κοινότητα και έχουν αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους.

•	 Στη μεγαλύτερη ευκολία με την οποία οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές διατάσσουν την 
προσωρινή κράτηση των αλλοδαπών κατηγορουμένων κατά την προδικασία. Σχεδόν στο σύνολο 
τους οι αλλοδαποί κρίνονται ύποπτοι φυγής και διάπραξης νέων εγκληματικών ενεργειών.

•	 Στην έλλειψη επαρκούς υπεράσπισης η οποία μπορεί να οφείλεται στη γλώσσα ή στην απουσία 
κατάλληλης νομικής εκπροσώπησης από δικηγόρους, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων. 

Η εντονότερη αστυνόμευση της κοινότητας των μεταναστών είναι δεδομένη. Σε έρευνα του Καρύδη 
(2001) επισημαίνεται ότι τη δεκαετία του ΄90, ο αριθμός των συλλήψεων αλλοδαπών μεταναστών 
είναι δυσανάλογα μεγάλος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό των Ελλήνων πολιτών. Σε περιόδους 
έντασης των επιχειρήσεων «σκούπα» υπολογίζεται ότι οι έλεγχοι και οι συλλήψεις αλλοδαπών ήταν 
αναλογικά από 19 έως 26 φορές περισσότερες από τον αντίστοιχο αριθμό Ελλήνων. Από μόνο του 
το γεγονός αυτό διευκολύνει την αποκάλυψη μεγαλύτερου αριθμού παραβάσεων ανάμεσα στην 
κοινότητα των μεταναστών. Όμως με αυτό τον τρόπο παραμορφώνονται οι στατιστικοί δείκτες που 
καταγράφουν τη γενική εικόνα της εγκληματικότητας.

 ► ο ρολοσ τήσ χώρασ προελευσήσ.
Σε έρευνα του τμήματος κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Harvard, εξετάστηκαν οι εγκληματικές 
ενέργειες που σημειώθηκαν στο Σικάγο μεταξύ των ετών 1995 και 2003. Από τα ευρήματα της 
έρευνας, επιβεβαιώθηκε αυτό που στη διεθνή βιβλιογραφία αποκαλείται «Λατινικό Παράδοξο» 
(Latino Paradox). Έχει διαπιστωθεί ότι στις πολυεθνικές κοινωνίες οι Λατίνοι εμφανίζουν χαμηλότερα 
ποσοστά εγκληματικότητας σε σχέση με τους Αφρικανούς και τους Λευκούς. Οι μετανάστες που 
προέρχονται από την Ανατολική Ασία εμφανίζουν ακόμη χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας. 
Επομένως, το πολιτιστικό υπόβαθρο και η χώρα προέλευσης των μεταναστών παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη συμπεριφορά που θα επιδείξουν αργότερα στις χώρες υποδοχής (Nisbett και Cohen – 1996). 

Αντίθετα, οι μετανάστες που προέρχονται από περιοχές που δοκιμάζονται από βία ή σημειώνονται 
πολεμικές συγκρούσεις, είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν βίαιη συμπεριφορά στο νέο περιβάλλον 
που θα μετεγκατασταθούν. Προφανώς, τα άτομα αυτά έχουν εθιστεί στη βία και επιδεικνύουν 
ελάχιστο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Η συγκεκριμένη διαπίστωση έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την 
Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια η παράνομη μετανάστευση προς τη χώρα μας τροφοδοτείται από 
εμπόλεμες περιοχές, όπως είναι το Αφγανιστάν, το Ιράκ, η Νιγηρία και οι Υποσαχάριες χώρες 
(Σουδάν, Αιθιοπία, Σομαλία). Στις προαναφερόμενες χώρες, η άσκηση βίας είναι συνυφασμένη με 
την καθημερινότητα των ανθρώπων. Συνιστά όρο επιβίωσης  και κατά συνέπεια συναντά ευρύτατη 
κοινωνική αποδοχή. Οι έφηβοι, ιδίως οι άντρες, καταξιώνονται μέσα από τη συμμετοχή τους σε 
παραστρατιωτικές ομάδες, όπου  εκπαιδεύονται να συμμετέχουν στην εκτέλεση βίαιων αποστολών. 
Όταν τα άτομα αυτά μεταναστεύσουν σε αστικές περιοχές πλουσιότερων χωρών, είναι πολύ πιθανό 
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να στρατολογηθούν από ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος. Με άλλα λόγια, αποτελούν τους 
ιδανικούς υποψηφίους για τη στελέχωση συμμοριών του δρόμου και άλλων εγκληματικών ομάδων 
στις χώρες υποδοχής.

 ► ή επιΔρασή τών λογών που παραΚινήσαν ενα ατομο να 
μεταναστευσει.
Η συμπεριφορά των νεοαφιχθέντων μεταναστών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους λόγους 
που τους παρακίνησαν να μεταναστεύσουν. Έρευνες των κοινωνικών επιστημών δείχνουν πως 
όσοι εγκαταλείπουν την πατρίδα τους, αναζητώντας εργασία με καλύτερες αποδοχές, έχουν μικρές 
πιθανότητες να εμπλακούν σε εγκληματικές ενέργειες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των 
αποφοίτων πανεπιστημίων που πηγαίνουν στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές σπουδές και στη συνέχεια 
αναζητούν εργασία σε πολυεθνικές που προσφέρουν καλύτερες αποδοχές από τις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις των χωρών καταγωγής τους. Αποτελούν την κοινωνική ομάδα που εμφανίζει τα 
χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στις ΗΠΑ. Αλλά και οι φτωχοί μετανάστες που εγκαθίστανται 
σε μια άλλη χώρα, για να κερδίσουν χρήματα και να βοηθήσουν τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών 
τους, εμπλέκονται σπάνια σε έκνομες δραστηριότητες. Το πρώτο πράγμα που τους ενδιαφέρει 
είναι να μη συλληφθούν και απελαθούν. Αποφεύγουν να προκαλούν και προσπαθούν να περάσουν 
απαρατήρητοι, επιλέγοντας να ζήσουν σε περιοχές που κατοικούν ομοεθνείς τους.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση των Μεξικανών μεταναστών στις ΗΠΑ. Εγκαθίστανται σε φτωχογειτονιές 
πόλεων που πλειοψηφούν οι λατινοαμερικανοί και εμπλέκονται σπάνια σε εγκληματικές ενέργειες. 
Εξαίρεση αποτελούν αυτοί που ανήκουν σε οργανωμένες συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών 
και λαθρομεταναστών. Αλλά αυτοί ταξιδεύουν συχνά και δηλώνουν ως τόπο μόνιμης κατοικίας 
τους το Μεξικό. Οι Λατίνοι μετανάστες παραμένουν φτωχοί για πολλά χρόνια μετά την αρχική 
εγκατάστασή τους στις ΗΠΑ. Εντούτοις, εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας 
από τους λευκούς Αμερικάνους, όταν σταθμιστούν οι λοιποί προδιαθεσιακοί παράγοντες, όπως η 
ηλικιακή σύνθεση των δυο ομάδων, το μέγεθος των οικογενειών ή το επάγγελμα και η οικονομική 
κατάσταση των γονέων.  Οι γειτονιές των μεγαλουπόλεων και οι πόλεις του Νότου στις οποίες 
πλειοψηφούν οι Λατίνοι,  όπως για παράδειγμα το Ελ Πάσο, εμφανίζουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά 
εγκληματικότητας από αυτά που θα δικαιολογούσε το επίπεδο της οικονομικής τους ανάπτυξης. Μια 
από τις πολλές υποθέσεις που εκφράστηκαν για να ερμηνευθεί το Λατινικό Παράδοξο, είναι ότι οι 
εν λόγω μετανάστες συνηθίζουν να συναναστρέφονται μεταξύ τους, ζώντας σε σχετικά ομοιογενείς 
κοινότητες. Έτσι, δεν αντιλαμβάνονται στην πλήρη τους έκταση τις κοινωνικές και οικονομικές 
ανισότητες που τους χωρίζουν από τους ντόπιους ή τους  μετανάστες άλλων εθνικοτήτων που ζουν 
σε λιγότερο διαχωρισμένες περιοχές. Σημειώνεται ότι οι κοινωνιολογικές έρευνες έχουν καταδείξει 
ότι οι εισοδηματικές διαφορές και όχι το απόλυτο μέγεθος της φτώχειας είναι η αιτία που προξενεί 
αυξημένη εγκληματικότητα (Sampson-2008).

 ► το πολιτιστιΚο υποβαθρο.
Τα σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα στην Αμερική φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις απόψεις του 
Huntington περί σύγκρουσης των πολιτισμών. Οι πρώτοι μετανάστες που εποίκησαν τον Αμερικανικό 
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Νότο ήταν Σκωτσέζοι και Ιρλανδοί αγρότες. Η Κέλτικη νοοτροπία επέβαλε την προστασία της 
προσωπικής τιμής με βίαια μέσα. Η ατομική ευθύνη περιόριζε τη συλλογική δράση και γι’ αυτό 
δεν επεβλήθη ποτέ ισχυρή κρατική εξουσία στο Νότο. Η έλλειψη αυστηρού κανονιστικού πλαισίου 
δεν ενθάρρυνε την πολιτισμική σύγκρουση μεταξύ των Αμερικανών και της εξίσου συντηρητικής 
κοινότητας των Ισπανόφωνων καθολικών μεταναστών. Εξαρχής συναινούσαν και οι δύο κοινότητες 
στο διαχωρισμό. Έτσι, δόθηκε η αναγκαία πίστωση χρόνου μέχρι που η κοινωνική όσμωση να αμβλύνει 
τη συγκρουσιακή προδιάθεση που ενέχει η διαφορετικότητα. Πρόκειται για άλλη μια περίπτωση που 
ο αυτόκλητος διαχωρισμός λειτουργεί θετική και για τις δύο κοινότητες. Συμβάλλει στη μείωση των 
κοινωνικών εντάσεων και στον περιορισμό της εγκληματικότητας.

 ► ο ρολοσ τήσ οιΚονομιΚήσ συγΚυριασ.
Σήμερα οι κοινωνικοί επιστήμονες συγκλίνουν στην άποψη πως η οικονομική συγκυρία δεν επηρεάζει 
τη ροπή προς την παραβατικότητα των νεοαφιχθέντων μεταναστών. Την  περίοδο της Μεγάλης 
Ύφεσης (1929-1936)  οι επιστημονικές μελέτες είχαν οδηγήσει στο αντίθετο συμπέρασμα. Εκείνη 
την εποχή, η βία στις γειτονιές των μεταναστών είχε εμφανίσει έξαρση σε όλα τα αστικά κέντρα 
της Βόρειας Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης. Όμως το πιο πιθανό είναι η εξέλιξη αυτή να είχε 
προκληθεί από την οικονομική ανέχεια και την υψηλή ανεργία που οδήγησαν μεγάλα τμήματα του 
πληθυσμού σε απόγνωση. Η εγκληματικότητα δεν αυξήθηκε μόνο ανάμεσα στους μετανάστες. Απλά 
οι μετανάστες ήταν οι πρώτοι που οδηγήθηκαν στην εξαθλίωση. Άλλωστε, θα πρέπει να σημειωθεί 
πως την ίδια στιγμή, οι μεταναστευτικές ροές προς τις βιομηχανικές χώρες είχαν διακοπεί. Η άνοδος 
του εθνικισμού και ο κρατικός προστατευτισμός, καθιστούσαν σχεδόν αδύνατη την έλευση νέων 
μεταναστών στις βιομηχανικές χώρες που δοκιμάζονταν από την ανεργία.

Γενικά μια περιοχή που αναπτύσσεται, προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες και κατά συνέπεια 
προσελκύει το ενδιαφέρον των οικονομικών μεταναστών. Οι περιοχές που δοκιμάζονται από ύφεση 
δεν αποτελούν τόσο δελεαστική επιλογή. Γι’ αυτό σε περιόδους ύφεσης, όχι μόνο δεν έρχονται 
καινούριοι μετανάστες, αλλά και αυτοί που δεν πρόλαβαν να ενσωματωθούν, ώστε να αποκτήσουν 
ισχυρούς δεσμούς με την καινούρια τους πατρίδα, μετακινούνται προς νέες χώρες που εμφανίζουν 
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης ή επιστρέφουν πίσω στις πατρίδες τους.

Στη δεκαετία του ’60, κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία γνώρισε εκρηκτικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης, η εγκληματικότητα συνέχισε να αυξάνει στις περιοχές που προσέλκυαν νέους μετανάστες. 
Αλλά ούτε η εμπειρία αυτής της περιόδου δεν επιβεβαιώνεται διαχρονικά. Τη δεκαετία του ’90, οι 
ΗΠΑ γνώρισαν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί και πάλι η μετανάστευση 
προς τη χώρα. Όμως αυτή τη φορά η παράνομη μετανάστευση όχι μόνο δεν οδήγησε σε έξαρση της 
εγκληματικότητας, αλλά αντίθετα συνέβαλλε στον περιορισμό της (Sampson-2008). 

 ► ή επιΔρασή του νομιΚου Καθεστώτοσ παραμονήσ.
 Από την έρευνα του Πανεπιστημίου Harvard στο Σικάγο, διαπιστώθηκε ότι η πρώτη γενιά μεταναστών 
έχει 45% λιγότερες πιθανότητες να εμπλακεί σε κάποια εγκληματική ενέργεια σε σχέση με την τρίτη 
γενιά της ίδιας εθνικότητας. Η δεύτερη γενιά έχει 22% λιγότερες πιθανότητες σε σχέση με την τρίτη. 
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Στους Ισπανόφωνους τα ποσοστά είναι λίγο μεγαλύτερα, αλλά γενικά όλες οι εθνικότητες εμφανίζουν 
παραπλήσια συμπεριφορά. 

Οι παράνομοι μετανάστες υπολογίζεται ότι αποτελούν το 25 ως 30% όσων έχουν γεννηθεί σε τρίτες 
χώρες και κατοικούν στις ΗΠΑ. Όλοι τους είναι μετανάστες πρώτης γενιάς, αφού η δεύτερη και 
η τρίτη γενιά αποτελείται από άτομα που έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ και με βάση την υφιστάμενη 
νομοθεσία διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Ο συνδυασμός των δυο προηγούμενων ευρημάτων οδηγεί 
στο συμπέρασμα πως το νομικό καθεστώς παραμονής και η ενδεχόμενη νομιμοποίηση των 
παράνομων μεταναστών, δε συμβάλλει στον περιορισμό της εγκληματικότητας.  Αυτό δε σημαίνει 
ότι η συμπεριφορά των μεταναστών στις ΗΠΑ είναι διαχρονικά σταθερή. Φαίνεται πως οι σύγχρονοι 
μετανάστες διαφέρουν σημαντικά από τους αντίστοιχους μετανάστες των αρχών του 20ου αιώνα. 

Η εγκληματικότητα στις βιομηχανικές πόλεις της Βόρειας Αμερικής αυξανόταν όσο κατέφθαναν 
νέοι μετανάστες από την Ευρώπη. Ήταν η περίοδος που το φαινόμενο της μετανάστευσης είχε 
συνδεθεί με αυτό που αποκαλούσαν οι κοινωνικοί επιστήμονες «κοινωνική αποδιοργάνωση». Η 
κατάρρευση του κοινωνικού ιστού στα κέντρα των μεγαλουπόλεων είχε οδηγήσει στη γκετοποίηση 
ολόκληρων περιοχών και την εκρηκτική άνοδο της εγκλήματικότητας. Σήμερα, η Νέα Υόρκη που 
είναι ο ελκυστικότερος προορισμός των μεταναστευτικών ροών προς τις ΗΠΑ, κατατάσσεται στις 
ασφαλέστερες πόλεις της χώρας. Αντίστοιχα σε πόλεις, όπως το Los Angeles, το San Diego, το Dallas 
και το San Jose που συγκέντρωσαν αναλογικά τους περισσότερους από τα δεκαπέντε εκατομμύρια 
νέων μεταναστών στη δεκαετία του ‘90, τα ποσοστά της εγκληματικότητας μειώθηκαν κατά 45% τη 
συγκεκριμένη περίοδο (Sampson-2008).

 ► ή περιπτώσή τήσ ελλαΔασ.
Το ζητούμενο είναι γιατί δε συνέβη το ίδιο και στην Ελλάδα μετά το δεύτερο κύμα λαθρομεταναστών 
που έφτασε από τις Ασιατικές χώρες. Η πιο πιθανή εξήγηση σχετίζεται με την προέλευση των 
μεταναστών και τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή της χώρας μας ως προορισμού. Η πλειονότητα 
των μεταναστών που κατορθώνουν να εισέλθουν παράνομα στις ΗΠΑ είναι οικονομικοί μετανάστες 
που προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, ιδιαίτερα από το Μεξικό και την Καραϊβική. Επομένως, 
πρόκειται για λατινογενείς πληθυσμούς που στην πλειοψηφία τους είναι θρησκευόμενοι καθολικοί. Το 
πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα που έφθασε στην Ελλάδα από την Πολωνία, δε δημιούργησε ιδιαίτερα 
προβλήματα στις αστυνομικές αρχές της χώρας. Οι όποιες αντιδράσεις της κοινής γνώμης είχαν να 
κάνουν με την απώλεια θέσεων εργασίας Ελλήνων στην οικοδομή και την εστίαση.

Τα κύματα των Βαλκανίων που ακολούθησαν, επέδειξαν μια συμπεριφορά ανάλογη με αυτή που 
είχαν επιδείξει οι μετανάστες από τη Νότια Ευρώπη, όταν έφτασαν στις Δυτικές Ακτές της Βόρειας 
Αμερικής στις αρχές του 20ου αιώνα. Δημιούργησαν μεγαλύτερη κοινωνική αναστάτωση, γιατί 
σχημάτισαν εθνικές κοινότητες στις φτωχογειτονιές των μεγαλουπόλεων και συνέβαλλαν στην 
αύξηση του οικονομικού εγκλήματος. Σύντομα όμως, ενσωματώθηκαν στην κοινωνία της χώρας 
υποδοχής. Αντίθετα  τα κύματα των μεταναστών που έφτασαν μετά το 2004 από εμπόλεμες ζώνες, 
δημιούργησαν πιο εκρηκτικά προβλήματα. Τα άτομα αυτά είναι στην ουσία πολιτικοί πρόσφυγες 
και λιγότερο οικονομικοί μετανάστες. Περισσότερο εκδιώχθηκαν από το χώρο που διαβιούσαν 
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παραδοσιακά, παρά έκαναν μια συνειδητή επιλογή για να βελτιώσουν την οικονομική τους θέση.

Η Αμερική είχε μακρά παράδοση στη βία και την εγκληματικότητα. Άλλωστε, εποικήθηκε από 
τυχοδιώκτες που συγκρούστηκαν με τους ιθαγενείς για την εδαφική κυριαρχία και τον έλεγχο των 
παραγωγικών πόρων. Η «κουλτούρα του δρόμου», οι συμμορίες και το οργανωμένο έγκλημα, 
ήταν συνήθη φαινόμενα για το μέσο Αμερικανό πολίτη, πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
(Thorsten-1938). Επομένως, η κοινωνία σοκαρίστηκε λιγότερο από την ελληνική, όταν βρέθηκε 
αντιμέτωπη με φαινόμενα γκετοποίησης και αστικής βίας.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι οι ΗΠΑ αποτελούν ένα είδος παραδείσου για κάθε υποψήφιο 
λαθρομετανάστη. Επομένως, όσοι κατορθώσουν να εισέλθουν στη χώρα, αγωνίζονται να παραμείνουν 
εκεί. Πρωταρχικό τους μέλημα είναι να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη σύλληψή τους που θα οδηγήσει 
στην απέλασή τους. Για να το πετύχουν, συμπεριφέρονται ως φιλήσυχοι πολίτες και δεν προκαλούν 
ακόμα και όταν προκληθούν. Είναι χαρακτηριστικό πως σπάνια καταφεύγουν στις αρχές, όταν 
πέφτουν οι ίδιοι θύματα εγκληματικών ενεργειών. Αντίθετα, πολλοί λαθρομετανάστες βλέπουν την 
Ελλάδα ως ένα ενδιάμεσο σταθμό προς τις πλουσιότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης ή της Βόρειας 
Αμερικής. Το αίσθημα της προσωρινότητας δε βοηθάει στην κοινωνική ενσωμάτωση. Αντίθετα, κάνει 
τους μετανάστες πιο παράτολμους και κατά συνέπεια πιο επιρρεπείς στην εκδήλωση παραβατικών 
συμπεριφορών.

 ► μεταναστευσή Και εγΚλήματιΚοτήτα με βασή τισ στατιστιΚεσ τήσ 
αστυνομιασ.
Η παρουσία εκατοντάδων μεταναστών  έχει ταυτιστεί στη συνείδηση του μέσου Έλληνα πολίτη, 
αλλά και των κρατικών αρχών με την καθολική αύξηση των δεικτών εγκληματικότητας. Πρόκειται 
για κοινή παρατήρηση σε όλες τις προσεγγίσεις του μεταναστευτικού ζητήματος και εδράζεται 
σε αδιαμφισβήτητα στατιστικά στοιχεία. Το ζητούμενο όλων των επιστημονικών μελετών επί του 
θέματος είναι αν το σύνολο της καταγραφόμενης ανόδου της εγκληματικότητας σχετίζεται με την 
παρουσία των μεταναστών ή αν δημιουργούνται υπερβολικές εντυπώσεις που οφείλονται σε άλλους 
οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και δημογραφικούς παράγοντες.

Οι εγκληματολογικές στατιστικές δεν αποτελούν απλά αριθμητικά δεδομένα, αλλά μεγέθη με 
κοινωνική σημασία και περιεχόμενο (Μοσχοπούλου – 2005). Η ερμηνεία τους ποικίλει ανάλογα με 
την οπτική μέσα από την οποία τα εξετάζει ο μελετητής. Συχνά τα συμπεράσματα που εξάγονται 
επηρεάζονται από τις ιδεολογικές πεποιθήσεις και τις προκαταλήψεις όσων αναλύουν τα στοιχεία. 
Επιπλέον, οι έννοιες της έννομης τάξης και του νομοταγούς κοινωνικού υποκειμένου είναι σχετικές 
και αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνικοπολιτική συγκυρία. Σε αυτό διαδραματίζει μεγάλο 
ρόλο η συγκριτική αξιολόγηση των παραβατικών συμπεριφορών από την πλευρά των διωκτικών 
αρχών. Οι διωκτικές αρχές μπορούν να μεταβάλλουν τη σχετική βαρύτητα και κατά συνέπεια το 
χαρακτηρισμό μιας πράξης ως αξιόποινης ή ενός δράστη ως επικίνδυνου (Summer -1994). 

Η εικόνα της εγκληματικότητας διαμορφώνεται από τις ετήσιες στατιστικές της αστυνομίας, των 
δικαστικών και των σωφρονιστικών λειτουργών. Οι στατιστικές της αστυνομίας περιλαμβάνουν τα 
βεβαιωθέντα αδικήματα ή τα υπό διαλεύκανση όπως προκύπτουν από την καταγραφή τους στα βιβλία 
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συμβάντων των κατά τόπους αστυνομικών τμημάτων από τους αξιωματικούς υπηρεσίας. Διεθνώς 
εκφράζεται μια αμφισβήτηση για τη χρήση των στατιστικών των συλλήψεων ως αξιόπιστου δείκτη 
μέτρησης της εγκληματικότητας. Το επιχείρημα είναι ότι εκφράζει περισσότερο τις δραστηριότητες 
των αστυνομικών οργάνων και λιγότερο την κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες μιας 
περιοχής. 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο που μπορούν να αξιολογηθούν, τα στοιχεία αποτελούν αδιάψευστο 
μάρτυρα της αύξησης της συμμετοχής αλλοδαπών σε κάθε μορφή εγκληματικής δράσης στην 
Ελλάδα μετά το 1995. Το 1990 οι αλλοδαποί ευθύνονταν για το 1,1% των εγκληματικών ενεργειών 
που καταγράφηκαν στη χώρα μας. Πέντε χρόνια αργότερα, το ποσοστό συμμετοχής των αλλοδαπών 
ανέβηκε στο 3,2%. Από κει και πέρα, κάθε πενταετία το ποσοστό συμμετοχής των αλλοδαπών στη 
συνολική εγκληματική δραστηριότητα, διπλασιάζεται. Το 2000 το ποσοστό ανήλθε σε 6,40%. Το 
2005 σε 12,84% και το 2009 ξεπερνά το 20%. Υπάρχουν πλέον πολλές κατηγορίες εγκληματικών 
ενεργειών, όπου το ποσοστό συμμετοχής των αλλοδαπών υπερβαίνει το 50%. Μόνο στα πολύ 
βαριά εγκλήματα και στις τροχαίες παραβάσεις, οι δράστες ελληνικής καταγωγής συμμετέχουν με 
μεγαλύτερα ποσοστά έναντι των αλλοδαπών στις σχετικές στατιστικές. Δεδομένου ότι οι αλλοδαποί 
αποτελούν το 10 με 12% του συνολικού πληθυσμού, είναι προφανές ότι υπερεκπροσωπούνται στις 
εγκληματικές δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, εμφανίζουν μεγαλύτερη ροπή προς κάθε τύπου 
παραβατική συμπεριφορά.

 ► εγΚλήματιΚή Δρασή Κατα αΔιΚήμα.
 ► παραβασεισ του νομου περι πλαστογραφιασ

Τα αδικήματα της πλαστογραφίας εγγράφων και πιστοποιητικών αποτελούν χαρακτηριστική 
περίπτωση είδους εγκληματικής δράσης, στην οποία κυριάρχησαν πλήρως οι αλλοδαποί δράστες. 
Το 1990 οι αλλοδαποί διέπρατταν μόλις το 11,89% του συνολικού αριθμού των εγκλημάτων της 
συγκεκριμένης κατηγορίας. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερδιπλασιάστηκε πέντε χρόνια αργότερα 
και ανήλθε στο 23%.

Πίνακας 3.6
Παραβάσεις του Νόμου περί πλαστογραφίας

ΗΜΕΔΑΠΟΙ (Ν) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ % ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ %
1990 430 58 488 88,11% 11,89%
1995 260 78 338 76,92% 23,08%
2000 266 1802 2068 12,86% 87,14%
2001 401 1668 2069 19,38% 80,62%
2002 532 3240 3772 14,10% 85,90%
2003 494 2787 3281 15,06% 84,94%
2004 466 3767 4233 11,01% 88,99%
2005 568 3652 4220 13,46% 86,54%
2006 418 3607 4025 10,39% 89,61%
2007 380 7043 7423 5,12% 94,88%
2008 333 9344 9677 3,44% 96,56%
2009 298 7962 8260 3,61% 96,39%

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία
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Όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίες νομιμοποίησης και οι οικονομικοί μετανάστες αναγκάστηκαν 
να έλθουν σε επαφή με την ελληνική γραφειοκρατία, το ποσοστό των αλλοδαπών στο σύνολο 
των συλληφθέντων για πλαστογραφίες ανήλθε στο 90%. Οι οικονομικοί μετανάστες άρχισαν να 
πλαστογραφούν ένσημα, να προσκομίζουν ψευδείς βεβαιώσεις περί του τόπου μόνιμης κατοικίας, 
ψευδή ιατρικά πιστοποιητικά, πλαστές άδειες παραμονής και γενικά πλαστά πιστοποιητικά κάθε 
τύπου, αρκεί να τους τα ζητούσαν οι αρχές. Ομάδες Βουλγάρων και Γεωργιανών ειδικεύτηκαν στην 
παραγωγή και διακίνηση πλαστών πιστοποιητικών που διευκόλυναν Βαλκάνιους και Καυκάσιους 
να αποκτήσουν άδεια παραμονής ομογενούς. Επίσης προχώρησαν σε μαζική παραγωγή ελληνικών 
ταξιδιωτικών εγγράφων με τα οποία εφοδίασαν Ρώσους, Σέρβους και Βούλγαρους μαφιόζους. Τα 
αδικήματα της πλαστογραφίας απετέλεσαν μία από τις βασικότερες αιτίες για την αντικατάσταση 
των ελληνικών διαβατηρίων με νέα ασφαλέστερα. Εξίσου το ενδιαφέρον είναι ότι από το 1990 μέχρι 
το 2008 οι πλαστογραφίες αυξήθηκαν κατά 20φορές σε απόλυτα μεγέθη. Από 488 παραβάσεις που 
είχαν καταγραφεί το 1990, ανήλθαν το 2008 σε 9677 (Πίνακας 3.6).

Διάγραμμα 3.4

Η συμβολή των αλλοδαπών στην αύξηση των αδικημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι 
καθοριστική. Βέβαια η υπερβολική συμμετοχή μπορεί να ερμηνευθεί και από την επιθυμία των 
αλλοδαπών μεταναστών να διασφαλίσουν την παραμονή τους στη χώρα μας με κάθε πρόσφορο μέσο. 

 ► παραβασεισ του νομου περι επαιτειασ
Αντίστοιχη αύξηση παρουσίασαν και οι παραβάσεις του νόμου περί επαιτείας. Από 136 συλλήψεις 
το 1990 έφτασαν τις 1351 το 2009. Αυτό σημαίνει ότι οι παραβάσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία 
δεκαπλασιάστηκαν μετά τη μαζική εισροή μεταναστών στη χώρα μας. Η ποσοστιαία συμμετοχή των 
αλλοδαπών εμφανίζει ραγδαία άνοδο. Το 1990 87% των παραβατών ήταν ημεδαποί και μόνο το 
13% αλλοδαποί. Το 2009 η σχετική αναλόγια είχε ανατραπεί πλήρως. Το 86% των παραβατών ήταν 
αλλοδαποί και μόνο το 14%  ημεδαποί (Πίνακας 3.7).
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Πίνακας 3.7
Παραβάσεις του Νόμου περί επαιτείας

ΗΜΕΔΑΠΟΙ (Ν) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ % ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ %
1990 118 18 136 86,76% 13,24%
1995 454 69 523 86,81% 13,19%
2000 213 480 778 27,38% 61,70%
2001 208 637 845 24,62% 75,38%
2002 208 637 845 24,62% 75,38%
2003 193 255 448 43,08% 56,92%
2004 121 178 299 40,47% 59,53%
2005 129 350 479 26,93% 73,07%
2006 70 220 290 24,14% 75,86%
2007 70 468 538 13,01% 86,99%
2008 133 749 882 15,08% 84,92%
2009 191 1160 1351 14,14% 85,86%

 Πριν από τη έλευση των οικονομικών μεταναστών την επαιτεία στους μεγάλους δρόμους την 
ασκούσαν οι Ρομά, οι άστεγοι και διάφορα τοξικοεξαρτημένα άτομα. Σήμερα η επαιτεία ασκείται από 
παιδιά και ανάπηρους που ζητιανεύουν στα φανάρια ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην συντριπτική 
τους πλειοψηφία είναι αλλοδαποί. Κάποια στιγμή επιχείρησαν να εμπλακούν στη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα οργανωμένα κυκλώματα. Μετέφεραν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μικρά παιδιά, 
κυρίως από την Αλβανία και τα ωθούσαν στην επαιτεία. Οι αρχές και διάφορες μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις επέδειξαν σθεναρή στάση και τα οργανωμένα κυκλώματα διέκοψαν τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα.

Διάγραμμα 3.5

 ► Κλοπεσ –Διαρρήξεισ.
Οι κλοπές και οι διαρρήξεις είναι αδικήματα υψηλής θέασης και συμβάλλουν στη γενικευμένη 
εικόνα της ανομίας. Το 2009 καταγράφηκε αύξηση 6,13% σε σχέση με το 2008. Ο απόλυτος αριθμός 
κλοπών και διαρρήξεων στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλός για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. Το 2008 
καταγγέλθηκαν 65.558 κλοπές στο σύνολό της επικράτειας και αντιστοιχούσαν σε 662 ανά 100.000 
κατοίκους (Πίνακας 3.2). Αυτή η επίδοση κατατάσσει την Ελλάδα σε μια από τις υψηλότερες θέσεις 
ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. Στο διάγραμμα 3.6 η Ελλάδα εμφανίζεται μετά το Ηνωμένο Βασίλειο 
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στη σχετική κατάταξη. Εξ’ ίσου ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το 35% των κλοπών λαμβάνουν χώρα 
στο δρόμο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σημειώνεται ότι στις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού 
νότου, ο αριθμός των διαρρήξεων κατοικιών ανά 100.000 κατοίκους είναι χαμηλότερος από το μέσο 
όρο της Ε.Ε. Στη Γαλλία και την Ιταλία ο αριθμός τους κυμαίνεται γύρω στις 280 και στις χώρες της 
Ιβηρικής είναι κάτω από 200. Με άλλα λόγια, η χώρα μας εμφανίζει υπερδιπλάσια εγκληματικότητα 
στην κατηγορία των κλοπών και διαρρήξεων.

Πρόκειται για μια ακόμη κατηγορία εγκληματικών ενεργειών, όπου μετά το 1995, η συμμετοχή των 
αλλοδαπών αυξήθηκε σημαντικά. Ενώ πριν από το ’90, το σύνολο των συλληφθέντων για κλοπές και 
διαρρήξεις ήταν ημεδαποί, στη συνέχεια οι αλλοδαποί διευρύνουν τη συμμετοχή τους, μέχρι που το 
ποσοστό τους ανήλθε στο 35% το 2000. 

Πίνακας 3.8
Κλοπές διαρρήξεις

ΗΜΕΔΑΠΟΙ (Ν) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ % ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ %
1991 7242 7242 100,00% 0,00%
1995 7603 7603 100,00% 0,00%
2000 4625 2597 7222 64,04% 35,96%
2001 5036 2214 7250 69,46% 30,54%
2002 5210 2527 7737 67,34% 32,66%
2003 5507 2447 7954 69,24% 30,76%
2004 5026 1985 7011 71,69% 28,31%
2005 5291 2020 7311 72,37% 27,63%
2006 5655 2401 8056 70,20% 29,80%
2007 5751 3471 9222 62,36% 37,64%
2008 5897 4800 10697 55,13% 44,87%
2009 5957 6313 12270 48,55% 51,45%

Τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και στην αναλογία μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών δραστών, η 
κατάσταση παρέμεινε στάσιμη μέχρι το 2005. Η μεταολυμπιακή χαλάρωση των αστυνομικών μέτρων 
οδήγησε σε ραγδαία αύξηση του απόλυτου αριθμού των κλοπών και διαρρήξεων. Οι συλληφθέντες 
από 7.311 το 2005, ανήλθαν σε 12.270 το 2009. Η σημειωθείσα αύξηση είναι της τάξης του 67,83%, 
γεγονός που σε μεγάλο βαθμό αντανακλά τη δικαιολογημένη ανησυχία της κοινής γνώμης για 
υπέρμετρη αύξηση της εγκληματικότητας τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι δε μειώθηκε ο αριθμός 
των κλοπών και διαρρήξεων το χρονικό διάστημα 2001-2007, όπως συνέβη με την εγκληματικότητα 
υψηλής θέασης στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., πρέπει να ανησυχήσει την ηγεσία της ελληνικής 
αστυνομίας.
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Διάγραμμα 3.7

 

Το 2009 ήταν η πρώτη χρονιά που οι συλληφθέντες αλλοδαποί για κλοπές ξεπέρασαν τους Έλληνες. 
Η εθνικότητα που κυριαρχεί στο συγκεκριμένο τύπο εγκλήματος είναι οι Ρουμάνοι. Πρόσφατα 
στις μικροκλοπές και τις ληστείες σε πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου έχουν εμπλακεί και 
Αφρικανοί λαθρομετανάστες από την Αλγερία και τη Σομαλία. Επίσης, καταγράφεται ένας συνεχώς 
διευρυνόμενος αριθμός συμμοριών που συμμετέχουν από κοινού Έλληνες και αλλοδαποί κακοποιοί.

Διάγραμμα 3.6

Διαρρήξεις κατοικιών ανά 100.000 κατοίκους
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 ► Κλοπεσ Κατα γεώγραφιΚο Διαμερισμα του Δήμου αθήναιών.
Στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων λειτουργούν 12 αστυνομικά τμήματα, αλλά διοικητικά στη 
Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών υπάγονται 20 τμήματα. Οι περισσότερες κλοπές στο χώρο που 
καλύπτει η Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών σημειώνονται στην περιοχή ευθύνης του Αστυνομικού 
Τμήματος Ακροπόλεως. Το 2006 καταγράφηκαν 2123 κλοπές από 2340 που είχαν σημειωθεί το 
2005. Είναι ενδιαφέρον ότι το δεύτερο τμήμα σε απόλυτο αριθμό καταγγελλόμενων κλοπών είναι 
της Ομονοίας με 1070 συμβάντα το 2006 και ακολουθεί το τμήμα Συντάγματος με 1014.

Οι πελάτες των εμπορικών καταστημάτων στην περιοχή της Ερμού και οι ανυποψίαστοι τουρίστες 
στους πεζοδρόμους του μεγάλου αρχαιολογικού περιπάτου είναι τα συνήθη θύματα στην περιοχή. Οι 
κλοπές στο κέντρο της Αθήνας δεν αφορούν σε οικίες ή καταστήματα. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 
διαπράττονται στο δρόμο και αφορούν σε κλοπές πορτοφολιών, κοσμημάτων και αρπαγές τσαντών. 
Πρόκειται για εγκλήματα υψηλής θέασης που επηρεάζουν δυσμενώς την τουριστική εικόνα της 
πόλης. Δυστυχώς, στο ιστορικό κέντρο που καλύπτουν τα Αστυνομικά Τμήματα Ακροπόλεως και 
Συντάγματος εκδηλώνονται συνολικά περισσότερες από τις μισές κλοπές που καταγράφονται στα 
όρια του Δήμου Αθηναίων. Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, η θεωρία των Ομόκεντρων Κύκλων (Μπρετάνος 
– 2008). 

Εξίσου ενδιαφέρον είναι το στοιχείο ότι το ποσοστό εξιχνίασης των κλοπών που διαπράττονται στο 
κέντρο της Αθήνας είναι το χαμηλότερο ανάμεσα στα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής. Το ποσοστό 
εξιχνιάσεων στην περιοχή Ακροπόλεως ήταν μόλις 5,7% το 2006, ενώ σε άλλα αστυνομικά τμήματα 
υπερέβαινε ακόμα και το 14%. 

Αν εξαιρεθεί το κέντρο, ο αριθμός των κλοπών είναι αισθητά μεγαλύτερος στις Δυτικές συνοικίες της 
πόλης και χαμηλότεροι στις Ανατολικές. Τα λιγότερα κρούσματα κλοπών σημειώνονται στην περιοχή 
ευθύνης του Α.Τ. Καισαριανής και ακολουθεί του Βύρωνα, του Αγ.Δημητρίου και του Ζωγράφου. 
Σχεδόν διπλάσια είναι τα κρούσματα στις περιοχές Πατησίων, Αγ. Παντελεήμονα, Κολωνού 
και Πετραλώνων. Λογικά στις Ανατολικές περιοχές που κατοικούν πιο ευκατάστατοι πολίτες, θα 
έπρεπε να σημειώνεται μεγαλύτερος αριθμός κλοπών και διαρρήξεων. Επομένως, ο αυξημένος 
αριθμός κρουσμάτων στις δυτικότερες συνοικίες, θα πρέπει να αποδοθεί στην μεγάλη παρουσία 
λαθρομεταναστών. Από το 2006 και μετά, η κατάσταση θα πρέπει  να έχει επιδεινωθεί τόσο στο 
ιστορικό κέντρο, όσο και στις περιοχές του Αγ. Παντελεήμονα και των Πατησίων. Όμως δεν κατέστη 
εφικτό να λάβουμε τα σχετικά στατιστικά στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ. Στα επανειλημμένα αιτήματα 
που υποβάλαμε, αρνήθηκαν τη χορήγησή τους προφασιζόμενοι λόγους εθνικής ασφαλείας.    

 ► λήστειεσ.
Η συγκεκριμένη κατηγορία εγκλημάτων εμφανίζει ταχύτερους ρυθμούς ανόδου σε σχέση με τις 
κλοπές και διαρρήξεις. Από το 1995 έως το 2009, ο αριθμός των ληστειών υπερδιπλασιάστηκε. Το 
2009 η ποσοστιαία αύξηση, ήταν της τάξης του 41,9% και οι ληστείες από 2.948 το 2008, έφτασαν 
στις 4.185 (Πίνακας 3.1). Όπως αποδεικνύεται από την εθνικότητα των συλληφθέντων, η αναλογία 
μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών δραστών ακολούθησε παραπλήσια εξέλιξη με αυτή των κλοπών 
και διαρρήξεων. 
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Πίνακας 3.9
Συμμετοχή στο αδίκημα της ληστείας

ΗΜΕΔΑΠΟΙ (Ν) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ % ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ %
1990 395 11 406 97,29% 2,71%
1995 586 168 754 77,72% 22,28%
2000 616 241 857 71,88% 28,12%
2001 570 279 849 67,14% 32,86%
2002 642 310 952 67,44% 32,56%
2003 710 273 983 72,23% 27,77%
2004 553 321 874 63,27% 36,73%
2005 587 300 887 66,18% 33,82%
2006 595 407 1002 59,38% 40,62%
2007 648 442 1090 59,45% 40,55%
2008 579 595 1174 49,32% 50,68%
2009 782 796 1578 49,56% 50,44%

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Το 1990 οι αλλοδαποί ευθύνονταν μόνο για το 2,7% των ληστειών. Το 2008 οι αλλοδαποί υπερέβησαν 
σε αριθμό τους Έλληνες δράστες (Διάγραμμα 3.8). Σε ότι αφορά την εθνικότητα των δραστών, 
η πλειοψηφία τους είναι Αλβανοί και ακολουθούν οι Καυκάσιοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
στις συμμορίες που πραγματοποιούν τις ληστείες, συμμετέχουν από κοινού Έλληνες και αλλοδαποί 
κακοποιοί. Πάντως, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.9, η Ελλάδα με 28 ληστείες ανά 100.000 
κατοίκους βρίσκεται πολύ χαμηλά στη συγκριτική κατάταξη των χωρών της Ένωσης. Σημειώνεται 
πως ο μέσος όρος στην Ε.Ε. των 27 είναι 90 ληστείες ανά 100.000 κατοίκους. 

Διάγραμμα 3.9

Ληστείες ανά 100.000 κατοίκους
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Μόνο η Τουρκία και η Κύπρος εμφανίζουν χαμηλότερη αναλογία ληστειών, σε σχέση με τον πληθυσμό 
τους. Αντίθετα, η Ισπανία με 206 ληστείες ανά 100.000 κατοίκους είναι πρώτη στη σχετική λίστα. 
Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην εκρηκτική άνοδο του αριθμού των μεταναστών που εισήλθαν στη 
χώρα αυτή μετά το 2000.
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Διάγραμμα 3.8

 ► ανθρώποΚτονιεσ.
Η ανθρωποκτονία είναι το πιο βαρύ και ειδεχθές έγκλημα. Πρόκειται για ακραία μορφή εγκληματικής 
δράσης που δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας στο κοινωνικό σύνολο. Στην Ευρώπη η μακρά 
παράδοση των ουμανιστικών ιδεών έχει αναδείξει την ανθρώπινη ζωή σε ύψιστο αγαθό. Για το λόγο 
αυτό, οι ανθρωποκτονίες στις χώρες της Ε.Ε. δεν υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τις 1,4 περιπτώσεις ανά 
100.000 κατοίκους.

Στις περισσότερες χώρες του υπόλοιπου κόσμου το αντίστοιχο μέγεθος είναι υπερτριπλάσιο. Εξίσου 
ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δεν παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις του σχετικού δείκτη από 
χώρα σε χώρα. Υψηλότερη αναλογία ανθρωποκτονιών καταγράφεται στις χώρες της πρώην ανατολικής 
Ευρώπης, τη Φιλανδία, την Ιρλανδία και το Βέλγιο. Με εξαίρεση τις πρώην κομμουνιστικές χώρες 
που αντιμετώπισαν προβλήματα κοινωνικής αποδιάρθρωσης τη δεκαετία του ’90, στις υπόλοιπες το 
φαινόμενο φαίνεται να συνδέεται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι μεσογειακές χώρες 
εμφανίζουν στο σύνολό τους πολύ χαμηλή αναλογία ανθρωποκτονιών ανά 100.000 κατοίκους 
(Διάγραμμα 3.11). 
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Διάγραμμα 3.11 - Πηγή: Eurostat

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.10  πριν από το 1990 η πλειονότητα των δραστών που συνελήφθησαν 
με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ήταν Έλληνες πολίτες (94,6%). Από το 1995 και μετά η 
αναλογία των αλλοδαπών δραστών αυξάνει διαρκώς μέχρι και το 2004. Η χρονιά των Ολυμπιακών 
Αγώνων αποδεικνύει έμπρακτα τη σχετική αξία της αστυνόμευσης στη μείωση της εγκληματικότητας. 
Τα αυστηρά μέτρα που ελήφθησαν τις παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων είχαν ως αποτέλεσμα 
να περιοριστεί ο αριθμός των αλλοδαπών δραστών κατά 45% σε σχέση με το 2003. Η αναλογία των 
αλλοδαπών που συνελλήφθησαν εκείνη τη χρονιά για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία έπεσε από το 
37,4% στο 24,9%.

Πίνακας 3.10
Ανθρωποκτονίες

ΗΜΕΔΑΠΟΙ (Ν) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ % ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ %
1990 211 12 223 94,62% 5,38%
1995 228 40 268 85,07% 14,93%
2000 214 62 276 77,54% 22,46%
2001 185 92 277 66,79% 33,21%
2002 187 91 278 67,27% 32,73%
2003 189 113 302 62,58% 37,42%
2004 193 64 257 75,10% 24,90%
2005 195 91 286 68,18% 31,82%
2006 203 92 295 68,81% 31,19%
2007 195 103 298 65,44% 34,56%
2008 201 147 348 57,76% 42,24%
2009 249 124 373 66,76% 33,24%

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Μετά το 2004, τα μέτρα επιτήρησης του αλλοδαπού πληθυσμού χαλάρωσαν και το ποσοστό τους 
σε σχέση με τους Έλληνες δράστες άρχισε να αυξάνεται πάλι. Το 2008 καταγράφεται έξαρση 
της συμμετοχής αλλοδαπών σε ανθρωποκτονίες. Το ποσοστό των αλλοδαπών στο σύνολο των 
συλληφθέντων ανήλθε σε 42,2%. Την επόμενη χρονιά όμως επανήλθε στο μέσο όρο της δεκαετίας 
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του 2000 που είναι γύρω στο 34%. Και αυτή η αναλογία όμως κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή δεδομένου 
ότι η αναλογία των αλλοδαπών στο σύνολο του πληθυσμού κυμαίνεται γύρω στο 11%. Εξίσου 
ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αυξάνει διαχρονικά ο αριθμός των συλληφθέντων ανά υπόθεση. 
Το 2009 σημειώθηκαν 129 φόνοι και χωρίς να εξιχνιαστούν όλοι συνελλήφθησαν 373 δράστες. Αυτό 
σημαίνει ότι αποδεικνύει ότι συμμετείχαν 3 δράστες κατά μέσο όρο σε κάθε εγκληματική ενέργεια. Το 
γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι περισσότεροι φόνοι είναι προμελετημένοι και γίνονται από ομάδες 
του οργανωμένου εγκλήματος. Τα εγκλήματα τιμής και οι φόνοι εν βρασμώ ψυχής έχουν υποχωρήσει 
αισθητά στη χώρα μας. Η εξέλιξη αυτή επιτείνει το κλίμα ανασφάλειας που νιώθει η κοινή γνώμη. 
Αφού οι δράστες είναι επαγγελματίες, αυξάνει η πιθανότητα να κινδυνεύσει αναίτια ο μέσος πολίτης.

Διάγραμμα3.10

 ► αρχαιοΚαλήλια.
Η αρχαιοκαπηλία είναι από τα ελάχιστα είδη εγκλημάτων που η αναλογία των αλλοδαπών δραστών 
στη χώρα μας μειώνεται διαχρονικά. Στις δεκαετίες του ’70 και του ’80, οι αλλοδαποί επεδείκνυαν 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές αρχαιότητες. Μπορεί τις παράνομες ανασκαφές να τις 
πραγματοποιούσαν ντόπιοι εργάτες, αλλά στα κυκλώματα εμπορίας και διακίνησης η αναλογία 
των αλλοδαπών ήταν υψηλή. Μετά το 1990 με την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην 
Ανατολική Ευρώπη, το ενδιαφέρον των εμπόρων αρχαιοτήτων μεταφέρθηκε στις χώρες αυτές. 
Λεηλατήθηκαν ακόμα και κρατικές συλλογές. Παράλληλα, πολλοί κάτοικοι που παρέμεναν άνεργοι 
άρχισαν να επιδίδονται συστηματικά σε εκτεταμένες λαθρανασκαφές και χωρίς την παραμικρή 
ενόχληση από τις αρχές.
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Πίνακας 3.11
Παραβίαση του Νόμου περί αρχαιοκαπηλίας

ΗΜΕΔΑΠΟΙ (Ν) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ % ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ %
1991 250 15 265 94,34% 5,66%
1995 219 31 250 87,60% 12,40%
2000 109 8 117 93,16% 6,84%
2001 126 6 132 95,45% 4,55%
2002 135 19 154 87,66% 12,34%
2003 130 8 138 94,20% 5,80%
2004 82 8 90 91,11% 8,89%
2005 83 6 89 93,26% 6,74%
2006 112 11 123 91,06% 8,94%
2007 100 3 103 97,09% 2,91%
2008 105 14 119 88,24% 11,76%
2009 93 11 104 89,42% 10,58%

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων στην Αλβανία, τα Σκόπια, 
τη Βουλγαρία και τον Εύξεινο Πόντο. Η υπερπροσφορά έριξε τις τιμές στις διεθνείς αγορές των 
φιλότεχνων. Παράλληλα, η Ουνέσκο αυστηροποίησε τη νομοθεσία και επέβαλε την επιστροφή 
αρχαιοτήτων από τα μεγάλα μουσεία της Δύσης, όταν αποδεικνύεται ότι υπήρξαν προϊόντα 
λαθρανασκαφής. Σε χώρες όπως η Ελλάδα το ρίσκο από μια πιθανή σύλληψη ήταν υψηλότερο από 
τα αναμενόμενα οφέλη και γι’ αυτό σημειώθηκε κάμψη στη δράση των αρχαιοκαπήλων. Με εξαίρεση 
κάποιες συγκυριακές εξάρσεις το 1995 και το 2003 που η αναλογία των αλλοδαπών στο σύνολο των 
συλληφθέντων για παραβίαση του νόμου περί αρχαιοκαπηλίας ανήλθε στο 19,4%, όλα τα υπόλοιπα 
έτη το ποσοστό τους παραμένει μονοψήφιο. Μάλιστα το 2007 περιορίστηκε σε 2,9%. Τέλος, αξίζει 
να σημειωθεί ότι ο απόλυτος αριθμός των δραστών που συνελλήφθησαν για αρχαιοκαπηλία μειώθηκε 
τόσο το 2008 όσο και το 2009.

Διάγραμμα 3.2
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 ► λαθρεμποριο.
Το λαθρεμπόριο αποτελέι άλλη μια κατηγορία εγκλήματος στην οποία μετά το 1995 η αναλογία των 
αλλοδαπών δραστών σε σχέση με τους Έλληνες έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Το 1991 μόνο το 4% των 
συλληφθέντων ήταν αλλοδαποί και το 1995 ανέβηκε στο 19%. Μεταξύ του 1995 και 2000 ο συνολικός 
αριθμός των συλληφθέντων διπλασιάστηκε και παράλληλα το ποσοστό των αλλοδαπών ανήλθε στο 
55,6%. Τη διετία 2003-2004 το ποσοστό των αλλοδαπών που συνελλήφθησαν για λαθρεμπόριο 
υπερέβη το 60%. Η συγκεκριμένη έξαρση αντανακλά στην εφαρμογή αυστηρών μέτρων πάταξης του 
παρεμπορίου στο κέντρο της Αθήνας.

Πίνακας 3.12
Παραβάσεις Νόμου περί λαθρεμπορίου

ΗΜΕΔΑΠΟΙ (Ν) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ % ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ %
1991 139 6 145 95,86% 4,14%
1995 189 45 234 80,77% 19,23%
2000 186 233 419 44,39% 55,61%
2001 194 212 406 47,78% 52,22%
2002 226 220 446 50,67% 49,33%
2003 210 360 570 36,84% 63,16%
2004 96 120 216 44,44% 55,56%
2005 125 132 257 48,64% 51,36%
2006 109 62 171 63,74% 36,26%
2007 69 22 91 75,82% 24,18%
2008 102 34 136 75,00% 25,00%
2009 107 48 155 69,03% 30,97%

Στη διάρκεια προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων, η Αθήνα έπρεπε να ευπρεπιστεί και δεν 
υπήρχαν περιθώρια για συναισθηματισμούς απέναντι σε φτωχούς λαθρομετανάστες. Μετά την 
τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων οι προσπάθειες των διωκτικών αρχών ατόνησαν. Το ενδιαφέρον 
της Πολιτείας μετατοπίζεται στην πάταξη του φαινομένου της λαθρεμπορίας καυσίμων από όπου το 
Δημόσιο χάνει μεγάλα έσοδα. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ το 2003 είχαν συλληφθεί 360 αλλοδαποί με 
την κατηγορία της λαθρεμπορίας, ο αριθμός τους το 2007 ανήλθε σε 22 και το 2008 σε 34 (Πίνακας 
3.12). Έτσι, το ποσοστό των αλλοδαπών που συλλαμβάνονται για λαθρεμπορία περιορσίτηκε ξανά 
από το 63 στο 25% στα επόμενα τρία χρόνια (Διάγραμμα 3.13). Οι στατιστικές των καταγεγραμμένων 
εγκλημάτων λαθρεμπορίας αποδεικνύουν τη σημαντική επίδραση που έχουν οι προτεραιότητες των 
διωκτικών αρχών στη διαμόρφωση των δεικτών εγκληματικότητας.

Διάγραμμα 3.13
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 ► παραβασεισ του νομου περι πνευματιΚήσ ιΔιοΚτήσιασ
Μέχρι και το 1995, οι αστυνομικές αρχές στη χώρα μας δεν δίωκαν συστηματικά τους παραβάτες 
του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για το θέμα ενδιαφέρονταν οι δισκογραφικές εταιρίες, οι 
εταιρίες διανομής κινηματογραφικών ταινών και οι εταιρίες πληροφορικής. Η παράνομη αντιγραφή 
θεωρείται μία ιδιότυπη μορφή οικονομικού εγκλήματος που ζημειώνει τις εταιρείες διαχείρισης 
πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων και τις μεγάλες πολυεθνικές που παράγουν λογισμικό. 
Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε μέχρι το 2000 είναι ότι το 90% του λογισμικού που 
δεν πωλείται μαζί με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (λειτουργικά συστήματα κλπ.) είχε αποκτηθεί  
κατά παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πίνακας 3.13
Παραβάσεις του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας

ΗΜΕΔΑΠΟΙ (Ν) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ % ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ %
1991
1995
2000 337 297 634 53,15% 46,85%
2001 503 518 1021 49,27% 50,73%
2002 555 1206 1761 31,52% 68,48%
2003 328 1860 2188 14,99% 85,01%
2004 243 1479 1722 14,11% 85,89%
2005 341 1704 2045 16,67% 83,33%
2006 242 1456 1698 14,25% 85,75%
2007 147 763 910 16,15% 83,85%
2008 191 938 1129 16,92% 83,08%
2009 437 611 1048 41,70% 58,30%

Αρμόδιο για την πάταξη του φαινομένου ήταν το Υπουργείο Οικονομικών και το Σ.Δ.Ο.Ε. Οι πρώτοι 
μετανάστες που ασχολήθηκαν συστηματικά με την εμπορία προιόντων που προστατεύονται από το 
νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας ήταν οι Βούλγαροι. Στο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης πριν την 
πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων, η Βουλγαρία είχε εξειδικευτεί στην ανάπτυξη προιόντων 
λογισμικού. 

Οι αλλοδαποί συλληφθέντες για παραβάσεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, υπερέβησαν 
μετά το 2000 σε αναλογία τους ημεδαπούς (Διάγραμμα 3.14). Ο μεγαλύτερος αριθμός αλλοδαπών 
συνελλήφθη το 2003 όταν στα πλαίσια του ευπρεπισμού της Αθήνας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 
πατάχθηκε συστηματικά η μικροπαραβατικότητα και το παρεμπόριο. Την περίοδο από το 2003 μέχρι 
και το 2006, η αναλογία των αλλοδαπών ανάμεσα στους συλληφθέντες κυμάνθηκε γύρω στο 85%. 
Στη συνέχεια φαίνεται να ατονεί ελαφρά το κυνήγι των Αφρικανών που πωλούν παράνομα αντίγραγα 
προιοντων ψηφιακού περιεχομένου.

Το 2009 το ποσοστό των αλλοδαπών περιορίστηκε στο 58,3% (Διάγραμμα 3.14). Σε μεγάλο βαθμό 
η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε προσπάθειες των εταιριών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών 
δικαιωμάτων να συλλέξουν τέλη από επιχειρήσεις εστίασης, ψυχαγωγίας και ξενοδοχείας. Ανάμεσα 
στο 2008 και το 2009 υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των Ελλήνων που συνελλήφθησαν και οδηγήθηκαν 
στο αυτόφωρο για παραβάσεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Πίνακας 3.13).
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Διάγραμμα 3.14

 ► παραβασεισ του νομου περι σεξουαλιΚήσ εΚμεταλλευσήσ
Η συγκεκριμένη κατηγορία εγκλημάτων δεν αφορά στις ιερόδουλες, τις παραβάσεις υγειονομικών 
διατάξεων ή την παράνομη διαμονή τους στη χώρα μας. Αφορά στη σεξουαλική εκμετάλλευση 
ατόμων από σωματεμπόρους που εξυπηρετούν ως μεσάζοντες την ακολασία τρίτων. Ο σωματέμπορος 
προσλαμβάνει, παρασύρει ή ασκεί βία και απειλές, με σκοπό την εξώθηση διαφόρων ατόμων στην 
πορνεία. Μπορεί επίσης να εκμεταλλεύεται παράνομους οίκους ανοχής ή άλλα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως Ινστιτούτα Ομορφιάς και Κέντρα Ψυχαγωγίας στα οποία ασκείται 
συγκεκαλυμένη πορνεία. Μέχρι το 1995, η πλειονότητα αυτών που εκμεταλεύονταν γυναίκες ή 
ανηλίκους ήταν Έλληνες υπήκοοι σε ποσοστό 89,6%. Μόνο το 5,3% ήταν αλλοδαποί και σε άλλο 
ένα 5,3% των περιπτώσεων υπήρχε συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών προαγωγών. 
Η σωματεμπορία είναι ένα είδος παράνομης δραστηριότητας που ασκείται κατά κύριο λόγο από 
κυκλώμτατα του οργανωμένου εγκλήματος. Οι φυσικοί αυτουργοί και τα θύματα ανήκουν συνήθως 
στα κατώτερα κοινονικοοικονομικά στρώματα. Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια, η 
πλειονότητα των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε ποσοστό πάνω από 90% είναι αλλοδαπές 
γυναίκες. Οι περισσότερες διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτα 
θύματα στα χέρια των μαστροπών. 
Μετά το 2000 η αναλογία ημεδαπών και αλλοδαπών μαστροπών έφτασε να είναι περίπου η ίδια. Οι 
περισσότεροι αλλοδαποί δράστες εκμεταλλευόταν μικρό αριθμό θυμάτων, με τα οποία διατηρούσαν 
στενή διαπροσωπική σχέση. Αυτός ο τύπος εξώθησης στην πορνεία είχε καθαρά οικονομικά κίνητρα. 
Η πλειονότητα των δραστών ήταν Αλβανοί, Ρουμάνοι και Μολδαβοί. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η 
πορνεία πέρασε σχεδόν εξολοκλήρου στον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος. Η αναλογία δραστών 
μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών παραμένει σταθερή στο 60/40 για τουλάχιστον μία δεκαετία.
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Διάγραμμα 3.15

Το ζήτημα της σωματεμπορίας και της διακίνησης εκδιδομένων γυναικών δεν απασχόλησε ιδιαίτερα 
την ελληνική αστυνομία κατά το παρελθόν. Για πρώτη φορά κίνησε το ενδιαφέρον των αρχών στη 
διάρκεια προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι διωκτικές αρχές προσπάθησαν να επιβάλλουν 
τάξη σε οίκους ανοχής και πιάτσες εκδιδομένων, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κλοπών 
ή άλλων μορφών εκμετάλλευσης πελατών που μπορεί να εξέθεταν τη χώρα μας στην Ολυμπιακή 
οικογένεια ή τους τουρίστες υψηλών εισοδημάτων που θα βρίσκονταν στην πόλη κατά τη διάρκεια 
των αγώνων.

Πίνακας 3.14
Παραβάσεις του Νόμου περί σεξουαλικής εκμετάλλευσης

ΗΜΕΔΑΠΟΙ (Ν) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ % ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ %
1991
1995
2000 382 356 738 51,76% 48,24%
2001 567 421 988 57,39% 42,61%
2002 449 322 771 58,24% 41,76%
2003 502 286 788 63,71% 36,29%
2004 468 305 773 60,54% 39,46%
2005 402 269 671 59,91% 40,09%
2006 475 245 720 65,97% 34,03%
2007 304 244 548 55,47% 44,53%
2008 447 308 755 59,21% 40,79%
2009 437 611 1048 41,70% 58,30%

Εκείνο το διάστημα το πρόβλημα με τον υπερβολικό αριθμό εκδιδομένων αλλοδαπών μεταφέρθηκε 
στην επαρχία. Σε πολλές επαρχιακές πόλεις δημιουργήθηκαν εκρηκτικά κοινωνικά προβλήματα που 
υποχρέωσαν τις αρχές να παρέμβουν δυναμικά. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Αθήνα, η εγρήγορση 
των αρχών ατόνησε και πάλι. Άλλωστε, στην πρωτεύουσα δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένο κοινωνικό 
μέτωπο ενάτια στην πορνεία. Οι γυναικείες οργανώσεις και τα κόματα δεν έδωσαν ποτέ τη σημασία 



• 172 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

που έχει το θέμα σε άλλες βορειοευρωπαικές  και ιδιαίτερα τις Σκανδιναβικές χώρες. Επίσης, στην 
Ελλάδα δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών πορνείας. Η σύγχρονη 
αντεγκληματική πολιτική γύρω από τα ζητήματα της πορνείας επικεντρώνεται σε δύο άξονες:

•	 Στη διαμόρφωση πλαισίου που βοηθά τα θύματα σεξουαλικής εκεμτάλλεσυσης να 
απεξαρτηθούν από τα κυκλώματα του οργανωμένου εγκληματος. Προς αυτή την κατεύθυνση 
μπορεί να συμβάλλει η υιοθέτηση ευκολομνημόνευτου αριθμού τηλεφώνου που να λειτουργεί 
ως γραμμή καταγγελιών από τα θύματα. 

•	 Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η λειτουργία χώρων φιλοξενίας  και παροχής ψυχολογικής στήριξης 
σε θύματα που καταγγέλλουν σωματεμπόρους ή προσπαθούν να απομακρυνθούν από τα 
κυκλώματα. 

•	 Προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης των εκδιδόμενων 
ατόμων που εγκαταλείπουν το επάγγελμα.

•	 Σκλήρυνση των ποινών που προβλέπει το νομικό πλαίσιο για όσους κάνουν χρήση υπηρεσιών 
ανηλίκων.

Ένα θέμα το οπίο σχετίζεται με την ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας είναι η διακίνηση εντύπων 
πορνογραφίας. Τα περίπτερα της πλατείας Ομονοίας έχουν μετατραπεί σε πρατήρια ξενόγλωσσων 
περιοδικών πορνογραφικού περιεχομένου. Η διακίνηση του υλικού στο συγκεκριμένο χώρο λειτουργεί 
ως πόλος έλξης για νεαρούς μοναχικούς μετανάστες. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνει η πελατεία στις 
παραπλήσιες πιάτσες της Ευριπίδου, της Καποδιστρίου, της Σόλωνος και της Μενάνδρου.

Θα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά ο νόμος περί ασέμνων εντύπων στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε 
να αναγκαστούν οι διακινητές να μεταφέρουν τα σημεία πώλησης μακρυά από την περιοχή της 
Ομόνοιας.

 ► ή ανθρώπογεώγραφια τήσ παραβατιΚοτήτασ στο Κεντρο τήσ αθήνασ.
Τα είκοσι τελευταία χρόνια η Αθήνα απετέλεσε προορισμό εκατοντάδων χιλιάδων οικονομικών 
μεταναστών. Η πλειονότητά του πρώτου κύματος λαθρομεταναστών προερχόταν από την Αλβανία 
και ακολουθούσαν σε απόλυτους αριθμούς οι υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες, όπως η Βουλγαρία με τη 
Ρουμανία. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 η προέλευση των μεταναστευτικών ροών μετατοπίστηκε 
ανατολικότερα. Οι παρατεταμένες πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή του Καυκάσου, οδήγησαν 
πολλούς κατοίκους από τη Γεωργία και την Τσετσενία στην Ελλάδα. Η χώρα μας επελέγη ως τελικός 
προορισμός των μεταναστών, λόγω και της ύπαρξης μεγάλου αριθμού ομογενών που κατοικούσαν 
κατά το παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή. Η προώθησή τους στη χώρα μας εξελίχθηκε σε οργανωμένη 
επιχείρηση μέσω Τουρκίας και των χερσαίων συνόρων με τις Βαλκανικές χώρες. Όταν περιορίστηκε 
το ενδιαφέρον των κατοίκων του Καυκάσου για μετανάστευση προς τη χώρα μας, τα ίδια κυκλώματα 
άρχισαν να διακινούν μετανάστες από άλλες εμπόλεμες ζώνες της Κεντρικής Ασίας, όπως το 
Κουρδιστάν, το Ιράκ, το Ιράν και λίγο αργότερα το Αφγανιστάν με το Πακιστάν.
Από τη νότια πύλη διόδου μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας διακινήθηκαν Αφρικανοί. Στην 
αρχή Αιγύπτιοι που απασχολήθηκαν στο χώρο της αλιείας και στη συνέχεια Νιγηριανοί, Σουδανοί και 
Σομαλοί που επιδόθηκαν στο λαθρεμπόριο, τη διακίνηση ναρκωτικών, την πορνεία, το παραεμπόριο 
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και τις μικροκλοπές. Με την έλευση των τελευταίων, άρχισαν να γίνονται ακόμα πιο εμφανή τα 
προβλήματα γκετοποίησης στο κέντρο της Αθήνας. Τα νέα ρεύματα λαθρομεταναστών προέρχονται 
από εμπόλεμες περιοχές και κατά συνέπεια, είναι πιο εξοικειωμένοι με τη βία. Ταυτόχρονα, είδαν τη 
χώρα μας ως ενδιάμεσο σταθμό στην πορεία τους προς τις πλουσιότερες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. 
Εκεί κατοικούσαν ήδη πολλοί ομοεθνείς τους, καθώς οι χώρες τους ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα 
αποικίες.

Οι μισοί από τους μετανάστες που έφτασαν στην Ελλάδα κατοικούν στην Αττική και από αυτούς 
το 40% διαμένει στο Δήμο της Αθήνας (Έκθεση Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αθηναίων -2010). 
Σήμερα, οι μετανάστες αποτελούν το 19% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου της Αθήνας. Οι 
περισσότεροι έχουν εγκατασταθεί στις Νότιες συνοικίες του Δήμου που βρίσκονται κάτω από την 
πλατεία της Ομόνοιας. Δυτικότερα από το Μεταξουργείο, το Βοτανικό, τα Πατήσια και μέχρι την 
Κυψέλη, έχουν σχηματιστεί θύλακες μέσα  στους οποίους οι αλλοδαποί μετανάστες αποτελούν 
πλέον την πλειοψηφία των κατοίκων. Οι μετανάστες που έφτασαν πριν από αρκετά χρόνια στη χώρα 
μας και έχουν ενσωματωθεί σε κάποιο βαθμό, διαμένουν στις πολυκατοικίες των πυκνοδομημένων 
τετραγώνων των προαναφερόμενων συνοικιών. Οι λαθρομετανάστες που έχουν έλθει πιο πρόσφατα, 
διαμένουν στα υπόγεια και τους χαμηλούς ορόφους των πιο κακοσυντηρημένων πολυκατοικιών, στα 
παλιά προσφυγικά σε εγκαταλελειμμένα κτίρια και ερειπωμένα εργοστάσια. Συχνά υπενοικιάζουν 
από ομοεθνείς τους μια θέση κρεβατιού σε κάποιο δωμάτιο διαμερίσματος. Με αυτό τον τρόπο, 
αυξάνει υπέρμετρα η πληθυσμιακή πυκνότητα στις προαναφερόμενες περιοχές του κέντρου. Οι 
συνθήκες γκετοποίησης που έκαναν σταδιακά την εμφάνισή τους, μετέτρεψαν την περιοχή σε 
προπύργιο της εγκληματικότητας. Καταρχήν, ευνοήθηκε η στρατολόγηση εξαθλιωμένων μεταναστών 
από το οργανωμένο έγκλημα. Το αποτέλεσμα ήταν να σχηματιστούν ομάδες παραβατικών ατόμων με 
ομοιογενή εθνοτικά χαρακτηριστικά που ειδικεύονται σε συγκεκριμένο τύπο εγκληματικής δράσης. 

Οι ομάδες των Νιγηριανών και Γκανέζων ελέγχουν τη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών ουσιών, 
την πορνεία ανηλίκων ομοεθνών τους γυναικών και το μεγαλύτερο όγκο του παραεμπορίου στους 
δρόμους της πρωτεύουσας. Με τις ίδιες κατηγορίες εγκλήματος ασχολούνται και οι υπόλοιπες 
εθνικές ομάδες των Αφρικανών, όπως είναι οι Σομαλοί, οι Μαροκινοί, οι Αιθίοπες και οι Σουδανοί. 
Συχνά ξεσπούν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ τους για τον έλεγχο διαφόρων τμημάτων του ιστορικού 
κέντρου. Οι Σομαλοί εσχάτως έχουν επεκτείνει τη δράση τους και σε αρπαγές τσαντών, γυναικείων 
κοσμημάτων και κινητών τηλεφώνων.

Οι Ιρακινοί και οι Αφγανοί διακινούν ηρωίνη και οπιούχες ουσίες που προέρχονται από την Κεντρική 
Ασία. Μαζί με τους Κούρδους ειδικεύονται επίσης στη διακίνηση παράνομων λαθρομεταναστών προς 
τη χώρα μας μέσω Τουρκίας και στη συνέχεια από την Ελλάδα προς τις υπόλοιπες κοινοτικές χώρες. 
Για να διευκολύνουν τη διακίνηση των λαθρομεταναστών, έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες δεξιότητες 
στις πλαστογραφίες δημοσίων εγγράφων. Έτσι, βρήκαν την ευκαιρία να επεκτείνουν τη δράση τους 
στις οικονομικές απάτες και να ανταγωνιστούν στον τομέα αυτό τους Ρώσους μαφιόζους.

Οι Κινέζοι σπάνια συμμετέχουν σε βιαιότητες. Δραστηριοποιούνται στο χώρο του λαθρεμπορίου 
φθηνών ρούχων και των απομιμήσεων επώνυμων προϊόντων. Σχεδόν πάντοτε εμφανίζουν παράλληλα 
και νομιμοφανείς δραστηριότητες. Έχουν ανοίξει πολυάριθμα καταστήματα που πωλούν ρούχα, 
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υποδήματα, μικροαντικείμενα, έπιπλα και διακοσμητικά για το σπίτι, φθηνά κοσμήματα και αξεσουάρ. 
Στην ουσία όμως, λειτουργούν ως δίκτυο προώθησης λαθραίων εμπορευμάτων στη λιανική. Αυτοί 
εισάγουν τα φθηνά κινέζικα προϊόντα μέσω Ιταλίας και στη συνέχεια εφοδιάζουν τους μικροπωλητές 
που δραστηριοποιούνται στο παραεμπόριο στους δρόμους της Πρωτεύουσας.
 
Οι Ρώσοι και οι Γεωργιανοί είναι πιο σκληροί. Δραστηριοποιούνται στο χώρο του οργανωμένου 
εγκλήματος. Κατά συνέπεια, δεν είναι αυτοί που δημιουργούν τα μείζονα προβλήματα στην εικόνα 
του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Ασχολούνται με τη διακίνηση οικιακών βοηθών, σερβιτόρων σε 
μπαρ και καλλιτέχνιδων σε όλη τη χώρα. Ειδικεύονται επίσης στις ηλεκτρονικές απάτες με πιστωτικές 
κάρτες, στις παραχαράξεις, την προστασία και την εκτέλεση πληρωμένων συμβολαίων θανάτου. Στις 
παραχαράξεις και τη διακίνηση πλαστών χαρτονομισμάτων δραστηριοποιούνται και οι Βούλγαροι. 
Στην πλειονότητά τους όμως, τα άτομα με παραβατική συμπεριφορά που προέρχονται από τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ασχολούνται με μικροκλοπές πορτοφολιών, κοσμημάτων και διαρρήξεις 
διαμερισμάτων. Δευτερογενώς, ασχολούνται με τη διακίνηση των κλοπιμαίων. Οι ανυποψίαστοι 
τουρίστες αποτελούν ιδανικά θύματα για την έκνομη δράση τους. Κατά συνέπεια, η συμβολή τους στη 
δυσφήμιση της Αθήνας ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού είναι δυσανάλογα μεγάλη. Ευτυχώς, 
δε συμμετέχουν σε πιο βίαιες εγκληματικές ενέργειες που θα μπορούσαν να κινήσουν το ενδιαφέρον 
των ΜΜΕ. Ούτε είναι αυτοί που επιβαρύνουν την γενικότερη αισθητική της εικόνας του κέντρου της 
πόλης.

Οι Αλβανοί ήταν οι πρώτοι που εγκαταστάθηκαν στο κέντρο της πόλης. Αλλά σταδιακά ενσωματώθηκαν 
σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική κοινωνία και εκτοπίστηκαν από νεώτερους μετανάστες. Πολλοί 
εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στο χώρο του εγκλήματος. Αλλά γεωγραφικά έχουν 
μετακινηθεί προς τις περιοχές της πλατείας Βάθης, στα Πατήσια και την Κυψέλη. Ασχολούνται με 
τη διακίνηση γυναικών από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, με την εμπορία ελαφρότερων 
ναρκωτικών, όπως το χασίς και τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων. Πρωτοστατούν και σε πιο βαριές 
μορφές εγκληματικής δράσης, ως συνεργοί Ελλήνων. Ήταν οι πρώτοι που στελέχωσαν ομάδες 
του υποκόσμου που προϋπήρχαν στην Ελλάδα πριν την έναρξη της μαζικής έλευσης αλλοδαπών 
μεταναστών. Απασχολούνται μέχρι σήμερα στην παροχή προστασίας, σε διαρρήξεις και ληστείες 
τραπεζών ή χρηματαποστολών. Σίγουρα όμως δεν είναι οι βασικοί υπαίτιοι της τριτοκοσμικής εικόνας 
που εμφανίζει σήμερα ο νότιος τομέας του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Φυσικά, στο αναρχοκρατούμενο κέντρο της πόλης δε δραστηριοποιούνται μόνο αλλοδαποί. Έχουν 
συγκεντρωθεί Έλληνες περιθωριακοί και οι περισσότεροι από τους ναρκομανείς που διαμένουν 
στην Αττική. Οι ναρκομανείς, οι αλκοολικοί και οι άστεγοι επιβαρύνουν σημαντικά την εικόνα του 
κέντρου της πόλης. Επίσης, συμμετέχουν σε εγκληματικές ενέργειες κατά της περιουσίας για να 
εξασφαλίσουν την καθημερινή τους δόση από διάφορες εξαρτησιογόνες ουσίες. Τέλος, μεγάλος 
αριθμός Αθίγγανων μετακινείται καθημερινά στο κέντρο της πόλης και δραστηριοποιείται στο 
παραεμπόριο, τις μικροκλοπές, τη διακίνηση κλοπιμαίων, την εμπορία ελαφρών ναρκωτικών και την 
επαιτεία.
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 ► αντεγΚλήματιΚή πολιτιΚή.
Η αποτελεσματικότητα των αντεγκληματικών πολιτικών είναι πρακτικά αδύνατο να μετρηθεί. 
Ενώ μπορούμε να καταγράψουμε τα εγκλήματα που διαπιστώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές, 
δε μπορούμε να μετρήσουμε τα εγκλήματα που δεν καταγγέλθηκαν από τα θύματα ή αυτά που 
απετράπησαν εξαιτίας των προληπτικών μέτρων που ελήφθησαν (Γιωτοπούλου – Μαραγκοπούλου 
1979). 

Το έγκλημα είναι ταυτόχρονα κοινωνικό φαινόμενο και προϊόν της ατομικής δραστηριότητας  του 
δυνητικού εγκληματία. Η εξέταση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων 
που συμβάλλουν στην εγκληματογένεση, αποτελούν τη μακροσκοπική ερμηνεία του φαινομένου. 
Αντίθετα, η διαδικασία μέσα από την οποία οδηγήθηκε ένα άτομο στη διάπραξη του εγκλήματος και 
οι συνθήκες που επικρατούσαν στο συγκεκριμένο χωροχρονικό σημείο, αποτελούν τη μικροσκοπική 
διάσταση του θέματος.

Οι φορείς της πολιτείας που είναι υπεύθυνοι για την περιστολή της εγκληματικότητας οφείλουν 
να κατανοήσουν το φαινόμενο σε όλες του τις διαστάσεις, πριν υιοθετήσουν τα κατάλληλα μέτρα 
αντεγκληματικής πολιτικής. 

Τα θεωρητικά πρότυπα που αναπτύχθηκαν κατά καιρούς από τους κοινωνικούς επιστήμονες επηρέαζαν 
στη συνέχεια την αντεγκληματική πολιτική που υιοθετούσε η εκάστοτε πολιτική εξουσία (Nelken 
– 1994). Από την εποχή της Κλασικής Σχολής ως τη διατύπωση του θετικιστικού παραδείγματος 
και τις σύγχρονες απόψεις περί μηδενικής ανοχής, οι αντιδράσεις της οργανωμένης πολιτείας στο 
φαινόμενο της εγκληματικότητας σχετίζονται με το γενικότερο ζήτημα της διαμόρφωσης ενός 
ασφαλούς περιβάλλοντος που θα διαφυλάξει τις υφιστάμενες κοινωνικοοικονομικές δομές χωρίς να 
θίγει εμφανώς τα βασικά δικαιώματα και τις ελευθερίες του πολίτη (Melossi – 1990). 

Η ευταξία μπορεί να είναι διαρκές ζητούμενο για μια οργανωμένη κοινωνία, αλλά οι επιδράσεις 
συγκεκριμένων μορφών εγκληματικότητας στις οικονομικές και κοινωνικές δομές, διαφέρουν από 
εποχή σε εποχή. Οι παρατηρούμενες μεταβολές στον τρόπο που γίνεται αντιληπτή η βαρύτητα του 
κάθε εγκλήματος αντανακλούν τους μετασχηματισμούς στις παραγωγικές δομές της οικονομίας. Μέσα 
από τέτοιες μεταβολές προκαλούνται κοινωνικές αναδιατάξεις, επαναπροσδιορισμοί της νομιμότητας 
και προκύπτουν νέες μορφές εγκληματικότητας που αναδεικνύουν νέα ζητήματα ασφάλειας (Βιδάλη 
– 2007). Ταυτόχρονα, οι παλιές μορφές εγκληματικότητας επιδρούν με διαφορετικό τρόπο και έχουν 
διαφορετικό κόστος για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό δε σημαίνει ότι ο τρόπος καταστολής ενός 
τύπου εγκλήματος αλλάζει με την ίδια συχνότητα. Σήμερα έχει καταστεί ευρύτερα αποδεκτό πως 
οι σύγχρονες πρακτικές αντιμετώπισης του εγκλήματος δε συνιστούν ανατρεπτικές ή πρωτότυπες 
αναλύσεις, αλλά επαναδιατυπώσεις των θεωρητικών προτύπων και των αντεγκληματικών πολιτικών 
του παρελθόντος (Lea – 2002).

Για παράδειγμα, το θετικιστικό πρότυπο με το οποίο ερμηνεύτηκε η εγκληματογένεση κατά τον 19ου 
αιώνα, επανακάμπτει τις τελευταίες δεκαετίες μετά την αμφισβήτηση που υπέστη την περίοδο 1960 – 
1980. Τα νεωτεριστικά κινήματα της καθολικής αμφισβήτησης που γεννήθηκαν στην αρχή αυτής της 
περιόδου, επέδρασαν καταλυτικά στις μεθόδους αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Κυριάρχησαν 
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οι θεωρίες περί κοινωνικής σύγκρουσης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Γι’ αυτό, οι αντεγκληματικές 
πολιτικές επικεντρώθηκαν στους μακροσκοπικούς παράγοντες εγκληματογένεσης. Με την επικράτηση 
της νεοφιλελεύθερης σκέψης τη δεκαετία του ’90, επανέκαμψαν οι συντηρητικότερες εκδοχές περί 
της αποτελεσματικότητας των κατασταλτικών μεθόδων αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. 
Με ένα πιο σύγχρονο λόγο, οι κοινωνικοί  επιστήμονες αποδίδουν ξανά το έγκλημα στον ηθικό 
εκφυλισμό των εξαθλιωμένων τάξεων (Wilson – 1987). Ο τρόπος που η εξαθλίωση επηρεάζει την 
προσωπικότητα του ανθρώπου και κατά συνέπεια τη ροπή προς το έγκλημα είναι ο ίδιος ανάμεσα 
στις classes miserables του 19ου αιώνα και τις σημερινές underclasses (Πανούσης – 2002). 

Το ποινικοκατασταλτικό σύστημα διέγραψε ανάλογη πορεία με αυτή των κυρίαρχων προτύπων 
ερμηνείας της εγκληματογένεσης. Στα τέλη του 19ου αιώνα κυριάρχησε η καταστολή. Την εποχή της 
νεωτερικότητας δόθηκε έμφαση στην πρόληψη και τα προεγκληματικά μέτρα. Μετά τη δεκαετία 
του ’90, οι ανεπτυγμένες χώρες επέστρεψαν σε κατασταλτικές πολιτικές, οι οποίες συχνά αφορούν 
ολόκληρες ομάδες πληθυσμού που θεωρούνται επιρρεπείς στη διάπραξη εγκλημάτων (Melossi – 
2002). Αποκορύφωμα αυτής της τακτικής υπήρξε η πολιτική της μηδενικής ανοχής που υιοθετήθηκε 
από το Juliani και εφαρμόστηκε στη Ν.Υόρκη με θεαματικά αποτελέσματα.

 ► ή αντεγΚλήματιΚή πολιτιΚή στήν ελλαΔα.
Από τη σύσταση του ελληνικού κράτους ως και την Γ’ Ελληνική Δημοκρατία, οι θεσμοί και οι 
πολιτικές ελέγχου του εγκλήματος εισάγονται κατά κανόνα από τις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης 
(Λαμπροπούλου – 2005). Το κυρίαρχο πρότυπο ασφαλείας που εφαρμοζόταν στην Ελλάδα, βρισκόταν 
πάντα σε συνάρτηση με τις ανάγκες προσαρμογής σε επιταγές ή δεσμεύσεις που αναλάμβαναν οι 
κυβερνήσεις προς την εκάστοτε ηγεμονική χώρα που χρησιμοποιούσαμε ως πρότυπο (Βιδάλη – 2007).

Έτσι, οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά καιρούς ήταν επηρεασμένες από ανάλογες θεσμικές 
μεταβολές στις πιο προηγμένες χώρες, χωρίς να συμβαδίζουν κατ’ ανάγκη με τα εγχώρια προβλήματα 
ασφαλείας. Ακόμα και όταν υιοθετήθηκαν εκσυγχρονιστικά μέτρα με φιλελεύθερο χαρακτήρα, δεν 
κατέστη δυνατό να εμπεδωθούν ούτε στη συνείδηση του λαού, ούτε στη συνείδηση των κατασταλτικών 
μηχανισμών που  κλήθηκαν να τα εφαρμόσουν. Θεωρήθηκαν υπερβολικά νεωτεριστικά για την 
νοοτροπία και το αξιακό σύστημα του ελληνικού πληθυσμού. Γι’ αυτό τις περισσότερες φορές 
εφαρμόστηκαν πλημμελώς μέσα από μια διασταλτική ερμηνεία του αρχικού πνεύματος των νόμων. 
Εξίσου προβληματικό υπήρξε το γεγονός ότι κλήθηκαν να εφαρμόσουν την αντεγκληματική πολιτική 
κατασταλτικοί μηχανισμοί που υπηρετούσαν τον υφέρποντα αυταρχισμό ενός πολιτικού συστήματος, 
το οποίο για μεγάλα χρονικά διαστήματα λειτουργούσε υπό καθεστώς ελλιπούς δημοκρατικής 
νομιμοποίησης.

Μέχρι το 1974 η χώρα κυβερνήθηκε υπό καθεστώς βασιλευόμενης ή αβασίλευτης δημοκρατίας, 
αλλά στην ουσία αποτελούσε ένα ιδιότυπο αστυνομικό κράτος. Οι αντικοινωνικές και παραβατικές 
συμπεριφορές καταστέλλονταν με χρήση πρωτότυπων μεθόδων για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Κατά 
καιρούς λειτούργησαν εξορίες όπου εκτοπίζονταν επικίνδυνες ομάδες του πληθυσμού, επιβάλλονταν 
προληπτικά διοικητικά μέτρα, επιτρέπονταν μαζικοί εγκλεισμοί και η αστυνομική αυθαιρεσία δεν 
ξένιζε σχεδόν κανέναν. Παράλληλα, τα φτωχότερα στρώματα και οι νέοι μετανάστευαν συστηματικά 
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στο εξωτερικό. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να διατηρείται η εγκληματικότητα στη χώρα μας σε 
εντυπωσιακά χαμηλά επίπεδα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δεν εμφανίστηκαν φαινόμενα αστικής βίας, ούτε περιοδικές εξάρσεις 
της εγκληματικότητας, όπως συνέβη σε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες μεγαλουπόλεις της Δύσης.

Η περιορισμένη εγκληματικότητα επέτρεψε στην αστυνομία να αναλάβει επιπρόσθετα καθήκοντα που 
σχετίζονταν με τον έλεγχο του φρονήματος και των πολιτικών πεποιθήσεων των Ελλήνων πολιτών. 
Η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα προσέδωσε συγκρουσιακό χαρακτήρα στις σχέσεις των αστυνομικών 
οργάνων με τους πολίτες αριστερών και ευρύτερα προοδευτικών αντιλήψεων. Η καχυποψία που 
δημιουργήθηκε εκείνη την περίοδο δυσκολεύει ακόμα και σήμερα την αποτελεσματική λειτουργία των 
αστυνομικών αρχών στη χώρα μας. Οι πολίτες αποφεύγουν να καταγγέλλουν εγκληματικές ενέργειες 
για να μην ταυτιστούν με το αποκρουστικό στερεότυπο του «χαφιέ» των προηγούμενων δεκαετιών. 
Επίσης, σε περιπτώσεις που η χρήση αστυνομικής βίας καθίσταται αναγκαία, καταγγέλλεται άκριτα 
ως πολιτικά υποκινούμενη καταστολή από οργανωμένες ομάδες αριστερών πεποιθήσεων.

Ο φόβος των συνεχών πολιτικών καταγγελιών καθιστά τις αστυνομικές δυνάμεις αναποτελεσματικές 
στην επιβολή του νόμου. Αλλά και στο θεσμικό επίπεδο, ενώ σε όλο τον κόσμο παρατηρείται στροφή 
προς την αυστηροποίηση του ποινικοκατασταλτικού συστήματος από τα μέσα της δεκαετίας του 
’90, η Ελλάδα ακολουθεί αποκλίνουσα πορεία. Ίσως αυτό να εξηγεί σε κάποιο βαθμό, το γιατί δεν 
υπήρξε ποτέ το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που θα επέτρεπε την αποτελεσματική καταστολή της 
μικροπαραβατικότητας των μεταναστών. Έτσι όμως διογκώθηκαν τα προβλήματα που δημιούργησαν 
στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας οι λαθρομετανάστες, οι περιθωριακοί και ο ριζοσπαστικός ακτιβισμός 
ολιγομελών ομάδων πολιτών που διαδηλώνουν με την παραμικρή αιτία.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της αντεγκληματικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα, 
είναι οι συνεχείς αλλαγές στην οργανωτική δομή και τη φυσική ηγεσία των σωμάτων ασφαλείας. 
Κατασταλτικοί μηχανισμοί σε συνθήκες διαρκούς μετάβασης προς ασαφείς κατευθύνσεις δεν είναι 
δυνατό να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο δύσκολο έργο που θα πρέπει να επιτελέσουν σε 
περιόδους αυξημένης εγκληματικότητας.

Εκτός από την εκρηκτικό άνοδο της παραβατικότητας των αλλοδαπών μεταναστών, σύντομα η 
Ελλάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει και την αυξανόμενη εγκληματικότητα των ημεδαπών. Σήμερα 
η χώρα μας βρίσκεται σε φάση ριζικής αναδιάταξης των παραγωγικών της δυνάμεων. Ο αγροτικός 
πληθυσμός θα βιώσει οικονομικές δυσκολίες λόγω της μείωσης των επιδοτήσεων της νέας Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). Η αποβιομηχάνιση της ελληνικής περιφέρειας θα συνεχιστεί λόγω 
της μετεγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων σε γειτονικές χώρες χαμηλότερου εργατικού κόστους. 
Το κράτος αδυνατεί να στηρίξει περαιτέρω την απασχόληση, ενώ και οι μεταβιβαστικές πληρωμές θα 
πρέπει να μειωθούν λόγω του οξύτατου δημοσιονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα. Με 
βάση τη διεθνή εμπειρία, η μετάβαση αυτή θα είναι οδυνηρή για τα κατώτερα κοινωνικοοικονομικά 
στρώματα. Οι εξελίξεις ενδέχεται να προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής 
βίας. Όλα τα προαναφερόμενα είναι εγκληματογόνοι παράγοντες και κατά συνέπεια θα πρέπει να 
αναμένουμε περαιτέρω επιδείνωση των δεικτών εγκληματικότητας.
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 ► ο ρολοσ τών αστυνομιΚών αρχών στή Διαφυλαξή τήσ Δήμοσιασ 
ταξήσ.
Η ασφάλεια του κάθε πολίτη αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Προστατεύεται από το 
σύνολο των Ευρωπαϊκών Συνταγμάτων και φυσικά από την ελληνική νομοθεσία. Κάθε πρόσωπο 
που διαμένει μόνιμα ή προσωρινά στην ελληνική επικράτεια, απολαμβάνει απρόσκοπτα όλων των 
δικαιωμάτων που διασφαλίζουν την προσωπική του ακεραιότητα, την περιουσία του και την ατομική 
του αξιοπρέπεια.

Οι αστυνομικές αρχές ως εντεταλμένα όργανα της Πολιτείας οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη και καθολική απόλαυση των δικαιωμάτων που στοιχειοθετούν 
το δημόσιο αγαθό της ασφάλειας. Για να φέρουν σε πέρας τη συγκεκριμένη αποστολή, τα αστυνομικά 
όργανα οφείλουν να αναπτύσσουν δράση τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο καταστολής 
(αρ.93 του ΠΔ141/1991). Η πρόληψη αποτελεί το πρώτιστο καθήκον της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αποσκοπεί στην πρόληψη αξιόποινων πράξεων, δυστυχημάτων, την εξασφάλιση της δημόσιας 
ειρήνης, της ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών. Οι κατασταλτικές 
ενέργειες λαμβάνουν χώρα σε περιπτώσεις τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης αξιόποινων πράξεων και 
αποσκοπούν στη ματαίωση των πράξεων αυτών ή τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών τους, την 
εξιχνίαση των τελούμενων εγκλημάτων, την ανακάλυψη και σύλληψη των δραστών και τέλος την 
ανεύρεση και κατάσχεση πειστηρίων και προϊόντων του εγκλήματος (Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη 
– 2010). Ο συντονισμός των ενεργειών εξασφαλίζεται από την κεντρική υπηρεσία ή τα κατά τόπους 
αρμόδια αστυνομικά τμήματα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η αποτελεσματική άσκηση 
των ανωτέρω καθηκόντων αποτελεί το κριτήριο αξιολόγησης των ικανοτήτων και της υπηρεσιακής 
απόδοσης των αρμοδίων οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας. Τυχόν παραλείψεις στην εκτέλεση 
των νόμιμα οφειλόμενων ενεργειών είναι δυνατόν να στοιχειοθετούν πειθαρχική ή και ποινική 
ευθύνη των αρμοδίων αστυνομικών οργάνων (ΑΠ 696/1999).

Τα όργανα της τάξης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους πρέπει να επιδεικνύουν 
σεβασμό  στα ατομικά δικαιώματα κάθε πολίτη και να αποφεύγουν εκφράσεις, χειρονομίες ή 
συμπεριφορές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν υποτιμητικές σε βάρος συγκεκριμένης ομάδας 
πολιτών, ώστε να αποφεύγεται η πυροδότηση κλίματος αντιπαλότητας. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι οι αστυνομικές επιχειρήσεις πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται κατά τρόπο που να μη 
δημιουργείται ανταγωνιστική σχέση μεταξύ σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της 
δημόσιας ασφάλειας. Στην πράξη σε περιοχές με έντονα κοινωνικά προβλήματα και αυξημένη 
εγκληματικότητα, όπως είναι τα αστικά γκέτο, δεν είναι εύκολο να διασφαλιστεί ο ταυτόχρονος 
σεβασμός των δικαιωμάτων του γενικού πληθυσμού και των περιθωριακών κοινωνικών ομάδων.

Αν και το θέμα είναι στην ουσία του πολιτικό και σχετίζεται άμεσα με το δημοκρατικό κεκτημένο, 
η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι σε περιπτώσεις που οι αστυνομικές αρχές βρεθούν σε 
δίλημμα, θα πρέπει να επιλέξουν με γνώμονα το συλλογικό δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή, θα 
πρέπει να προστατευθεί κατά προτεραιότητα ο νομοταγής πολίτης που κινδυνεύει να μετατραπεί σε 
θύμα. Θα πρέπει επίσης να διαφυλαχθεί το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
παράγεται ο κοινωνικός πλούτος.
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Στις περιπτώσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα γκετοποίησης η αστυνόμευση χωρίς τη 
χρήση κατασταλτικών μεθόδων δεν είναι πρακτικά εφικτή. Συχνά όμως οι δυναμικές παρεμβάσεις 
των αρχών ασφαλείας θεωρείται πως στρέφονται κατά των «ευαίσθητων» κοινωνικών ομάδων 
στα πλαίσια ενός υφέρποντος κοινωνικού ή φυλετικού ρατσισμού. Αν επικρατήσουν απόψεις περί 
άκριτης προστασίας των δικαιωμάτων περιθωριακών ομάδων, ενδέχεται να θεωρηθεί ως έμμεση 
αναγνώριση πως η ίδια η πολιτεία επιτρέπει να λειτουργούν θύλακες μέσα στους οποίους χαίρουν 
κάποιας ιδιότυπης ασυλίας τα άτομα με παραβατικές συμπεριφορές.

Ακόμα πιο αρνητική εξέλιξη θα ήταν να αφεθεί να πλανάται η εντύπωση ότι οι αστυνομικές αρχές 
αδυνατούν να επιβάλλουν το νόμο σε περιοχές που εμφανίζουν αυξημένη εγκληματικότητα. Η 
δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης της αστυνομίας όπου και όποτε χρειαστεί, 
αποτελεί ένα από τους ισχυρότερους παράγοντες αποτροπής του εγκλήματος. 
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Κεφαλαιο  4

παραοικονομια
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 ► εννοιολογιΚή οριοθετήσή τήσ παραοιΚονομιασ.
Η μέτρηση των οικονομικών μεγεθών αποτελεί βασική προτεραιότητα και ευθύνη των εθνικών 
στατιστικών υπηρεσιών κάθε κυρίαρχου κράτους. Η αξιόπιστη καταγραφή του είδους και της έκτασης 
των οικονομικών δραστηριοτήτων βοηθάει στον ορθολογικό σχεδιασμό των βέλτιστων πολιτικών. Οι  
ελλιπείς και αναξιόπιστες μετρήσεις οδηγούν συχνά στη λήψη εσφαλμένων αποφάσεων, οι οποίες 
ενδέχεται να επιδεινώσουν αντί να επιλύσουν τα οικονομικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά 
καιρούς. 
Η καταγραφή της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας προσδιορίζει το Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν (ΑΕΠ) κάθε χώρας. 

Αν και κατά καιρούς οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί εκδίδουν τεχνικούς ορισμούς και σαφείς 
μεθοδολογικές οδηγίες, η μέτρηση του ΑΕΠ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη στην πράξη. Μεγάλα 
τμήματα της εθνικής παραγωγής αποκρύπτονται εσκεμμένα ή είναι τεχνικά δύσκολο να αποτυπωθούν 
στις επίσημες στατιστικές. 

Αυτό μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι:
	Συχνά τα άτομα ή οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποκρύψουν τμήμα ή το σύνολο των 

αγαθών και υπηρεσιών που παράγουν, για να αποφύγουν την καταβολή φόρων. Πρόκειται για 
νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες που φοροδιαφεύγουν και κατά συνέπεια συνδέονται με 
παράνομες συναλλαγές.

	Πολλές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται παράνομες, γιατί αντιστρατεύονται το κανονιστικό 
πλαίσιο, τις ηθικές αξίες ή τα κοινωνικά στερεότυπα (εμπόριο ναρκωτικών, πορνεία, 
χαρτοπαιξία κλπ). Πρόκειται για εγκληματικές δραστηριότητες που σχετίζονται  με παράνομες 
εγχρήματες συναλλαγές.

	Οι αρχές που έχουν επιφορτιστεί με τη συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων, δε διαθέτουν 
πάντοτε την κατάλληλη οργάνωση ή τα μεθοδολογικά εργαλεία για να αποτιμήσουν σε 
χρηματικούς όρους το σύνολο των παραγόμενων αγαθών (αυτοκατανάλωση, οικιακή παραγωγή 
κλπ). Πρόκειται για νόμιμες δραστηριότητες που δεν καταγράφονται λόγω αδυναμίας των 
αρμοδίων αρχών.

Στο μη καταγεγραμμένο τμήμα του παραγόμενου πλούτου έχουν αποδοθεί διάφοροι χαρακτηρισμοί, 
ανάλογα με την οπτική μέσα από την οποία εξετάζεται το φαινόμενο και τις ιδεολογικές τοποθετήσεις 
των μελετητών. Στην ελληνική βιβλιογραφία έχει επικρατήσει ο όρος παραοικονομία, ο οποίος 
παραπέμπει σε παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των συναλλασσομένων. Διεθνώς χρησιμοποιείται 
ο όρος σκιώδης ή υπόγεια οικονομία. Ο όρος υπονοεί πως οι συναλλασσόμενοι προσπαθούν να 
αποκρύψουν το πραγματικό μέγεθος των δραστηριοτήτων τους. Να τις κρατήσουν στο σκοτάδι.

Το τμήμα των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στις παράνομες συναλλαγές χαρακτηρίζεται ως 
μαύρη αγορά (black market). Αντίθετα, πολλές οικονομικές δραστηριότητες που είναι καθ’ όλα 
νόμιμες και θεμιτές, αλλά δε συνοδεύονται από εγχρήματες συναλλαγές, αναφέρονται συνήθως με 
τον όρο «ανεπίσημη οικονομία». Τέτοιες δραστηριότητες σχετίζονται με την παραγωγή προϊόντων 
για αυτοκατανάλωση, την παροχή εθελοντικής κοινωνικής εργασίας και την εκτέλεση διαφόρων 
μορφών κρυπτοεργασίας.
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Οι κρατικές αρχές ταυτίζουν συνήθως την έκταση της παραοικονομίας με τις οικονομικές 
δραστηριότητες που εκφεύγουν από την υποχρέωση καταβολής των αναλογούντων φόρων. Ωστόσο μια 
τέτοια εννοιολογική προσέγγιση στερείται επιστημονικής βάσης. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες 
που δεν καταγράφονται από τους μηχανισμούς συλλογής στατιστικών στοιχείων για άλλους λόγους. 
Άλλωστε, η φοροδιαφυγή δεν πραγματοποιείται μόνο με την απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή με 
υποτιμολογήσεις. Συχνά υπερτιμολογούνται οι δαπάνες με την έκδοση εικονικών τιμολογίων 
από ζημιογόνες ή και ανύπαρκτες επιχειρήσεις. Επίσης, υπερκοστολογούνται οι επενδυτικές και 
ερευνητικές δαπάνες, προκειμένου να αυξηθούν οι μελλοντικές αποσβέσεις. Για το λόγο αυτό 
οι υπηρεσίες σύνταξης των εθνικών λογαριασμών δεν στηρίζουν την εκτίμηση του μεγέθους της 
εθνικής παραγωγής αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία των φορολογικών αρχών. Χρησιμοποιούν 
επιπροσθέτως ενδείξεις που παρέχουν εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης, όπως είναι οι έρευνες των 
οικογενειακών προϋπολογισμών, τα στοιχεία απασχόλησης από τα ασφαλιστικά ταμεία, η ζήτηση 
χρήματος και οι γενικές απογραφές πληθυσμού καταστημάτων και οικιών.

Μια τόσο γενική έννοια όσο το ΑΕΠ μιας χώρας προσδιορίζεται και ποσοτικοποιείται πολύ δύσκολα. 
Ακόμα πιο δύσκολα προσεγγίζεται το ποσοστό των οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν κατέστη 
δυνατό να μετρηθούν. Αλλά αυτό είναι το μέγεθος που απεικονίζει την έκταση της παραοικονομίας σε 
μια χώρα (Feige – 1979). Η προαναφερόμενη προσέγγιση διευρύνει την έννοια της παραοικονομίας, 
ώστε να καλύπτει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους δεν είναι 
δυνατό να αποτυπωθούν στις εθνικολογιστικές καταστάσεις (σφάλμα μεροληψίας στη μέτρηση του 
ΑΕΠ) και τις οικονομικές δραστηριότητες που λόγω της συμπεριφοράς των συναλλασσομένων 
αποκρύπτονται (σφάλμα μέτρησης).

Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν είχε καταστεί εφικτή η ακριβής μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας 
χωρίς συμβιβασμούς και αυθαίρετες εικασίες. Οι οικονομικοί αναλυτές και οι πολιτικοί θα διέθεταν 
ακριβέστερη εικόνα των οικονομικών μεγεθών και της διαχρονικής τους εξέλιξης. Κάτι τέτοιο θα 
βοηθούσε στην κατανόηση πολλών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων για τα οποία συχνά 
δημιουργούνται αυταπάτες (Παυλόπουλος – 2002). Θα παρείχε επίσης σαφείς ενδείξεις για την 
παραγωγικότητα των διαφόρων οικονομιών και του μέσου επιπέδου ευημερίας των κατοίκων κάθε 
χώρας. Όμως η χρήση ευρύτατων ορισμών, όπως του Feige, είναι βέβαιο ότι παράγουν εκτιμήσεις 
που στηρίζονται σε παραδοχές με μεγάλο βαθμό αυθαιρεσίας. Γι’ αυτό οι σύγχρονες αντιλήψεις 
συσχετίζουν την έννοια της παραοικονομίας με το τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας που 
δημιουργεί προστιθέμενη αξία και παρόλα αυτά δεν περιλαμβάνεται στο μετρούμενο εθνικό προϊόν. 
Με την εισαγωγή της απαίτησης για παραγωγή προστιθέμενης αξίας, αποκλείονται ορισμένες 
δραστηριότητες, όπως η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που αυτοκαταναλώνονται στα πλαίσια του 
νοικοκυριού και η κρυπτοεργασία που σχετίζεται με τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών υποθέσεων 
από τον ίδιο τον πολίτη (Carter - 1985).

Ο εννοιολογικός προσδιορισμός των παράνομων και ανήθικων συναλλαγών που ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα την παρούσα μελέτη, είναι ακόμα πιο δύσκολος. Κατ’ αρχήν υπάρχουν διχογνωμίες κατά 
πόσο είναι θεμιτό να περιλαμβάνονται στο ΑΕΠ οικονομικές δραστηριότητες που είναι ζημιογόνες 
για το κοινωνικό σύνολο. Από την άλλη είναι προφανές ότι ακόμα και δραστηριότητες όπως η εμπορία 
ναρκωτικών και η πορνεία δημιουργούν προστιθέμενη αξία και εισόδημα που στη συνέχεια διαχέεται 
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και επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας.

Οι διεθνείς οργανισμοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στο εθνικό προϊόν πρέπει να 
περιλαμβάνονται μόνο οι δραστηριότητες στις οποίες οι εισπράξεις πραγματοποιούνται χωρίς 
προφανή εξαναγκασμό του αγοραστή. Βάσει αυτού του ορισμού, η πώληση ναρκωτικών ή λαθραίων 
προϊόντων αποτελούν μέρος της εθνικής παραγωγής. Αντίθετα, τα προϊόντα κλοπής ανακατανέμουν 
τον πλούτο αλλά δεν τον αυξάνουν και γι’ αυτό δεν προσμετρούνται στο ΑΕΠ. Αν όμως τα κλοπιμαία 
περάσουν σε κλεπταποδόχους και από εκεί διοχετευτούν στο εμπόριο, η προστιθέμενη αξία που 
οφείλεται στους διακινητές, αποτελεί μέρος του παραγόμενου εθνικού προϊόντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές παράνομες δραστηριότητες οδηγούν στην παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών που ανταγωνίζονται  με άμεσο τρόπο αντίστοιχα προϊόντα της επίσημης οικονομίας. Για 
παράδειγμα, τα παράνομα τυχερά παιχνίδια ανταγωνίζονται ευθέως το νόμιμο τζόγο που  αποτελεί 
σημαντική πηγή εσόδων για τα δημόσια ταμεία όλων των κρατών. Το ίδιο ισχύει με την τοκογλυφία, 
την παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος ,ακόμα και τα ελαφρά ναρκωτικά που σε κάποιο βαθμό 
θεωρούνται υποκατάστατα του καπνού και των αλκοολούχων ποτών.

Μια εξίσου ιδιότυπη κατηγορία οικονομικών συναλλαγών είναι αυτές που ασκούνται καταχρηστικά 
από άτομα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραοικονομίας. Για παράδειγμα, η παροχή νομικών 
και ιατρικών υπηρεσιών από άτομα που δε διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και η πώληση 
αγαθών χωρίς τη νόμιμη άδεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, συνιστούν παράνομες 
οικονομικές δραστηριότητες. Στο παρελθόν στο χώρο του τουρισμού το φαινόμενο αυτό ήταν ευρέως 
διαδεδομένο. Το σύνολο των ενοικιαζομένων δωματίων ήταν ανύπαρκτα  για τις αρμόδιες κρατικές 
αρχές καθώς λειτουργούσαν χωρίς άδεια στο χώρο της ανεπίσημης οικονομίας.

Η επιχειρηματολογία υπέρ της ενσωμάτωσης των παράνομων παραγωγικών δραστηριοτήτων στο 
ΑΕΠ δεν είναι μονοδιάστατη. Παράγουν προστιθέμενη αξία και εισόδημα. Επηρεάζουν αρνητικά τα 
φορολογικά έσοδα αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να τύχουν έστω και της έμμεσης νομιμοποίησης 
των κρατικών αρχών. Όταν συμπεριλαμβάνονται στους εθνικούς λογαριασμούς προϊόντα και 
εισοδήματα από εγκληματικές ενέργειες, ακυρώνεται η ορθή απεικόνιση της διαχρονικής μεταβολής 
της ευημερίας μιας κοινωνίας.  Δε μπορεί για παράδειγμα να περιορίζεται το ΑΕΠ μιας χώρας όταν 
μειώνεται η εγκληματική δράση σε τομείς, όπως η πορνεία, ο παράνομος τζόγος ή τα ναρκωτικά. 
Πρέπει να επισημανθεί πάντως ότι η ελληνική κυβέρνηση επεχείρησε το 2008 να αναπροσαρμόσει 
για άλλη μια φορά με εξωλογιστικές μεθόδους το ΑΕΠ της χώρας, ώστε να περιλάβει και όλες αυτές 
τις δραστηριότητες. Μπορεί ο προφανής στόχος να ήταν ο περιορισμός του δημόσιου χρέους ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά με τέτοιου είδους ενέργειες υποσκάπτεται η αξιοπιστία των επίσημων 
στατιστικών στοιχείων της χώρας. Εμφανίζεται ένα τεχνητά διογκωμένο ΑΕΠ και αυτό έχει ως 
συνέπεια να παρουσιάζονται χαμηλά φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του εθνικού προϊόντος. 
Αν όμως τα 2/3 του ΑΕΠ παράγονται από το δημόσιο τομέα της οικονομίας ή οφείλονται σε 
εξωλογιστικές προσαρμογές που ενσωματώνουν την παραοικονομία, τότε η πραγματική 
φορολογική επιβάρυνση των νόμιμων επιχειρήσεων είναι υπερδιπλάσια από αυτή που υπονοεί 
η αναλογία των εισπραττόμενων φόρων.
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 ►  επιπτώσεισ τήσ παραοιΚονομιασ στήν αγορα Και τα Δήμοσια 
οιΚονομιΚα.
Η οικονομική δραστηριότητα που δεν καταγράφεται επιφέρει ποικίλες στρεβλώσεις στα μεγέθη μιας 
οικονομίας. Πολλά άτομα εμφανίζονται επισήμως χωρίς εισοδήματα, ενώ στην πραγματικότητα 
μπορεί να κερδίζουν περισσότερα από το μέσο εργαζόμενο.  

Κάποιος που αγοράζει φθηνότερα ένα προϊόν από το παραεμπόριο, δεν επηρεάζεται από τον 
επίσημα καταγεγραμμένο πληθωρισμό και μια χώρα με υψηλό ποσοστό παραοικονομίας πληρώνει 
συστηματικά χαμηλότερες εισφορές στους διεθνείς οργανισμούς, αφού ο υπολογισμός τους βασίζεται 
στην επίσημη εκτίμηση του ΑΕΠ (Mirus και Smith-2008).

Το μέγεθος της παραοικονομίας ενδιαφέρει όλους τους πολίτες μιας χώρας. Όσοι δραστηριοποιούνται 
στην επίσημη οικονομία και καταβάλλουν τους νόμιμους φόρους, δυσφορούν όταν βλέπουν τους 
υπολοίπους να μην καταβάλλουν το μερίδιο που τους αναλογεί. Αισθάνονται αδικημένοι και το γεγονός 
αυτό θα μπορούσε να μειώσει τη φορολογική τους συνείδηση στο μέλλον. Από την άλλη μεριά, 
οι φτωχοί, οι λαθρομετανάστες και οι κοινωνικά αποκλεισμένοι βλέπουν τις σκιώδεις οικονομικές 
δραστηριότητες ως μοναδική ευκαιρία για να εργαστούν και να εξασφαλίσουν τα εισοδήματα που 
θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν. Τέλος για τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού οι τιμές που 
διαμορφώνονται στη μαύρη αγορά και το παρεμπόριο, ίσως να είναι οι μοναδικές που μπορούν 
να υποφέρουν. Οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται κατά κύριο λόγο για τη δημοσιονομική πλευρά του 
θέματος, αλλά τις βολεύει και η αυξημένη προσφορά των θέσεων ανειδίκευτης εργασίας. 

 ► Δυσμενεισ επιπτώσεισ τήσ παραοιΚονομιασ.
Η αύξηση των μεγεθών της παραοικονομίας ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη δημιουργία των 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αφού επιφέρει συρρίκνωση της φορολογικής βάσης. Για να επιτευχθεί 
ο περιορισμός των ελλειμμάτων, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αυξήσουν τη φορολογική επιβάρυνση της 
νόμιμης οικονομικής δραστηριότητας. Επομένως, η αύξηση των αφανών συναλλαγών, επιδεινώνει το 
αίσθημα φορολογικής αδικίας, μειώνει την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας και τελικά οδηγεί σε 
ύφεση. Η συρρίκνωση της παραγωγής αυξάνει την ανεργία. Οι πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως 
είναι οι νέοι με περιορισμένες δεξιότητες, οι μετανάστες και οι περιθωριακοί, δηλαδή τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα επιβίωσης και λειτουργούν ως δεξαμενή που εφοδιάζει 
την παραοικονομία με το αναγκαίο εργατικό δυναμικό, βρίσκονται αντιμέτωπες με το φάσμα της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η εξαθλίωση ενθαρρύνει τις παραβατικές συμπεριφορές. 
Η συνακόλουθη αύξηση της εγκληματικότητας μεγαλώνει με τη σειρά της το επασφάλιστρο 
κινδύνου για τις νόμιμες συναλλαγές και μειώνει ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας. Με αυτό τον τρόπο πυροδοτείται ένας φαύλος κύκλος υπανάπτυξης, ο οποίος επιδεινώνει 
ταυτόχρονα όλα τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν.  Η εθνική οικονομία οδηγείται κάποια στιγμή 
σε ένα «σπιράλ θανάτου», από το οποίο μόνο με εξωτερική βοήθεια και μεγάλες επενδύσεις που θα 
επανεκκινήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία, μπορεί να ξεφύγει.
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 ► απώλεια φορολογιΚών εσοΔών.
Από τη φύση τους, οι περισσότερες δραστηριότητες της παραοικονομίας εκφεύγουν της προσοχής 
των φορολογικών αρχών.

•	 Η παραγωγή που αυτοκαταναλώνεται, η προσφορά εθελοντικής εργασίας και κάθε άλλη 
εμπράγματη συναλλαγή, δε μπορούν να φορολογηθούν, διότι δε συνοδεύονται από αντίστοιχες 
χρηματικές ροές και νόμιμα παραστατικά. 

•	 Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που διακινούνται μέσα από άτυπα δίκτυα διανομής, όπως το 
παρεμπόριο και οι αυτοσχέδιες αγορές του δρόμου δεν επιβαρύνονται με έμμεσους ή ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης.

•	  Τα εισοδήματα όσων δραστηριοποιούνται στην υπόγεια οικονομία, δε δηλώνονται και κατά 
συνέπεια φοροδιαφεύγουν. 

•	 Οι δασμοί που αντιστοιχούν στα προϊόντα που εισάγονται λαθραία, δεν καταβάλλονται στα 
αρμόδια τελωνεία. 

•	 Όσοι παρέχουν αδήλωτη εργασία, δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές. 

Φυσικά, υπάρχουν και περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες σε κυκλώματα παράνομων συναλλαγών, 
καταβάλλουν οικειοθελώς φόρους για να «ξεπλύνουν» ορισμένα από τα κέρδη τους και να τα 
επανεισάγουν στην επίσημη οικονομία. Για παράδειγμα, πολλοί οίκοι ανοχής που λειτουργούν 
συγκεκαλυμμένα με τη μορφή ινστιτούτων αισθητικής, κόβουν δελτία παροχής υπηρεσιών για να 
δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για ορισμένες από τις 
κοπέλες που απασχολούν. Επίσης, πολλοί από τους απασχολούμενους στο χώρο της παραοικονομίας 
αυτασφαλίζονται ή εργάζονται ταυτόχρονα σε νόμιμες επιχειρήσεις.

 Φυσικά όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα ή παράνομα σε μια χώρα, ανεξάρτητα από το αν 
δραστηριοποιούνται στην επίσημη ή την υπόγεια οικονομία, χρησιμοποιούν τμήμα των εισοδημάτων 
που κερδίζουν για να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται στην επίσημη αγορά. Με 
αυτό τον τρόπο, καταβάλλουν τους έμμεσους φόρους που αναλογούν στην κατανάλωση προϊόντων 
και υπηρεσιών που προσφέρονται από νόμιμες επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι ένα τμήμα του πλούτου 
που παράγει η παραοικονομία, επιστρέφει με τη μορφή αυξημένης ενεργού ζήτησης στην επίσημη 
οικονομία, δεν αναπληρώνει τη ζημιά που υφίστανται τα δημόσια ταμεία, εξαιτίας του γεγονότος πως 
χάνουν το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων που αντιστοιχεί στις υπόγειες οικονομικές 
δραστηριότητες. 

Τα υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής συνδέονται ευθέως με τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Όλοι 
οι άνθρωποι που διαμένουν σε μια χώρα, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων μεταναστών 
καταναλώνουν δημόσια αγαθά. Απολαμβάνουν την ασφάλεια που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές, την 
καθαριότητα των δημοσίων χώρων, την εκπαίδευση των ανηλίκων τέκνων τους και κάνουν χρήση 
των δημόσιων υποδομών. Κατά συνέπεια, η ύπαρξη περισσότερων κατοίκων επιφέρει από μόνη της 
μεγαλύτερες δημοσιονομικές δαπάνες. Για να ισοσκελιστούν οι απώλειες των δημοσίων εσόδων από 
την ύπαρξη της παραοικονομίας, θα πρέπει να καταβάλλουν υψηλότερους φόρους, όσοι πολίτες είναι 
συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνεπείς φορολογούμενοι αισθάνονται 
αδικούμενοι, αφού συνεισφέρουν περισσότερα από όσα τους αναλογούν στα δημόσια ταμεία. 
Ταυτόχρονα, η δεδομένη ανεπάρκεια των κυβερνητικών εσόδων, οδηγεί αναπόφευκτα στην παραγωγή 
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μικρότερης ποσότητας και χαμηλότερης ποιότητας δημοσίων αγαθών (Παυλόπουλος-2002). Με 
άλλα λόγια η υστέρηση των κρατικών εσόδων οδηγεί σε μείωση των επενδύσεων σε υποδομές. 

 ► μειώνεται ή αποτελεσματιΚοτήτα τήσ ασΚουμενήσ 
ΔήμοσιονομιΚήσ Και νομισματιΚήσ πολιτιΚήσ.
Η ύπαρξη εκτεταμένης παραοικονομίας μειώνει την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οικονομικής 
πολιτικής. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στο χώρο της υπόγειας οικονομίας, διαθέτουν χαλαρούς 
δεσμούς με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι τράπεζες δανείζουν σπάνια επιχειρήσεις που ασκούν 
παράνομες δραστηριότητες.
Φυσικά, δε μπορεί να γίνει λόγος για έκδοση ομολογιακών δανείων ή εισαγωγή των μετοχών τους 
σε χρηματιστήρια. Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας και η αποτίμηση της πραγματικής 
αξίας μιας επιχείρησης πραγματοποιείται με βάση τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις. Οι 
επιχειρήσεις που δεν καταγράφουν τις οικονομικές τους συναλλαγές εμφανίζουν δυσμενέστερη 
εικόνα χρηματοοικονομικής διάρθρωσης από αυτή που ισχύει στην πραγματικότητα. Στο βαθμό 
που οι επιχειρήσεις αυτές είναι ελάχιστα ή καθόλου εκτεθειμένες σε τραπεζικό δανεισμό, δεν 
επηρεάζονται από την ασκούμενη νομισματική πολιτική. Μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων δεν 
επιβαρύνει τις χρηματοοικονομικές τους δαπάνες στο βαθμό που συμβαίνει με τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην επίσημη οικονομία. 

Η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής δοκιμάζεται σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. 
Κάθε πιθανή αύξηση των φορολογικών συντελεστών αποδίδει στα δημόσια ταμεία λιγότερα από 
τα προσδοκώμενα έσοδα. Περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκουν δελεαστικότερη την πραγματοποίηση 
υπόγειων συναλλαγών. Επομένως, συρρικνώνεται η φορολογική βάση. Ταυτόχρονα, αυξάνει η 
δυσφορία όσων επωμίζονται μεγαλύτερα φορολογικά βάρη και κατά συνέπεια μειώνεται το επίπεδο 
της φορολογικής ηθικής των υπόχρεων. Πρόκειται για φαύλο κύκλο που αυξάνει τις αδικίες του 
φορολογικού συστήματος και το καθιστά λιγότερο αποτελεσματικό. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι των κυβερνητικών σχεδιασμών. Συμπερασματικά, 
μπορεί να λεχθεί ότι η εκτεταμένη παραοικονομία αποδυναμώνει την ισχύ και των δύο βασικών 
εργαλείων άσκησης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.

 ► πλήθώριστιΚεσ πιεσεισ στήν επισήμή οιΚονομια. 
Η πιο προφανής επίπτωση της εκτεταμένης παραοικονομίας είναι η δημιουργία δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων. Τα ελλείμματα προξενούν πληθωριστικές πιέσεις γιατί αργά ή γρήγορα οι κυβερνήσεις 
θα πρέπει να αυξήσουν τους φόρους για να τα θέσουν υπό έλεγχο. Αν αυξηθεί η έμμεση φορολογία 
και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, η επίπτωση στον πληθωρισμό είναι άμεση. Αντίστοιχα, οι φόροι 
εισοδήματος και περιουσίας επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. Κατά συνέπεια δημιουργούν 
πληθωριστικές πιέσεις με κάποια χρονική υστέρηση. Ο περιορισμός των εισοδημάτων εξαιτίας της 
αυξημένης δημοσιονομικής απορρόφησης, λογικά θα έπρεπε να περιορίσει την κατανάλωση και να 
αποσυμπιέσει τις πληθωριστικές πιέσεις με κάποια χρονική υστέρηση. Αλλά και αυτή η επίδραση 
καθίσταται λιγότερο ισχυρή σε χώρες με εκτεταμένη παραοικονομία. Οι τιμές στο χώρο της υπόγειας 
οικονομίας είναι χαμηλότερες από τις τιμές των αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών στην επίσημη 
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οικονομία. Ενδεχόμενη αύξηση των τιμών, θα εντείνει τα φαινόμενα υποκατάστασης, δεδομένου 
ότι περισσότεροι καταναλωτές θα προτιμήσουν τις φθηνότερες υπηρεσίες που προσφέρουν οι 
επιχειρήσεις στην υπόγεια οικονομία.

Με άλλα λόγια, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος θα παροτρύνει περισσότερα άτομα με μεσαία 
και χαμηλά εισοδήματα να προμηθευτούν ορισμένα αγαθά από το παραεμπόριο. Είναι γνωστό ότι τα 
άτομα  με χαμηλά εισοδήματα εμφανίζουν μεγαλύτερη ροπή προς κατανάλωση. Αντίθετα, όσοι έχουν 
υψηλά εισοδήματα σε πρώτη φάση περιορίζουν την αποταμίευση. Επομένως, αυτοί που συνεχίζουν 
να προμηθεύονται αγαθά από την επίσημη οικονομία γιατί θέλουν να απολαμβάνουν ένα εγγυημένο 
επίπεδο ποιότητας, είναι αρκετά πλούσιοι και μπορούν να υποφέρουν πιο εύκολα τις υψηλότερες 
τιμές. Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί, η εκτεταμένη παραοικονομία οδηγεί μακροπρόθεσμα σε 
εκδήλωση πληθωριστικών πιέσεων, ανεξάρτητα από τη δυναμική της ανάπτυξης.

 ► ο αθεμιτοσ ανταγώνισμοσ στρεβλώνει τήν Κατανομή τών 
παραγώγιΚών πορών.
Η πιο σημαντική αρνητική οικονομική επίπτωση της παραοικονομίας σχετίζεται με τη στρεβλή 
κατανομή των παραγωγικών πόρων, λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού που ασκείται στις νόμιμα 
λειτουργούσες επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι κάποιες επιχειρήσεις από το χώρο της υπόγειας οικονομίας 
παρακάμπτουν τις διοικητικές ρυθμίσεις και δεν καταβάλλουν τους αναλογούντες φόρους, τους 
επιτρέπει να πωλούν σε χαμηλότερες τιμές, αφαιρώντας ζήτηση από τις ομοειδείς επιχειρήσεις 
που λειτουργούν στα πλαίσια της επίσημης οικονομίας. Οι πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού 
αποθαρρύνουν τους σοβαρούς επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν σε κλάδους της οικονομίας που 
παρατηρείται εκτεταμένη παραοικονομία. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζεται ακόμα περισσότερο ο υγιής 
ανταγωνισμός και ελαχιστοποιούνται οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού. Κατά συνέπεια, το σύνολο των 
επιχειρήσεων που έχουν παρουσία στους συγκεκριμένους κλάδους, χάνουν την ανταγωνιστικότητά 
τους μακροπρόθεσμα.

Εάν οι κλάδοι υπόκειται σε έντονο διεθνή ανταγωνισμό, είναι βέβαιο ότι θα συρρικνωθούν και 
ενδέχεται να εξαφανιστούν. Οι κλάδοι που κινδυνεύουν λιγότερο, είναι αυτοί στους οποίους τα 
οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης σχετίζονται στενά με τη θέση της παραγωγικής μονάδας. Για 
παράδειγμα, η κατασκευαστική δραστηριότητα δε μπορεί να μεταφερθεί σε ένα χώρο πέρα από αυτόν 
που βρίσκεται το ακίνητο. Επίσης, εμπορικές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία που εκμεταλλεύονται 
προνομιούχες θέσεις, κινδυνεύουν λιγότερο από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ομοειδών επιχειρήσεων 
που πραγματοποιούν άτυπες οικονομικές συναλλαγές. 

 ► σε μαΚροχρονια βασή μειώνεται ή ανταγώνιστιΚοτήτα τήσ 
οιΚονομιασ.
Στους κλάδους με εκτεταμένη παραοικονομία δεν είναι ευχερής ο μακροχρόνιος στρατηγικός 
σχεδιασμός. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται διαρκώς στα όρια της επιβίωσης, με αποτέλεσμα οι 
περισσότερες αποφάσεις τους έχουν βραχυχρόνιο ορίζοντα. Τα φτωχά οικονομικά αποτελέσματα 
εξαιτίας του αθέμιτου ανταγωνισμού, εμποδίζουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές 
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και τον τραπεζικό δανεισμό. Λόγω του γεγονότος αυτού, οι επιχειρήσεις αποφεύγουν τις επενδύσεις 
εντάσεως κεφαλαίου. Έτσι, παρεμποδίζεται ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και παραμένει η 
απασχόληση σε επίπεδα μεγαλύτερα από αυτά που προϋποθέτει η εφαρμογή  των βέλτιστων τεχνικών 
παραγωγής. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με 
εκτεταμένη παραοικονομία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις αυξομειώσεις του κόστους εργασίας 
(Schneider και Enste – 2000).

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις της παραδοσιακής οικονομίας εμφανίζουν χαμηλή 
παραγωγικότητα σε χώρες με υψηλό εργατικό κόστος, όπως η Ελλάδα. Οι καθυστερήσεις στον 
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων προξενούν την πλέον ζημιογόνο στρέβλωση 
στη βέλτιστη κατανομή των παραγωγικών συντελεστών. Το γεγονός αυτό υπονομεύει σε μακροχρόνια 
βάση τη συνολική ανταγωνιστικότητα κάθε εθνικής οικονομίας (Παυλόπουλος – 2002). 

 ► θετιΚεσ επιπτώσεισ
Εάν η παραοικονομία επέφερε μόνο αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, θα είχε 
καταπολεμηθεί ως φαινόμενο με μεγαλύτερη συνέπεια από τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου. Στις 
πλούσιες και οργανωτικά πιο εξελιγμένες χώρες που διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
δημόσιας διοίκησης, θα μπορούσε ενδεχομένως και να επαλειφθεί. Παρόλα αυτά, η παραοικονομία 
εξακολουθεί να υφίσταται σε όλες τις χώρες του κόσμου και να διευρύνεται σε πολλές από αυτές. Καμιά 
κοινωνία μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να εξαλείψει τη γκρίζα πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Όλες οι 
οργανωμένες κοινωνίες θέτουν περιορισμούς, αλλά κάποια άτομα τους παραβιάζουν συστηματικά. 
Πάντα ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων εκδηλώνει συμπεριφορές που δε συνάδουν με τα κοινωνικά 
στερεότυπα της εποχής και γι’ αυτό περιθωριοποιείται. Καμία οργανωμένη κοινωνία δεν κατάφερε 
να εξαλείψει φαινόμενα, όπως η πορνεία, η εγκληματικότητα, η κατάχρηση εθιστικών ουσιών κλπ. 

Εκτός από την αδυναμία πλήρους εξάλειψης των παράνομων δραστηριοτήτων ή των παράνομων 
συναλλαγών, η παραοικονομία έχει και άλλες θετικές επιπτώσεις. Καταρχήν, το μεγαλύτερο τμήμα 
των εισοδημάτων που δημιουργούνται στην υπόγεια οικονομία, στη συνέχεια δαπανώνται σε 
αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στην επίσημη οικονομία. Υπό αυτή την έννοια, ένα 
μεγάλο τμήμα των μη καταγεγραμμένων εισοδημάτων, ενσωματώνεται δευτερογενώς μέσω και των 
πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην επίσημη οικονομία.

Επομένως, η παραοικονομία συμβάλλει στην αύξηση του καταγεγραμμένου ΑΕΠ. Άλλωστε, από τις 
εμπειρικές μελέτες προκύπτει ότι σε περιόδους οικονομικής μεγέθυνσης αναπτύσσονται ταυτόχρονα 
τα μεγέθη, τόσο στον επίσημο όσο και τον υπόγειο τομέα της οικονομίας (Adam Gin Sburgh – 1985). 
Σε αυτό που δεν έχει δοθεί σαφής απάντηση από τις εμπειρικές μελέτες, είναι εάν στις περιπτώσεις που 
αυξάνεται το σχετικό μέγεθος της παραοικονομίας σε βάρος της επίσημης οικονομίας, επιβραδύνεται 
ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης. Ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα είναι εάν η συνολική κοινωνική 
ευημερία αυξάνει κάθε φορά που ορισμένες δραστηριότητες της παραοικονομίας μεταφέρονται 
στην επίσημη οικονομία. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μια σημαντική μείωση του μεγέθους της 
παραοικονομίας, θα οδηγούσε σε αύξηση των δημοσίων εσόδων. Με αυτό τον τρόπο, θα προέκυπτε 
μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων και μακροπρόθεσμα θα επιτυγχανόταν σημαντική βελτίωση των 
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δημοσίων υποδομών. Δηλαδή, ο περιορισμός της παραοικονομίας συμβάλλει θετικά στη βελτίωση 
των δυο από τους σημαντικότερους παράγοντες προώθησης της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 
(Loayza-1996). 

Ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα ερωτήματα που έχουν περισσότερο ακαδημαϊκό και λιγότερο 
πρακτικό ενδιαφέρον, η παραοικονομία φαίνεται να επιφέρει αρκετές θετικές οικονομικές συνέπειες 
σε χώρες με χαμηλό επίπεδο οργάνωσης σε όσες αντιμετωπίζουν εκτεταμένα προβλήματα φτώχειας 
και σε όσες βρίσκονται σε φάση παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης. Οι σημαντικότερες από τις 
θετικές επιπτώσεις που επιφέρει η ύπαρξη εκτεταμένης παραοικονομίας είναι οι ακόλουθες:

 ► αυξανεται ή αγοραστιΚή Δυναμή τών ατομών με χαμήλα 
εισοΔήματα. 
Πολλοί καταναλωτές προμηθεύονται σε χαμηλότερες τιμές προϊόντα και υπηρεσίες που τους είναι 
αναγκαία από το παραεμπόριο. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι οι τιμές των προϊόντων που διακινούνται 
στο χώρο της παραοικονομίας, είναι συνήθως χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές στην επίσημη 
οικονομία. Εξαίρεση αποτελούν τα προϊόντα των οποίων απαγορεύεται η ελεύθερη διακίνηση, όπως 
είναι οι ναρκωτικές ουσίες και τα όπλα. Η διακίνηση μεταχειρισμένων ειδών (second hand) φθηνών 
απομιμήσεων επωνύμων ρούχων και αξεσουάρ, αντιγράφων δίσκων ήχου και εικόνας, λαθραίων 
τσιγάρων, απομιμήσεων φαρμάκων και άλλων προϊόντων της ελαφράς βιομηχανίας, ενισχύουν τον 
όγκο της πραγματικής κατανάλωσης των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών τάξεων. Οι υπηρεσίες 
του παρεμπορίου αυξάνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και κατά συνέπεια τη συνολική 
τους ευημερία.

 ► προσφερει απασχολήσή σε ατομα με περιορισμενεσ Δεξιοτήτεσ.
Στις ανεπτυγμένες χώρες που χαρακτηρίζονται από υψηλό γενικό επίπεδο τιμών, οι δραστηριότητες 
χαμηλής τεχνογνωσίας είναι αντιπαραγωγικές. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται επαρκής ζήτηση 
για ανειδίκευτη εργασία. Άτομα με περιορισμένες δεξιότητες θα  ήταν πρακτικά αδύνατο να 
απασχοληθούν στον επίσημο τομέα της οικονομίας, όταν υπάρχουν θεσμοθετημένοι κατώτατοι μισθοί. 
Οι οικονομικές δραστηριότητες, στις οποίες θα μπορούσαν να απασχοληθούν, έχουν μεταναστεύσει 
σε χώρες χαμηλότερου εργατικού κόστους. Ακόμα και στην περίπτωση που λαμβάνουν κάποια 
βοηθήματα από την κοινωνική πρόνοια, ο χώρος της παραοικονομίας τους προσφέρει την ευκαιρία 
να συμπληρώσουν το εισόδημά τους και να απασχοληθούν δημιουργικά. Το γεγονός αυτό βοηθάει 
στην αποκατάσταση της ψυχικής τους ισορροπίας και στην κοινωνική τους ενσωμάτωση. Τέλος, 
αξίζει να σημειωθεί ότι ο χώρος της παραοικονομίας αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για απασχόληση 
παράνομων μεταναστών. Τα άτομα αυτά δε μπορούν να εργαστούν σε νόμιμες επιχειρήσεις γιατί δε 
διαθέτουν άδεια παραμονής.

 ► συμβαλλει στον εΚσυγχρονισμο τών παραγώγιΚών μοναΔών τήσ 
επισήμήσ οιΚονομιασ. 
Επισημάνθηκε προηγουμένως ότι οι οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
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παραοικονομίας ανταγωνίζονται αθέμιτα τις αντίστοιχες δραστηριότητες της επίσημης οικονομίας. 
Οι αθέμιτες πρακτικές είναι κατακριτέες γιατί στρεβλώνουν τη βέλτιστη κατανομή των παραγωγικών 
πόρων. Δεν παύουν όμως να αυξάνουν το συνολικό επίπεδο του ανταγωνισμού, ειδικά σε οικονομίες 
που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό προστατευτισμού. Ο ανταγωνισμός, έστω και αν είναι 
αθέμιτος, υποχρεώνει τις νόμιμες επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν τις οργανωτικές τους δομές, να 
επενδύσουν σε νέες παραγωγικές διαδικασίες που μειώνουν το κόστος ή να ασκήσουν πίεση στις 
κυβερνήσεις, προκειμένου να χαλαρώσουν τους διοικητικούς περιορισμούς που αυξάνουν υπέρμετρα 
το κόστος παραγωγής. Άλλωστε, η παραοικονομία είναι εκτενέστερη στις χώρες με μεγάλη πυκνότητα 
ρυθμιστικών κανόνων και έντονο κρατικό παρεμβατισμό (Johnson, Kaufmann και Shleifer – 1997). 
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις αισθάνονται αρκετά προστατευμένες. Κατά συνέπεια, δεν 
έχουν ιδιαίτερο λόγο να δαπανήσουν χρήματα για να επενδύσουν στον οργανωτικό και παραγωγικό 
τους εκσυγχρονισμό. 

Οι οικονομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραοικονομίας επαναφέρουν τις 
συνθήκες ανταγωνισμού στις προστατευμένες αγορές. Το γεγονός αυτό παρεμποδίζει την υιοθέτηση 
μονοπωλιακών πρακτικών από τις επιχειρήσεις της επίσημης οικονομίας. Ταυτόχρονα, υποχρεώνει τις 
κυβερνήσεις να χαλαρώσουν το βαθμό παρέμβασης στις αγορές και να λάβουν μέτρα ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας (Παυλόπουλος -2002). Σε διαφορετική περίπτωση, θα οδηγηθούν στο κλείσιμο 
πολλές επιχειρήσεις και θα παραμείνουν άνεργοι όσοι επιτηδευματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, 
δεν αποκρύπτουν τις δραστηριότητές τους. Τελικά οι υπόγειες δραστηριότητες αυξάνουν τον 
ενδοεπιχειρησιακό ανταγωνισμό και συμβάλλουν στη μείωση των συνολικών συνεπειών της 
γραφειοκρατίας στην οικονομία. 

 ► φυτώριο νεών επιχειρήματιΚών Δυναμεών.
Σε χώρες με περίπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο, με πολλά κλειστά επαγγέλματα και μεγάλη γραφειοκρατία 
είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει κάποιος νέος τη δική του επιχείρηση, αν δε μπορεί να του εξασφαλίσει 
τα απαραίτητα κεφάλαια η οικογένειά του. Στις χώρες με χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης, η προσπάθεια 
ανάδειξης νέων επιχειρηματικών δυνάμεων καθίσταται σχεδόν αδύνατη. Χωρίς κρατικές ενισχύσεις, 
τη δραστηριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού ρίσκου, πανεπιστημιακά και ερευνητικά 
ιδρύματα σε στενή σύνδεση με την αγορά εργασίας και ένα υγιές χρηματοπιστωτικό σύστημα, δε 
μπορεί να ανθήσει η επιχειρηματικότητα στον επίσημο τομέα της οικονομίας. Γι’ αυτό στις χώρες με 
μέσο κα χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης πολλοί νέοι αποφασίζουν να ξεκινήσουν την επαγγελματική ή 
επιχειρηματική τους σταδιοδρομία από το χώρο της παραοικονομίας. Έτσι, παρακάμπτουν το αυστηρό 
κανονιστικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση προϋποθέτει μεγάλα κεφάλαια για αρχική επένδυση και 
πολύ χρόνο για τη διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που συνεπάγεται η έκδοση 
νόμιμης άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

Για παράδειγμα οι περισσότεροι καθηγητές πριν ανοίξουν ένα νόμιμο φροντιστήριο στην Ελλάδα, 
παρέδιδαν ιδιαίτερα μαθήματα χωρίς να εκδίδουν νόμιμα παραστατικά ή χρησιμοποιούσαν το σπίτι 
τους για παράδοση μαθημάτων σε ολιγομελή τμήματα. Πολλές μικρές επιχειρήσεις στο χώρο της 
εστίασης και της βιοτεχνίας ξεκινούν την παραγωγική τους λειτουργία χωρίς να έχουν εξασφαλίσει 
το σύνολο των απαιτούμενων αδειών. Συχνά παραμένουν στη γκρίζα ζώνη της οικονομίας για 
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αρκετά χρόνια μέχρι να εξασφαλίσουν άδειες αλλαγής χρήσης για παλιά ακίνητα, πιστοποιητικά 
πυρασφάλειας ή άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σε οικονομίες που βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης και δεν υπήρχε προηγούμενη επιχειρηματική 
κουλτούρα, η παραοικονομία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό φυτώριο ανάδειξης νέων 
επιχειρηματικών δυνάμεων. Συχνά λέγεται ότι η μαύρη αγορά, όταν δεν ελέγχεται από το οργανωμένο 
έγκλημα, είναι η πιο ανταγωνιστική αγορά του κόσμου. Επομένως, όσοι δραστηριοποιούνται στο 
χώρο της παραοικονομίας εξοικειώνονται με τους μηχανισμούς λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς. 

Τέλος, τμήμα των εισοδημάτων που αποφέρουν οι  δραστηριότητες επανεπενδύεται στο χώρο της 
επίσημης οικονομίας. Είναι γνωστό ότι το οργανωμένο έγκλημα ξεπλένει μέρος από τα κέρδη του σε 
επιχειρήσεις καζίνο, σε πολυτελή ξενοδοχεία, σε κατασκευές και στη διαχείριση αστικών ακινήτων.

Στο βαθμό που η παραοικονομία εξοικειώνει τους νέους επιτηδευματίες με τον επιχειρηματικό κίνδυνο 
και τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς λειτουργεί ως σχολείο επιχειρηματικότητας. Κατά 
συνέπεια, σε χώρες που η γραφειοκρατία, το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, τα πολιτικά καθεστώτα και 
η διαφθορά εμποδίζουν την ανάληψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στα πλαίσια της επίσημης 
οικονομίας, η παραοικονομία μπορεί να συνιστά παράγοντα ανάπτυξης (Παυλόπουλος – 2002).

 ► σε περιοΔουσ υφεσήσ επιβραΔυνει τουσ ρυθμουσ ΚαθοΔου τών 
οιΚονομιΚών μεγεθών.
Αναφέρθηκε προηγούμενα ότι σε περιόδους οικονομικής ύφεσης τα ασθενέστερα οικονομικά 
στρώματα και οι άνεργοι καταφεύγουν στις υπηρεσίες της υπόγειας οικονομίας, όπου οι τιμές είναι 
χαμηλότερες. Οι Elinat και Zinnes (2000) μελετώντας οικονομετρικά τη σχέση μεταξύ μεγέθους 
παραοικονομίας και ΑΕΠ των χωρών υπό μετάβαση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα δύο μεγέθη 
συνδέονται αρνητικά μεταξύ τους. Σύμφωνα με την εκτιμηθείσα συνάρτηση, μείωση του ΑΕΠ κατά 
μια ποσοστιαία μονάδα αυξάνει το μέγεθος της παραοικονομίας κατά 0,31 μονάδες. Κατά συνέπεια, 
η παραοικονομία αμβλύνει τις επιπτώσεις μιας οικονομικής ύφεσης. Η αυξημένη παραγωγή στο χώρο 
της παραοικονομίας εξασφαλίζει επιπρόσθετη απασχόληση και στοιχειώδη εισοδήματα σε άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εξαθλίωσης. Το παρεμπόριο περιορίζει την πραγματική μείωση των 
καταναλωτικών δυνατοτήτων πολλών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

Το αρνητικό στοιχείο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι η διεύρυνση της παραοικονομίας αυξάνει 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται οι νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις και περιορίζει τα 
δημόσια έσοδα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτή που θα δικαιολογούσε η οικονομική καθίζηση.
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 ► παραγοντεσ που ενισχυουν το μεγεθοσ τήσ παραοιΚονομιασ:

 ► ο ρολοσ τήσ οιΚονομιΚήσ συγΚυριασ.
Μπορεί να αναφέρθηκε ως δεδομένο προηγούμενα, αλλά η οικονομική ύφεση δεν είναι σαφές ότι 
ενισχύει την παραοικονομία. Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι αρκετές από τις υπηρεσίες που 
παράγονται στο χώρο της υπόγειας οικονομίας, καταναλώνονται από άτομα με χαμηλά εισοδήματα. 
Κατά συνέπεια, η μείωση που μπορεί να υποστούν τα εισοδήματα αυτών των ατόμων σε περιόδους 
ύφεσης, θα περιορίσει τη ζήτηση για τις υπηρεσίες όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
παραοικονομίας (Spiro-1994).

Άλλοι μελετητές υποστηρίζουν ότι τα άτομα που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας, θα μπουν στον 
πειρασμό να προσφέρουν άτυπα τις υπηρεσίες τους για πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που προβλέπουν 
οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας (Παυλόπουλος-2002). Η αύξηση της προσφοράς άτυπης εργασίας 
από τους ανέργους, περιορίζει τις αμοιβές όσων εργάζονται στην παραοικονομία. Γενικά, το κόστος 
των επιχειρήσεων παραγωγής που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραοικονομίας μειώνεται με 
ταχύτερους ρυθμούς, σε σχέση με τη νόμιμη οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι προσαρμόζονται ταχύτερα 
στις νέες οικονομικές συνθήκες και κερδίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στον επίσημο τομέα της οικονομίας. Όμως οι χαμηλότερες τιμές διάθεσης 
των προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της παραοικονομίας, μπορεί να συρρικνώσει τα ονομαστικά 
μεγέθη όλων των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το χώρο που δραστηριοποιούνται. Ταυτόχρονα  
είναι αρκετά πιθανό να αποσπάσουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς από τις νόμιμες επιχειρήσεις.  Για 
παράδειγμα, όσο περιορίζονται οι πελάτες που μπορούν να αγοράσουν ένα αυθεντικό CD από το 
δισκοπωλείο ή μια επώνυμη τσάντα από ένα κατάστημα, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να καταφύγουν 
στις υπηρεσίες του παραεμπορίου για να ικανοποιήσουν τις καταναλωτικές τους επιθυμίες.

 ► ανεργια
Το επίπεδο της ανεργίας σχετίζεται στενά με την προσφορά εργασίας στο χώρο της παραοικονομίας. Σε 
χώρες με σημαντικές δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας είναι πολύ δύσκολο να βρουν δουλειά άτομα 
με περιορισμένες δεξιότητες και ανεπαρκή τυπικά προσόντα. Η ύπαρξη κατώτατων ορίων αποδοχών 
και η αδυναμία των εργοδοτών να προχωρήσουν σε απολύσεις με σύντομες και ανέξοδες διαδικασίες, 
εμποδίζει τους ανειδίκευτους να προσφέρουν την εργασία τους με δελεαστικούς όρους. Επομένως, 
είναι πολύ δύσκολο να προτιμηθούν από τους εργοδότες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παραοικονομία 
είναι η μοναδική τους διέξοδος. Εδώ δεν ισχύουν οι ρυθμίσεις που επιβαρύνουν το κόστος εργασίας 
και η διαπραγμάτευση με τον εργοδότη είναι ελεύθερη. Επομένως, πάντα θα υπάρχει ένα αρκετά 
χαμηλό επίπεδο αμοιβών, που θα μπορεί να καταστήσει δελεαστική την προσφορά εργασίας όσων 
έχουν απόλυτη ανάγκη από ένα  στοιχειώδες εισόδημα.

Παρόλα αυτά, η επίδραση της υψηλής ανεργίας στο μέγεθος της παραοικονομίας είναι αμφιλεγόμενη 
(Buehn και Schneider -2009). Τα περιορισμένα εισοδήματα των ανέργων στρέφουν περισσότερα 
άτομα στις αγορές του παρεμπορίου, όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες. Ωστόσο, το χαμηλό διαθέσιμο 
εισόδημα μειώνει τη συνολική κατανάλωση τόσο στην επιστήμη όσο και την υπόγεια οικονομία.
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Η ανεργία είναι σύμπτωμα οικονομικής ύφεσης. Η επίδρασή της στο μέγεθος της παραοικονομίας 
εξαρτάται από το ισοζύγιο μεταξύ των εισοδηματικών επιπτώσεων (income effect) και των 
επιπτώσεων υποκατάστασης (substitution effect) που επιφέρει η οικονομική καθίζηση στην ενεργό 
ζήτηση. Αν η υποκατάσταση προϊόντων και υπηρεσιών της επίσημης οικονομίας είναι ισχυρότερη 
από τη μείωση της ζήτησης λόγω των χαμηλότερων εισοδημάτων, η επίδραση της ανεργίας θα είναι 
θετική. Αν οι εισοδηματικές επιπτώσεις είναι ισχυρότερες, τότε η επίδραση θα είναι αρνητική. Στις 
ανεπτυγμένες χώρες, οι εμπειρικές μελέτες αποδεικνύουν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ 
ανεργίας και δραστηριοτήτων στο χώρο της υπόγειας οικονομίας. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην 
ύπαρξη γενναιόδωρων θεσμών κοινωνικής προστασίας. Όταν παρέχονται υψηλά επιδόματα ανεργίας, 
αναπληρώνεται ένα μεγάλο τμήμα των εισοδηματικών απωλειών. Ταυτόχρονα, ο άνεργος έχει το 
περιθώριο να προσφέρει εργασία στην υπόγεια οικονομία με πολύ χαμηλή αμοιβή, δεδομένου ότι έχει 
μειωθεί η πίεση για κάλυψη των βιοποριστικών του αναγκών (Schneider και Enste-2000). Η μείωση 
του κόστους παραγωγής στο χώρο της σκιώδους οικονομίας προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα 
έναντι της επίσημης οικονομίας. Επομένως, η αύξηση της ανεργίας ενισχύει τις δραστηριότητες στο 
χώρο της παραοικονομίας.

Αντίθετα, ο βαθμός συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό (labor force participation) 
συσχετίζεται αρνητικά με το μέγεθος της παραοικονομίας  (Giles-1998). Όσο περισσότεροι κάτοικοι 
σε παραγωγική ηλικία συμμετέχουν στην επίσημη αγορά εργασίας, τόσο λιγότερες δραστηριότητες 
αναπτύσσονται στην υπόγεια οικονομία. Αν και το συγκεκριμένο επιχείρημα φαίνεται απόλυτα 
λογικό, αμφισβητείται από τους κοινωνικούς επιστήμονες. Κατά τη γνώμη τους, οι διαφοροποιήσεις 
στο μέγεθος της συμμετοχής των κατοίκων μιας χώρας στο εργατικό δυναμικό, σχετίζονται με 
κοινωνικά και όχι με οικονομικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, η συνεχής αύξηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην επίσημη αγορά εργασίας, δε σχετίζεται με τη μετακίνηση παραγωγικών πόρων από 
την παραοικονομία προς την επίσημη οικονομία (Dell, Ano -2007). Η έξοδος από την αγορά εργασίας 
πολλών ατόμων που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 55 έως 65 ετών, σχετίζεται με την καθιέρωση και 
επέκταση του θεσμού της πρόωρης συνταξιοδότησης σε χώρες με ανεπτυγμένες οικονομίες (Bajada 
και Schneider -2005). Επίσης, οι αυξομειώσεις του αριθμού των λαθρομεταναστών σε μια χώρα, 
επηρεάζουν την προσφορά εργασίας ανεξάρτητα από το βαθμό συμμετοχής του γηγενούς πληθυσμού 
στο εργατικό δυναμικό.
Σήμερα η χώρα μας αντιμετωπίζει συνθήκες βαθιάς ύφεσης. Με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο 
για μείωση του ΑΕΠ κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες το 2010, είναι βέβαιο ότι η ανεργία θα αυξηθεί 
σημαντικά. Τα επίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για καταγεγραμμένη ανεργία κοντά στο 12%, αλλά η 
ΓΕΣΕΕ εκτιμά ότι αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, οι άνεργοι στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν το 
17% μέχρι το 2012. Η αύξηση της ανεργίας, σε συνδυασμό με τη μείωση των εισοδημάτων όσων 
εργάζονται στο δημόσιο τομέα και των συνταξιούχων, αναμένεται να δημιουργήσει πρόσφορες 
συνθήκες για την αύξηση της ζήτησης φθηνών προϊόντων από το παραεμπόριο. 

Αντίθετα, αναμένεται να μειωθεί η ζήτηση για άλλες υπηρεσίες στο χώρο της παραοικονομίας. Για 
παράδειγμα, θα μειωθεί η απασχόληση οικιακών βοηθών, κηπουρών και ανασφάλιστων εργαζομένων 
σε βοηθητικές εργασίες στο χώρο των κατασκευών ή της εστίασης. Γενικεύοντας την προηγούμενη 
παρατήρηση, αναμένεται να συρρικνωθεί το κομμάτι της παραοικονομίας που σχετίζεται με νόμιμες 
παραγωγικές δραστηριότητες και να αυξηθεί η ζήτηση για υπηρεσίες παράνομων δραστηριοτήτων 
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(παραεμπόριο, ναρκωτικά, διακίνηση λαθραίων και κλεμμένων, πλαστογραφίες κλπ). Οι 
εγκλωβισμένοι λαθρομετανάστες στην περιοχή της πρωτεύουσας που δε μπορούν να απασχοληθούν 
στην οικοδομή ή εποχικές δραστηριότητες του τουριστικού τομέα, θα αντιμετωπίσουν μεγάλες 
δυσχέρειες στην εξεύρεση  εργασίας. Για τους περισσότερους από αυτούς, μοναδική διέξοδος θα 
είναι η ενασχόληση με το οργανωμένο έγκλημα που ελέγχει τις παράνομες δραστηριότητες στο νότιο 
τμήμα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Ο περιορισμός των εισοδημάτων νόμιμων μεταναστών 
χαμηλοσυνταξιούχων και ανέργων, θα ενισχύσει τη ζήτηση για φθηνά προϊόντα που διακινούνται 
από πλανόδιους μικροπωλητές σε αυτοσχέδια παζάρια και παραλαϊκές αγορές. 

Το οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ευνοεί ταυτόχρονα και 
την ανάπτυξη φαινομένων γκετοποίησης στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κατά συνέπεια, η πολιτεία θα 
κληθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υπό δυσμενέστερους όρους στο μέλλον.

 ► φορολογιΚή επιβαρυνσή Και μεγεθοσ παραοιΚονομιασ.
Όταν αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση των νόμιμων συναλλαγών, οι οικονομικές μονάδες 
έχουν μεγαλύτερο όφελος από την πιθανή απόκρυψη των εισοδημάτων τους (Thomas-1992, 
Scheider-2003). Κατά συνέπεια, θεωρητικά τουλάχιστον υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι 
φορολογικοί συντελεστές και ταυτόχρονα να μειωθούν τα φορολογικά έσοδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
προκύψει λόγω της ύφεσης που θα προξενήσει η δημοσιονομική απορρόφηση και από την αύξηση 
του ποσοστού με το οποίο συμμετέχει η παραοικονομία στο ΑΕΠ. Οι δημοσιονομικές αρχές οφείλουν 
να σχεδιάζουν τη φορολογική τους πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό ενδεχόμενο, αν και στην 
πράξη δεν έχουν επιβεβαιωθεί περιπτώσεις Δυτικών χωρών που συγκέντρωσαν λιγότερους φόρους 
μετά από μια αύξηση των φορολογικών συντελεστών (Horry, Palda και Walker-1992).

Οι υπόχρεοι των νέων φορολογικών βαρών, είναι λογικό να υπερεκτιμούν την πιθανότητα εμφάνισης 
των αντιθέτων από τα αναμενόμενα αποτελέσματα μετά από κάθε αύξηση φόρων. Το επιχείρημα 
ότι μπορεί να επιτευχθεί μείωση των ελλειμμάτων με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, 
είναι πολύ δελεαστικό για τους συνδικαλιστικούς φορείς και τα πολιτικά κόμματα. Μόνο που για να 
επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μειωθούν, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, οι δημόσιες δαπάνες. 
Η εναλλακτική δυνατότητά της χρηματοδότηση της ανάπτυξης μέσω δημόσιου δανεισμού έχει 
αποδειχθεί πολύ παρακινδυνευμένη στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης. 

Στα θεωρητικά οικονομικά υποδείγματα, προβλέπεται με βεβαιότητα ότι η υψηλότερη φορολογία 
οδηγεί σε αύξηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της παραοικονομίας. Οι φορολογικοί 
συντελεστές λειτουργούν, όπως οι τιμές στο μηχανισμό εξισορρόπησης προσφοράς και ζήτησης. 
Πιθανή αύξησή τους, επιφέρει ένα αποτέλεσμα υποκατάστασης (substitution effect) και άλλο ένα 
περιορισμού της ζήτησης, που οφείλεται στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος (income effect). 
Οι υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές παρακινούν περισσότερους υπόχρεους να μεταφέρουν 
ένα τμήμα της δραστηριότητάς τους στο χώρο της παραοικονομίας (substitution effect). Όμως, 
αυτό συνεπάγεται την ανάληψη ρίσκου, αφού αν γίνουν αντιληπτοί από τις αρχές, θα υποστούν τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. Αν οι ποινές που επιβάλλουν οι αρχές είναι χρηματικές, το ρίσκο είναι 
αναλογικά υψηλότερο για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν όμως προβλέπονται 
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ποινές φυλάκισης ή κλείσιμο επιχειρήσεων, το ρίσκο γίνεται πολύ μεγαλύτερο για όσους έχουν υψηλά 
εισοδήματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις που οφείλουν να εξασφαλίσουν την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση 
των πελατών τους και να υπερασπιστούν τη φήμη τους στην αγορά. 

Επιπλέον, τα κοινωνικά στερεότυπα που έχουν επικρατήσει σε κάθε χώρα, παίζουν σημαντικό 
ρόλο. Ιστορικά, στις Μεσογειακές χώρες καταγράφονται υψηλά ποσοστά παραοικονομίας, παρά 
την ύπαρξη σχετικά χαμηλών φορολογικών συντελεστών. Αντίθετα, στις Σκανδιναβικές χώρες που 
επιβάλλουν υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, τα ποσοστά της παραοικονομίας ως προς το 
ΑΕΠ, παραμένουν πολύ χαμηλά. Γι’ αυτό, οι εμπειρικές μελέτες που βασίζονται σε διαστρωματικά 
δεδομένα, αντιμετωπίζονται με καχυποψία από την επιστημονική κοινότητα. Οι Friedman, Johnson 
και Zoida Lobation ανέπτυξαν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα που έκανε χρήση διαστρωματικών 
δεδομένων από 69 χώρες. Αν και τα ευρήματα δεν ήταν στατιστικά σημαντικά, διαπίστωσαν αρνητική 
συσχέτιση μεταξύ ύψους φορολογικής επιβάρυνσης και παραοικονομίας. Η εξήγηση που πρότειναν 
οι μελετητές για να δικαιολογήσουν τα παράδοξα ευρήματά τους, ήταν ότι τελικά όσοι καταφεύγουν 
στην παραοικονομία, δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ να αποφύγουν τους φόρους επί των κερδών 
τους, όσο για να ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες από τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά των αρχών 
(Παυλόπουλος-2002). 

Τα πιο αξιόπιστα στοιχεία που συλλέγονται διεθνώς αναφορικά με τη σχέση που συνδέει το ύψος 
των φορολογικών συντελεστών και το επίπεδο της παραοικονομίας, προέρχονται από την υπηρεσία 
φορολογικών ελέγχων των ΗΠΑ (Internal Revenue Service ή IRS). Κάθε δέκα χρόνια, το IRS επιλέγει 
τυχαία 50.000 φορολογούμενους και τους υποβάλλει σε εξονυχιστικούς ελέγχους, προκειμένου 
να συνθέσει το προφίλ του πιθανού φοροφυγά. Ο Clotfelter (1983) μελέτησε οικονομετρικά τη 
φορολογική συμπεριφορά των ατόμων του δείγματος, σε μια περίοδο που είχε επιβληθεί μείωση 
των φορολογικών συντελεστών. Διαπίστωσε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του ύψους των 
φορολογικών συντελεστών και της απόκρυψης εισοδημάτων. Για κάθε ένα τοις εκατό (1%) που 
αύξανε ο φόρος εισοδήματος, αυξάνεται κατά 0,2% το μέγεθος της παραοικονομίας στις ΗΠΑ.

Σε μια αντίστοιχη μελέτη που στηρίχθηκε σε ένα μικροοικονομικό υπόδειγμα συμπεριφοράς 
των φορολογουμένων, ο Lindsay (1986) διαπίστωσε ότι οι φορολογικές περικοπές που ψήφισε η 
Κυβέρνηση Ρέηγκαν την περίοδο 1982-1984, επέφεραν 20 ως 25% χαμηλότερες από τις αναμενόμενες 
απώλειες εσόδων.  Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στη βελτίωση του βαθμού συμμόρφωσης των 
φορολογουμένων. Ο Cebula (1997) έχοντας στη διάθεσή του τα εμπειρικά δεδομένα που προέκυψαν 
μετά την αύξηση των συντελεστών που επέβαλλε η Κυβέρνηση Κλίντον στα ανώτερα εισοδηματικά 
κλιμάκια, διαπίστωσε ακόμα πιο υψηλό βαθμό συσχέτισης μεταξύ ύψους φορολογικών συντελεστών 
και παραοικονομίας. Με βάση τις ποσοτικές εκτιμήσεις του δικού του υποδείγματος, ενδεχόμενη 
αύξηση του οριακού φορολογικού συντελεστή κατά μια ποσοστιαία μονάδα, οδηγεί σε αύξηση της 
παραοικονομίας κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η εντατικοποίηση των 
ελέγχων και η αύξηση των ποινών, οδηγούν σε συρρίκνωση της παραοικονομίας.

Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, το φορολογικό σύστημα λειτουργεί και ως μηχανισμός 
αναδιανομής του εισοδήματος. Στην πράξη, οι φόροι χρηματοδοτούν την αύξηση της δημόσιας 
κατανάλωσης μέσω της αφαίρεσης τμήματος του διαθέσιμου εισοδήματος των ιδιωτών. Οι ιδιώτες 
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έχουν λιγότερες ευκαιρίες να εκφράσουν τις καταναλωτικές τους προτιμήσεις. Αντίθετα, το κράτος 
έχει στη διάθεσή του περισσότερους πόρους για να υλοποιήσει τις πολιτικές του επιδιώξεις. Με 
άλλα λόγια, η φορολογία περιορίζει την ελευθερία έκφρασης των ατομικών επιλογών και αυξάνει 
τη συλλογική δυνατότητα για επίτευξη πολιτικών στόχων. Ο περιορισμός της ατομικής ελευθερίας 
μειώνει την ωφέλεια που αποκομίζουν όσοι επιχειρούν οικονομικά. Σε περίπτωση αύξησης της 
φορολογικής επιβάρυνσης, οι ιδιώτες έχουν δύο επιλογές για να προστατεύσουν το συνολικό επίπεδο 
της ευημερίας που απολαμβάνουν. Μπορούν να μειώσουν το συνολικό χρόνο που εργάζονται, 
αυξάνοντας αντίστοιχα το χρόνο που αφιερώνουν σε δραστηριότητες αναψυχής. Εναλλακτικά, θα 
μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερη εργασία σε αφανείς οικονομικές δραστηριότητες. Στην 
ουσία, αποκτούν ισχυρό κίνητρο, προκειμένου να αποκρύψουν τμήμα του εισοδήματός τους ή ακόμα 
και την ύπαρξη της ίδιας της δραστηριότητάς τους από τις φορολογικές αρχές.

Η παρακίνηση για παροχή εργασίας στο χώρο της παραοικονομίας καθίσταται ισχυρότερη όσο 
μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους εργασίας στην επίσημη και την ανεπίσημη 
οικονομία. Θεωρητικά, η αύξηση της προσφοράς εργασίας στο χώρο της παραοικονομίας συνεχίζεται 
μέχρι να εξισωθούν οι καθαρές αμοιβές (μετά την αφαίρεση των φόρων) στους δύο τομείς της 
οικονομίας. Κατά συνέπεια, κάθε αύξηση των οριακών συντελεστών φορολογίας επιφέρει ανάλογη 
αύξηση της προσφοράς εργασίας στο χώρο της παραοικονομίας (Neck, Hofreither και Schneider 
-1989). Οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής και 
θετικής συσχέτισης μεταξύ υψηλών φόρων και αυξημένης συμμετοχής της παραοικονομίας στο ΑΕΠ 
μιας χώρας (Schneider και Enste – 2000), (Johnson, Kaufmann και Zoido Lobaton- 1998). 

 ► εμμεσοι φοροι Καταναλώσήσ.
Δεν είναι μόνο οι φόροι επί της εργασίας (φόρος εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές) που 
ενισχύουν τις υπόγειες οικονομικές δραστηριότητες. Συχνά, οι έμμεσοι φόροι παρέχουν ισχυρότερο 
κίνητρο, δεδομένου ότι υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων μεταξύ αγοραστών και πωλητών, για να 
παρακαμφθεί η νομιμότητα (Παυλόπουλος-2002). Η επιβολή υψηλών φόρων κατανάλωσης (ΦΠΑ 
και ειδικοί φόροι κατανάλωσης) αυξάνει το περιθώριο κέρδους όσων δραστηριοποιούνται στην 
υπόγεια οικονομία. Κατα συνέπεια, όσο αυξάνουν οι έμμεσοι φόροι, θα βρεθούν και άλλοι παραγωγοί 
αγαθών και υπηρεσιών που θα καταστούν πρόθυμοι  να αναλάβουν τους κινδύνους που συνεπάγεται 
η δραστηριοποίηση στο χώρο της παραοικονομίας. Επιπλέον θα μειωθούν οι σχετικές τιμές των 
προιόντων που διακινούνται στο χώρο της υπόγειας οικονομίας. Κατά συνέπεια, θα αυξηθεί η ζήτησή 
τους σε βάρος της αντίστοιχης δραστηριότητας  των οικονομικών μονάδων που λειτουργούν νόμιμα.  

 ► ρυθμιστιΚο πλαισιο λειτουργιασ τήσ οιΚονομιασ.
Η σωρευτική θέσπιση μεγάλου αριθμού ρυθμιστικών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία μιας 
οικονομίας, αποτελούν άλλο ένα σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης των δραστηριοτήτων στο χώρο 
της παραοικονομίας. Οι ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, όπως η θέσπιση κατώτατων αμοιβών, 
οι περιορισμοί στις απολύσεις, τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης, οι άδειες άσκησης 
επαγγέλματος και η επιβολή αυστηρών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, 
ισοδυναμούν με αύξηση του μη μισθολογικού κόστους όσων απασχολούνται σε νόμιμες οικονομικές 
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δραστηριότητες (Frey και Weck – 1982). 

Οι διαδικασίες αδειοδότησης, τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, τα τέλη και οι εμπορικοί 
περιορισμοί αυξάνουν επιπλέον το κόστος λειτουργίας των νόμιμων επιχειρήσεων. Συνήθως, αυτές 
οι διαδικασίες είναι κοινωνικά ωφέλιμες. Αν όμως η τήρηση της νομιμότητας συνεπάγεται υψηλό 
κόστος για όσους ασκούν οικονομική δραστηριότητα, είναι πολύ πιθανό να βρουν πιο συμφέρουσα 
τη λύση της μη συμμόρφωσης. Η παρεμβατική δράση του κράτους περιορίζει την ελευθερία των 
επιλογών όσων δραστηριοποιούνται στην επίσημη οικονομία. Οι ρυθμίσεις και η συχνότητα με 
την οποία εκδηλώνονται οι διοικητικές παρεμβάσεις, αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Συχνά το 
ρυθμιστικό πλαίσιο, εμποδίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας που 
αποτελούν δύο από τους βασικότερους συντελεστές βελτίωσης της παραγωγικότητας της εργασίας 
και της ανταγωνιστικότητας μιας σύγχρονης επιχείρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παραοικονομία 
λειτουργεί ευεργετικά αφού μειώνει την αποτελεσματικότητα και τα μέσα επίπεδα της κρατικής 
παρέμβασης. Οι εμπειρικές μελέτες αποδεικνύουν ότι οι χώρες με τις πιο ρυθμισμένες οικονομίες 
διαθέτουν ταυτόχρονα την πιο εκτεταμένη παραοικονομία (Johnson, Kaufman και Shleifer -1997). 
Οι απαγορεύσεις που επιβάλλονται στην απασχόληση όσων αλλοδαπών δε διαθέτουν νόμιμη άδεια 
παραμονής, εξασφαλίζουν πολυάριθμο και φθηνό εργατικό δυναμικό στο σκιώδη τομέα της οικονομίας. 
Στην ουσία, δημιουργούν μια κατηγορία παρανόμων που λειτουργεί ως δεξαμενή στρατολόγησης 
ατόμων που ασκούν παράνομες δραστηριότητες. Τελικά, στις περισσότερες εμπειρικές μελέτες 
αποδεικνύεται η ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης μεταξύ κανονιστικών ρυθμίσεων στην αγορά 
εργασίας και μεγέθους της παραοικονομίας (Johnson, Kaufmann και Zoido Lobaton – 1998b).

Η πυκνότητα των ρυθμιστικών παρεμβάσεων που υφίστανται σε μια οικονομία, υπολογίζεται με 
βάση το συνολικό αριθμό των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων που βρίσκονται σε ισχύ. 
Εναλλακτικά, μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τον αριθμό των δημόσιων λειτουργών που εργάζονται σε 
υπηρεσίες που ασχολούνται με τη σχεδίαση και επιβολή του ρυθμιστικού πλαισίου. Επειδή τέτοιου 
είδους υπολογισμοί είναι μάλλον δύσκολο να πραγματοποιηθούν για κάθε χώρα ξεχωριστά, οι διεθνείς 
οργανισμοί υπολογίζουν την πυκνότητα και την ποιότητα των ρυθμιστικών παρεμβάσεων από το 
μέσο χρόνο που χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος να ξεκινήσει μια νέα παραγωγική δραστηριότητα. 
Επομένως, είναι σημαντικό για την προσέλκυση νέων επενδύσεων από τη διεθνή αγορά να περιοριστεί 
η γραφειοκρατία κατά τη φάση της σύστασης νέων επιχειρήσεων και την πρώτη αδειοδότηση.

 ► το προβλήμα τήσ λαθρομεταναστευσήσ.
Οι λαθρομετανάστες συμμετέχουν αναγκαστικά στην αγορά εργασίας της υπόγειας οικονομίας. 
Οι νόμιμες επιχειρήσεις κινδυνεύουν από υψηλά πρόστιμα, σε περίπτωση που συλληφθούν να 
απασχολούν παράνομους μετανάστες. Επιπλέον, οι θέσεις απασχόλησης στη νόμιμη οικονομία είναι 
καλύτερα αμειβόμενες, προσφέρουν υψηλότερο κοινωνικό status και κατά συνέπεια προσελκύουν 
το ενδιαφέρον του εγχώριου εργατικού δυναμικού. Αν μια τέτοια θέση καταληφθεί από παράνομο 
μετανάστη χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν καταγγελίες από τις 
εργατικές ενώσεις ή μεμονωμένα άτομα που θεωρούν ότι θίγονται τα εργασιακά τους δικαιώματα.  
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Ο λαθρομετανάστης είναι υποχρεωμένος να εργαστεί για να επιβιώσει και να αποσβέσει το κόστος 
μετεγκατάστασης στη χώρα υποδοχής. Σύμφωνα με έρευνα του Pew Hispanic Center (2006) το 
94% των ενηλίκων ανδρών που έχουν μεταναστεύσει παράνομα στις ΗΠΑ εργάζεται. Το αντίστοιχο 
ποσοστό για τους νόμιμους μετανάστες και τους Αμερικανούς πολίτες δεν υπερβαίνει το 83%. Το 
σύνολό των παράνομων μεταναστών εργάζονται σε τομείς που ανθεί η παραοικονομία, όπως οι 
αγροτικές εργασίες, η πρωτογενής επεξεργασία τροφίμων, οι κατασκευές, οι υπηρεσίες εστίασης 
και διάφορες οικιακές ασχολίες. Αμείβονται χαμηλότερα από τα κατώτερα όρια των συλλογικών 
συμβάσεων ανεξάρτητα από τα προσόντα τους. Επειδή πρόκειται για νεοεισερχόμενους μετανάστες 
πάνω από το 50% είναι ενήλικες άνδρες σε νεαρή ηλικία. Τα παιδιά, σε μια παραγωγική ηλικία, 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 16% του συνολικού πληθυσμού των λαθρομεταναστών. Το 
ημιπαράνομο καθεστώς απασχόλησης τους καθιστά εύκολα θύματα κάθε είδους εκμετάλλευσης. 

 ► προσφορα Και ζήτήσή εργασιασ λαθρομεταναστών.
Οι νόμιμοι μετανάστες μπορεί να αυξάνουν την προσφορά στην αγορά εργασίας, αλλά δε στρεβλώνουν 
τους μηχανισμούς λειτουργίας της. Οι κρατικές αρχές ελέγχουν τις ροές των νόμιμων μεταναστών. 
Σε περιόδους υψηλής οικονομικής ανάπτυξης αυξάνουν την έκδοση αδειών παραμονής και εργασίας, 
ενώ σε φάσεις οικονομικής ύφεσης τις περιορίζουν. Με αυτό τον τρόπο, διατηρείται μια στοιχειώδης 
ισορροπία στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, τα κύματα των λαθρομεταναστών παραμένουν ουσιαστικά 
ανεξέλεγκτα. Συχνά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης οι φτωχές χώρες από όπου προέρχονται 
οι λαθρομετανάστες πλήττονται περισσότερο. Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανό τα κύματα των 
λαθρομεταναστών να αυξάνουν όταν δεν τους χρειάζονται οι χώρες υποδοχής (Orrenius και Zavodny 
-2005).

Σε ανάλογη έρευνα των Hanson και Spilimburgo (1999) διαπιστώθηκε ότι οι ροές των Μεξικανών 
λαθρομεταναστών προς τις ΗΠΑ αυξάνουνι, όταν μειώνονται τα πραγματικά εισοδήματα και αυξάνει 
η ανεργία στο Μεξικό, ενώ δε σχετίζονται κατά τρόπο στατιστικά σημαντικό με τους μισθούς ή τις 
οικονομικές εξελίξεις στις ΗΠΑ. 

Επιπλέον, οι παράνομοι μετανάστες έχουν χαμηλότερα τυπικά προσόντα σε σχέση με τους νόμιμους. 
Αυτό συμβαίνει διότι είναι πολύ δυσκολότερη η εξασφάλιση βίζας από τους ανειδίκευτους εργάτες, 
σε σχέση με τους πιο μορφωμένους. Επομένως, τα άτομα με χαμηλότερα προσόντα αναλαμβάνουν 
ευκολότερα το ρίσκο της παράνομης διάβασης των συνόρων. Τα ποιοτικά και δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των λαθρομεταναστών τους καθιστούν ιδανικούς για συμμετοχή σε παράνομες 
δραστηριότητες και απασχόληση στο χώρο της παραοικονομίας. Το παράνομο καθεστώς των 
λαθρομεταναστών παρέχει επιπρόσθετη ισχύ στους εργοδότες, αφού τους διασφαλίζει από πιθανές 
καταγγελίες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Ο εργοδότης μπορεί να απολύσει κάποιο 
λαθρομετανάστη καταγγέλλοντας τον απλά στις αρχές. 

Οι λαθρομετανάστες αποδέχονται ευκολότερα χαμηλότερους μισθούς, άσχημες και επικίνδυνες 
συνθήκες στους χώρους εργασίας και ακατάστατα ωράρια. Οι περισσότεροι εργάζονται ανασφάλιστα 
και το προϊόν της εργασίας τους διακινείται χωρίς νόμιμα παραστατικά, προκειμένου να αποφευχθεί 
η καταβολή των αναλογούντων φόρων.
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Η εκτεταμένη παραοικονομία στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου είναι μια από τις βασικότερες 
αιτίες που η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία προσέλκυσαν αναλογικά το μεγαλύτερο αριθμό 
λαθρομεταναστών στην Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2001 η Ελλάδα 
διέθετε το μεγαλύτερο ποσοστό λαθρομεταναστών ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ο αριθμός 
τους αντιστοιχούσε στο 3,6% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Μετά το 2005, οι χώρες με το 
μεγαλύτερο αριθμό λαθρομεταναστών στην Ευρώπη είναι η Ιταλία και η Ισπανία.

 ► επιΔρασεισ τήσ λαθρομεταναστευσήσ στήν αγορα εργασιασ.
Στο Διάγραμμα 4.1 φαίνεται η επίδραση της παρουσίας λαθρομεταναστών στην αγορά εργασίας. Οι 
νόμιμοι μετανάστες αυξάνουν την προσφορά εργασίας, με αποτέλεσμα η καμπύλη S να μετακινείται 
στη θέση S΄ και η μέση αμοιβή της εργασίας να μειωθεί στο επίπεδο Wm.  Οι παράνομοι μετανάστες 
προσφέρουν την εργασία τους με χαμηλότερη αμοιβή Wim. Όμως επειδή δεν ανταγωνίζονται 
ευθέως τους εργαζόμενους στην επίσημη οικονομία, δεν επηρεάζουν αρνητικά τους μισθούς τους. 
Σε αυτή την περίπτωση, το συνολικό πλεόνασμα των επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που 
εξασφαλίζει η παρουσία των νόμιμων μεταναστών. Η διαφορά του ισούται με το γραμμοσκιασμένο 
τμήμα Sim. Η επίσημη οικονομία νέμεται το πλεόνασμα Sm. Οι γηγενείς εργαζόμενοι χάνουν τα ίδια 
εισοδήματα που θα έχαναν λόγω της παρουσίας μόνο των νόμιμων μεταναστών (ΑΒΓΔ). Αντίθετα, 
το συνολικό όφελος των μεταναστών περιορίζεται σε E ZQQ΄. Το επιπλέον πλεόνασμα το κερδίζουν 
στο σύνολο του οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραοικονομίας. Επομένως, 
η παρουσία λαθρομεταναστών αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων 
στην παραοικονομία.

H ανάλυση υποθέτει πως οι λαθρομετανάστες αποτελούν ποσοστό του συνολικού αριθμού 
μεταναστών σε μια χώρα. Αν αυξηθεί για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των νόμιμων μεταναστών, 
τότε μετατοπίζεται δεξιότερα η καμπύλη προσφοράς εργασίας  στη θέση S’. Σε αυτή την περίπτωση, 
επηρεάζονται αρνητικά οι μισθοί του εγχώριου εργατικού δυναμικού. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, οι χαμηλότερες αμοιβές των λαθρομεταναστών δεν παρασύρουν το 
σύνολο των αμοιβών της επίσημης οικονομίας προς τα κάτω. Εκτός από τους περιορισμούς που 
θέτει η εργατική νομοθεσία, η συγκράτηση οφείλεται και στο γεγονός ότι οι λαθρομετανάστες δε 
συνιστούν στενά υποκατάστατα των υπόλοιπων εργαζόμενων στη χώρα υποδοχής. Έχουν μειωμένα 
τυπικά προσόντα, χαμηλές δεξιότητες και γλωσσικές δυσκολίες, γεγονός που τους επιτρέπει να 
εργαστούν σε νόμιμες επιχειρήσεις. Στην ουσία ανταγωνίζονται προγενέστερα κύματα μεταναστών 
που έχουν νομιμοποιηθεί. Αυτοί είχαν καταλάβει τις λιγότερο επιθυμητές θέσεις απασχόλησης και τις 
περισσότερες θέσεις στο χώρο της παραοικονομίας.  
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Διάγραμμα 4.1
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Η κοινωνική αντιπαράθεση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χαμηλότερης έντασης λόγω της κατανόησης 
που επιδεικνύουν οι προηγούμενες γενιές μεταναστών προς τους ομοεθνείς τους. Επιπλέον, αφού δεν 
ενοχλούνται οι γηγενείς, το θέμα δεν απασχολεί τόσο έντονα συχνά τα ΜΜΕ. Από τα προηγούμενα 
καθίσταται προφανές ότι σε οικονομικό επίπεδο το παράνομο καθεστώς των λαθρομεταναστών 
ευνοεί την παραοικονομία χωρίς να βλάπτει ιδιαίτερα την επίσημη οικονομία.  Οι αρνητικές συνέπειες 
της λαθρομετανάστευσης δεν εντοπίζονται στο χώρο της οικονομίας. Σχετίζονται περισσότερο με 
θέματα εγκληματικότητας, δυσκολίας στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και φαινομένων 
γκετοποίησης στα μεγάλα αστικά κέντρα.

 ► τομεισ τήσ παραοιΚονομιασ που απασχολουνται οι μεταναστεσ.
Στις ΗΠΑ το 5% του εργατικού δυναμικού είναι παράνομοι μετανάστες. Η πλειοψηφία τους 
εργάζεται σε δραστηριότητες της γκρίζας οικονομίας. Όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις χώρες, 
ο μεγαλύτερος αριθμός των παρανόμων απασχολείται στο χώρο των κατασκευών. Ειδικά στους 
κλάδους που σχετίζονται με την επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, οι παράνομοι μετανάστες αποτελούν 
πάνω από το 25% του συνόλου των εργαζομένων. Το ποσοστό τους περιορίζεται σημαντικά στις 
κατασκευές μεγάλων έργων που απαιτείται η παροχή πιο εξειδικευμένης εργασίας. Ο δεύτερος 
τομέας σε απορροφητικότητα ανασφάλιστων μεταναστών είναι ο χώρος της αγροτικής παραγωγής. 
Το 29% των απασχολουμένων σε μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι παράνομοι μετανάστες 
(Πίνακας 4.1). Επίσης, στις εργασίες επεξεργασίας κρεάτων, πουλερικών και ψαριών, το 27% είναι 
παράνομοι μετανάστες. Σε απόλυτα μεγέθη, μετά την ανειδίκευτη εργασία στο χώρο των οικοδομών, 
οι περισσότεροι απασχολούνται ως οικιακοί βοηθοί. Ακολουθεί ο κλάδος της εστίασης, όπου 
πολλοί απασχολούνται ως μάγειρες, λαντζέρηδες και σερβιτόροι. Σημαντικό ποσοστό παράνομων 
μεταναστών απασχολείται επίσης στην κλωστοϋφαντουργία  και τη βιομηχανία ετοίμου ενδύματος. 
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Ο συγκεκριμένος χώρος μαζί με τις οικιακές βοηθούς και τις βοηθητικές εργασίες στην εστίαση, 
προσφέρουν απασχόληση στις γυναίκες μετανάστριες. Πάνω από το 20% του συνόλου των 
απασχολουμένων αποτελούν οι παράνομοι μετανάστες και στα πλυντήρια οχημάτων. Τέλος, το 20% 
όσων απασχολούνται ως μηχανικοί Η/Υ είναι αλλοδαποί που δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμη πράσινη 
κάρτα. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν είναι λαθρομετανάστες που εισήλθαν παράνομα από τα 
σύνορα του Μεξικό ή του Καναδά. Στην πλειονότητά τους είναι αλλοδαποί που μετέβησαν στις ΗΠΑ 
για σπουδές και παρέμεναν για εργασία μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους (Πίνακας 4.1). Στην 
Ελλάδα οι μετανάστες απασχολούνται σε γενικές γραμμές σε παρόμοιους κλάδους. Σύμφωνα με την 
έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΣΥΕ (2007), το 36% των μεταναστών απασχολείται στο χώρο των 
κατασκευών (Πίνακας 4.2).

Πίνακας 4.1

Παράνομοι μετανάστες στις ΗΠΑ με ποσοστό συμμετοχής σε τομείς 
απασχόλησης μεγαλύτερο από 20% (2005)

Απασχόληση Συνολικοί 
εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι χωρίς 
έγγραφα

Αριθμός Ποσοστό
Συνολικός αριθμός εργαζομένων 
στις ΗΠΑ 148.615.000 7.255.000 4,9%
Εργαζόμενοι σε μονώσεις 56.000 20.000 36%
Εργαζόμενοι σε αγροτικές 
δραστηριότητες 839.000 247.000 29%
Επισκευαστές στεγών 325.000 93.000 29%
Τεχνίτες τοιχοποιίας 285.000 79.000 28%
Εργαζόμενοι στην επεξεργασία 
κρέατος, πουλερικών και ψαριών 322.000 87.000 27%
Εργαζόμενοι στην 
κλωστοϋφαντουργία και το έτοιμο 
ένδυμα

83.000 21.000 26%

Εργαζόμενοι στη συντήρηση 
δαπέδων 1.204.000 299.000 25%
Εργάτες οικοδομής 1.614.000 400.000 25%
Χτίστες 198.000 49.000 25%
Λαντζέρηδες 367.000 85.000 23%
Οικιακές βοηθοί 1.531.000 342.000 22%
Εργαζόμενοι σε διαλογή 
αγροτικών προιόντων 74.000 16.000 22%
Ελαιοχρωματιστές 768.000 167.000 22%
Εργάτες σε κατασκευές μπετού 141.000 29.000 21%
Μηχανικοί ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (hardware) 54.000 11.000 20%

Χειριστές μηχανών συσκευασίας 367.000 75.000 20%
Καθαριστές οχημάτων και 
μηχανημάτων 427.000 85.000 20%
Εργαζόμενοι στην τοποθέτηση 
χαλιών και δαπέδων 330.000 66.000 20%
Μάγειρες 2.218.000 436.000 20%
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Πηγή : Jeffrey S. Passel (2006), από www.pewhispanic.org

Δεύτερος σε μέγεθος απασχόλησης μεταναστών είναι ο τομέας των οικιακών εργασιών. Μόνο που στο 
συγκεκριμένο χώρο οι περισσότεροι μετανάστες εργάζονται ανασφάλιστοι. Το 30,3% του συνολικού 
αριθμού των ανασφάλιστων, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί. 
Πρόκειται για τομέα που προσφέρεται για ανασφάλιστη εργασία, δεδομένου ότι το οικογενειακό 
άσυλο καθιστά πρακτικά αδύνατους τους ελέγχους των εποπτικών αρχών. Εξίσου δύσκολοι είναι οι 
έλεγχοι της νομιμότητας και στον αγροτικό τομέα. Οι λαθρομετανάστες αισθάνονται πιο ασφαλείς 
στην επαρχία, δεδομένου ότι οι έλεγχοι είναι αραιότεροι και στην ουσία πραγματοποιούνται μόνο 
τις περιόδους έξαρσης της εποχικής απασχόλησης. Σημαντικό ποσοστό ασφαλισμένων μεταναστών 
στα χέρια μας απασχολούνται στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (16,2%). Τέλος, το 10,7% των 
ασφαλισμένων μεταναστών και το 5,8% των ανασφάλιστων, απασχολείται στο χώρο της εστίασης 
και της ξενοδοχείας. 

Πίνακας 4.2
Οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες απασχολούνται 
οι μετανάστες στην Ελλάδα. Ποσοστιαία κατανομή 
(2007)
Οικονομική δραστηριότητα Ασφαλισμένοι Ανασφάλιστοι

Αγροτικός τομέας 4,6% 9,2%
Αλιεία 0,1% 0,4%
Ορυχεία 0,1% 0,0%
Βιομηχανία και Ενέργεια 16,2% 6,1%
Κατασκευαστικός Κλάδος 36,8% 35,0%
Εμπόριο (λιανικό, χονδρικό, επισκευές 

αυτοκινήτων)
8,3% 7,7%

Ξενοδοχεία και Εστίαση 10,7% 5,8%
Μεταφορές 1,8% 1,4%
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 0,1% 0,0%
Άμυνα και σώματα ασφαλείας 0,5% 0,0%
Εκπαίδευση 0,4% 0,0%
Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες 2,7% 3,2%
Υγεία 1,1% 0,0%
Κοινωνικός τομέας 1,6% 0,9%
Οικιακές εργασίες 15,1% 30,3%
Σύνολο 100,0% 100,0%
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
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 ► πολιτιΚεσ ΚοινώνιΚήσ προστασιασ Και μεταβιβαστιΚεσ πλήρώμεσ
 Αύξηση του σχετικού μεγέθους της παραοικονομίας επιφέρουν και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. 
Λογικά, η κοινωνική ασφάλιση θα έπρεπε να αποτελεί κίνητρο για απασχόληση στην επίσημη 
οικονομία. Ο εργαζόμενος θα ήθελε να ξέρει ότι έχει εξασφαλισμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
για τον ίδιο και την οικογένειά του, σε περίπτωση ασθενείας ή σοβαρού τραυματισμού. Επίσης, πρέπει 
να έχει φροντίσει για μια αξιοπρεπή σύνταξη, όταν αποχωρήσει από την αγορά εργασίας. Όμως, τα 
ασφαλιστικά συστήματα δεν είναι πλήρως ανταποδοτικά. Συνήθως λειτουργούν ως δευτερεύοντες 
μηχανισμοί αναδιανομής του εισοδήματος υπέρ των σημερινών συνταξιούχων. Κατά συνέπεια, 
πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν πως είναι προς το συμφέρον τους αν προσφέρουν άτυπα ένα ποσοστό 
από το χρόνο της εργασίας τους στους εργοδότες και να μοιράσουν το όφελος που προκύπτει από τη 
μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Από εμπειρικές μελέτες, προκύπτει ότι μεγάλο ποσοστό των απασχολουμένων στην παραοικονομία, 
εργάζονται ταυτόχρονα και στην επίσημη οικονομία, όπου ασφαλίζεται. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα 
έντονο στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων και στον τομέα 
της καθαριότητας ή της συντήρησης κτιρίων. Το ίδιο συμβαίνει με το χώρο των κατασκευών, της 
ψυχαγωγίας και της παροχής τουριστικών υπηρεσιών, όπου παρουσιάζονται περιοδικές εξάρσεις της 
ζήτησης. Σε αυτούς τους τομείς, οι εργαζόμενοι παραμένουν άεργοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
Τα ασφαλιστικά ταμεία λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για τους εποχικά απασχολούμενους. Τους 
παρέχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όταν συμπληρώσουν ένα σχετικά περιορισμένο 
αριθμό ημερών ασφάλισης στη διάρκεια του έτους. Επίσης, τους καταβάλλουν εποχικά επιδόματα 
υπό μορφή εισοδηματικών ενισχύσεων. Οι παροχές αυτού του τύπου προάγουν την παραοικονομία. 
Οι εργαζόμενοι σε συμφωνία με τους εργοδότες, διακόπτουν την ασφάλιση όταν συμπληρώσουν τα 
προβλεπόμενα ένσημα. Το υπόλοιπο διάστημα εργάζονται άτυπα στην ίδια ή κάποια άλλη εργασία, 
εισπράττοντας παράλληλα τα εποχικά επιδόματα ανεργίας. Η μετατροπή των εποχικών επιδομάτων 
σε επιδότηση της απασχόλησης, ενισχύει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επίσημη 
οικονομία και περιορίζει τον αθέμιτο ανταγωνισμό που τους ασκούν όσοι λειτουργούν παράτυπα. 

 ► εΚτιμήσή του μεγεθουσ τήσ παραοιΚονομιασ στήν ελλαΔα.
Οι παρενέργειες που  προξενεί η παραοικονομία στην πραγματική οικονομία μιας χώρας, συναρτώνται 
με το απόλυτο μέγεθος και τη δυναμική της. Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι η παραοικονομία και η 
φοροδιαφυγή δε συνδέονται τόσο στενά όσο υποθέτουμε συνήθως. Η φοροδιαφυγή επιφέρει ευρύτερες 
αρνητικές συνέπειες στη μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη. Η παραοικονομία επιφέρει θετικές και 
αρνητικές συνέπειες που δεν είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθούν. Μια από τις σημαντικότερες είναι η 
παραμόρφωση των βασικών εθνικολογιστικών μεγεθών, βάσει των οποίων χαράσσεται η οικονομική 
πολιτική. Υπό αυτή την έννοια, ακόμα και η υπερεκτίμηση του μεριδίου της παραοικονομίας στη 
διαμόρφωση του πραγματικού ΑΕΠ, μπορεί να οδηγήσει το οικονομικό επιτελείο μιας κυβέρνησης 
σε λανθασμένες αποφάσεις.

Διάφορες προσπάθειες που έγιναν κατά καιρούς για την εκτίμηση του μεγέθους της παραοικονομίας 
στην Ελλάδα, υπολόγισαν ότι στα μέσα της δεκαετίας του ’80 ανερχόταν γύρω στο 28% του ΑΕΠ 
(Παυλόπουλος – 1987, Βαβούρας, Καραβίτης και Τσούχλου – 1990, Κανελλόπουλος - 1992). 
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Νεώτερες εκτιμήσεις για την περίοδο της δεκαετίας του ’90, αύξησαν το εκτιμώμενο μέγεθος στο 
35%, τη στιγμή που είχαν μεσολαβήσει λογιστικές αναπροσαρμογές του ΑΕΠ κατά 23,4% (Πίνακας 
4.3).

Πίνακας 4.3
Εκτιμήσεις του μεγέθους της παραοικονομίας στην Ελλάδα

Συγγραφέας % 
ΑΕΠ

Έτος 
Αναφοράς Μέθοδος Έτος 

δημοσίευσης
Π.Παυλόπουλος 28,6 1984 Εθνικολογιστική 

προσέγγιση 1987

Κ.Κανελλόπουλος 27,6 1982 Οικογενειακοί 
προϋπολογισμοί

1992

Βαβούρας, 
Καραβίτης και 
Τσούχλου

27,8 1984
Ζήτηση 
χρήματος 
(οικονομετρική)

1990

Ι.Νεγροπόντη και 
Δελιβάνη 18,9 1994 Προσδιοριστικοί 

παράγοντες 1991

Ε.Πεκάτσας 55,2 1992 Μέθοδος 
φυσικής ροής 1995

Τάτσος και 
συνεργάτες 33,6 1984 Ζήτηση 

χρήματος 2001

Π.Παυλόπουλος 10,1 1984 Εθνικολογιστική 
προσέγγιση 2002

Πηγή: Μελέτη Παυλόπουλου για το ΙΤΕΠ(2002).

Ο οικονομικός σχεδιασμός στη δεκαετία του 2000 στηρίχτηκε σε τέτοιου είδους παραδοχές, οι 
οποίες κατά πάσα πιθανότητα υπήρξαν υπερβολικές. Βόλεψαν όμως τις εκάστοτε κυβερνήσεις στο 
να υπερεκτιμούν το πραγματικά παραγόμενο προϊόν της χώρας. Με αυτό τον τρόπο, εμφανίζεται 
χαμηλότερο το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. 
Η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που βοηθά στην καλλιέργεια μιας γενικευμένης 
αίσθησης περί ύπαρξης εκτεταμένης παραοικονομίας. Η εντύπωση αυτή καλλιεργείται από δυο 
βασικούς λόγους:

•	 Υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή και αδυναμία καταγραφής των οικονομικών 
μεγαθών στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων. 
Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικρές και οι μικρομεσαίες μονάδες αντιπροσωπεύουν 
μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού και παραγωγικού δυναμικού στην Ελλάδα σε σχέση 
με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

•	 Στο χώρο της παραοικονομίας απασχολείται μεγάλος αριθμός Ελλήνων και οικονομικών 
μεταναστών. Όμως, οι περισσότεροι από αυτούς, με εξαίρεση τους λαθρομετανάστες, 
απασχολούνται ταυτόχρονα και σε δραστηριότητες της νόμιμης οικονομίας.

Ανεξάρτητα από την αίσθηση που έχει δημιουργηθεί, μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ και την 
ΟΝΕ, συντελέστηκαν αρκετές διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν περιορίσει σημαντικά το μέγεθος των 
οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν καταγράφονται στατιστικά. Σε πολλούς κλάδους σημειώθηκε 
υψηλή συγκέντρωση, γεγονός που περιορίζει τις άτυπες ή παράνομες συναλλαγές. Για παράδειγμα, 
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στη διακίνηση των τροφίμων και των υπόλοιπων καταναλωτικών αγαθών η επικράτηση των αλυσίδων 
σουπερ μάρκετ έναντι των μικρών παντοπωλείων είναι σχεδόν καθολική. Το ίδιο συνέβη στο εμπόριο 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Ακόμα και στο χώρο εμπορίας ενδυμάτων, υποδημάτων και 
αξεσουάρ, οι αλυσίδες και τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα έχουν κατακτήσει σημαντικό τμήμα 
της αγοράς. Τα τελευταία χρόνια εμφάνισε σημάδια υπερσυγκέντρωσης και ο κλάδος εμπορίας ειδών 
οικιακού εξοπλισμού. 

Επιπλέον, διάφοροι κλάδοι που αύξησαν σημαντικά τη συμμετοχή τους στο εγχωρίως παραγόμενο 
εθνικό προϊόν, κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο  από τις καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών, 
χαρακτηρίζονται από ολιγοπωλιακή διάρθρωση. Οι τομείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, 
των τραπεζικών, των ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελούν χαρακτηριστικά 
παραδείγματα. Αντίθετα, η βιοτεχνία και οι μικρές βιομηχανικές μονάδες έχουν συρρικνωθεί 
αριθμητικά. Στους μόνους κλάδους που εξακολουθεί να υφίσταται εκτεταμένη παραοικονομία είναι 
αυτοί των ιδιωτικών κατασκευών, της συντήρησης οικιών, της εστίασης, της αναψυχής και της 
παροχής υπηρεσιών ατομικής φροντίδας. 

Εκτός από τον περιορισμό του ρόλου των μικρών οικονομικών μονάδων που εμφανίζουν μεγαλύτερη 
ροπή προς την απόκρυψη μέρους των οικονομικών τους συναλλαγών, η Ελλάδα έχει βιώσει και ένα 
άλλο φαινόμενο που τείνει να υπερεκτιμά το καταγραφόμενο ΑΕΠ, χωρίς να υφίσταται ανάλογης 
έκτασης παραγωγή πλούτου. Πριν από την είσοδο στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες μεγάλο τμήμα της 
αγροτικής παραγωγής που οδηγείτο στην αυτοκατανάλωση ή τις λαϊκές αγορές, δεν καταγραφόταν 
από τις επίσημες στατιστικές. Από στη στιγμή όμως που το κύριο εισόδημα του αγρότη προέρχεται 
από κοινοτικές επιδοτήσεις  και όχι την πώληση των προϊόντων, η τάση αυτή έχει αντιστραφεί πλήρως. 
Οι αγρότες τείνουν να δηλώνουν μεγαλύτερες παραγόμενες ποσότητες, για να λάβουν υψηλότερες 
επιδοτήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ελαιόδεντρα στην Ελλάδα παράγουν κατά μέσο όρο επτά 
φορές περισσότερο λάδι σε σχέση με τα αντίστοιχα στην Ισπανία. Τα βαμβάκια παραδίδονται συχνά 
νωπά στα εκκοκκιστήρια για να ζυγίζουν περισσότερο. Ακόμα και στα φρέσκα λαχανικά σημειώνονται 
υπερτιμολογήσεις, προκειμένου να κερδοσκοπήσουν οι μεσάζοντες, χωρίς να υποστούν κυρώσεις 
για τις υπερβολικές τιμές λιανικής. Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα παραμένει ουσιαστικά 
αφορολόγητο και γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια τείνει να υπερεκτιμάται συστηματικά. Αφού το σύνολο,  
του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος δηλώνεται, καταγράφεται επί της ουσίας στους εθνικούς 
λογαριασμούς και το προϊόν της εργασίας χιλιάδων λαθρομεταναστών που απασχολούνται στο χώρο 
της γεωργίας. Αυτό που εκφεύγει από τις στατιστικές, είναι η μειωμένη παραγωγικότητα των 
Ελλήνων αγροτών που έχουν υποκαταστήσει τη δική τους εργασία με ανασφάλιστη, χαμηλά 
αμειβόμενη εργασία λαθρομεταναστών.

Αντίστοιχα φαινόμενα καταγράφονται στο χώρο των επενδύσεων που αποτελούν βασικό συστατικό 
του ΑΕΠ μιας χώρας. Προκειμένου να αυξήσουν το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν, 
οι επιχειρήσεις υπερτιμολογούν συστηματικά τις επενδυτικές τους δαπάνες. Κατά συνέπεια, μεγάλο 
τμήμα των ιδιωτικών επενδύσεων δεν ανταποκρίνεται σε παραγωγή φυσικού πλούτου. Στην 
εμφάνιση τέτοιων φαινομένων βοηθούσε μέχρι πρόσφατα το ειδικό καθεστώς φορολόγησης των 
κατασκευαστικών εταιριών που ευνοούσε τις εικονικές συναλλαγές.
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Η καταγραφή υπερβάλλουσας επενδυτικής δραστηριότητας αυξάνει ταυτόχρονα το ΑΕΠ της χώρας 
και το εύρος της φοροδιαφυγής. Μακροπρόθεσμα μέσω των αποσβέσεων οι επιχειρήσεις μειώνουν τα 
κέρδη επί των οποίων υπολογίζονται οι φόροι. Αντίστοιχα φαινόμενα λαμβάνουν χώρα στον τομέα των 
εξαγωγών. Πολλές επιχειρήσεις που εμφανίζουν ζημιές στους ισολογισμούς τους, πραγματοποιούν 
εικονικές  εξαγωγές υπηρεσιών για να εισπράττουν αυξημένες επιστροφές ΦΠΑ. Ειδικά στο χώρο της 
πληροφορικής, η πρακτική αυτή υπήρξε ιδιαίτερα διαδεδομένη τη δεκαετία του 2000.

Η διεύρυνση των υποχρεωτικών ασφαλιστικών καλύψεων συνέβαλλε στον περιορισμό των μη 
καταγεγραμμένων οικονομικών δραστηριοτήτων στους τομείς της υγείας και των επισκευών 
οχημάτων. Συχνά οι ζημιές υπερεκτιμώνται με την έκδοση ανάλογων παραστατικών. Πολλοί ιατροί 
συνταγογραφούν μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων του ασθενούς για να εισπράξουν μεγαλύτερα 
ποσά από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η συναίνεση του ασθενούς εξασφαλίζεται εύκολα, γιατί δεν 
χρειάζεται να καταβάλλει ο ίδιος κάποιο ποσό στον ιατρό. Με αυτό τον τρόπο, υπερεκτιμώνται οι 
καταγεγραμμένες υπηρεσίες παροχής ιατρικής φροντίδας. Αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και 
στην εμπορία καυσίμων. Μπορεί οι βενζινοπώλες να μην έκοβαν αποδείξεις λιανικής στους οδηγούς 
Ι.Χ. στους διαχειριστές πολυκατοικιών ή τους αγρότες, αλλά στη συνέχεια εξέδιδαν εικονικά 
τιμολόγια σε επαγγελματίες οδηγούς και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνητα οχήματα. 
Οι βενζινοπώλες ξαναεισπράττουν το ΦΠΑ και οι επιχειρήσεις μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα. 
Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό αυτού που συμβαίνει στην Ελλάδα. Μεγάλος αριθμός πολιτών 
αντιλαμβάνεται πως συμμετέχει σε παράνομες συναλλαγές. Παράλληλα είναι ευρύτατα διαδεδομένο 
το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Αλλά η πραγματική παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 
ενσωματώνεται πλήρως στο καταγεγραμμένο ΑΕΠ. 

Κανένα από τα υποδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς για τη μέτρηση της έκτασης 
της παραοικονομίας στην Ελλάδα δεν έχει συνεκτιμήσει τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν. 
Επομένως, οι εκτιμήσεις που θέλουν την παραοικονομία να υπερβαίνει το 30% ακόμα και μετά 
τις λογιστικές αναπροσαρμογές που έγιναν κατά καιρούς, προκειμένιυ να ενσωματωθεί ένα τμήμα 
της στο ΑΕΠ, είναι κατ’ ελάχιστον υπερβολικές. Όπως παρατηρεί ο Π.Παυλόπουλος (2002), για 
να εξακολουθεί να παραμένει η παραοικονομία στο 35% του ΑΕΠ στα τέλη της δεκαετίας του ’90, 
θα έπρεπε τις δύο προηγούμενες δεκαετίες να υπερέβαινε το 60%. Η πραγματικότητα όμως δεν 
στηρίζει τέτοιες εκτιμήσεις. Πρόκειται για εξωπραγματικά ποσοτικά ευρήματα που στήριξαν την 
ιδεοληψία περί μεγαλύτερου βάθους της ελληνικής οικονομίας και δικαιολόγησαν σε πολιτικό 
επίπεδο τον αμετροεπή δανεισμό του δημόσιου τομέα.

Ο Παυλόπουλος εκτιμά ως εντελώς απίθανο να υπερβαίνει η στατιστικά διαφεύγουσα οικονομική 
δραστηριότητα το 15% του αναθεωρημένου ΑΕΠ της χώρας κατά το 2001. Αν ευσταθούν οι 
εκτιμήσεις αυτές τότε το σημερινό ποσοστό της παραοικονομίας, δεδομένης της ύφεσης και της 
σημαντικής συρρίκνωσης των δραστηριοτήτων στο χώρο της οικοδομής ενδέχεται να έχει περιοριστεί 
σε μονοψήφιο ποσοστό. Σε προγενέστερη μελέτη του ΙΤΕΠ για την παραοικονομία ο Παυλόπουλος 
(2002) αναφέρει ότι με βάση την εκτιμώμενη  απόκλιση μεταξύ πραγματικής ζήτησης ρευστών 
και της κανονικής ζήτησης που αντιστοιχεί σε ομαλές συναλλακτικές συνθήκες, το μέγεθος της 
παραοικονομίας μηδενίζεται.  Σε μελέτες των Μπρισίμη (2001) και των Erikson και Sharman (1998), 
το μέγεθος της μακροπρόθεσμης ελαστικότητας ζήτησης χρήματος για την ελληνική οικονομία είναι 
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μεγαλύτερο της μονάδας. Επομένως δεν προκύπτει ιδιαίτερη διάσταση μεταξύ της ζητούμενης και 
της αναγκαίας ποσότητας χρήματος, σε σχέση με το μέγεθος των οικονομικών συναλλαγών που 
απεικονίζονται στο ΑΕΠ.

 ► παρανομεσ Δραστήριοτήτεσ που Δήμιουργουν υπεραξια.
Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι στο χώρο της παραοικονομίας διακινούνται αγαθά και υπηρεσίες, 
χωρίς να τηρούνται ευλαβικά οι νόμιμες διαδικασίες ή ασκούνται εξ’ ολοκλήρου  παράνομες 
δραστηριότητες. Στο ιστορικόύ κέντρο της Αθήνας η μορφή της παραοικονομίας που κυριαρχεί, είναι 
αυτή των παράνομων δραστηριοτήτων. Στην επίμαχη ζώνη έχει συγκεντρωθεί ο κύριος όγκος της 
εμπορίας ναρκωτικών, η πορνεία, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, το παρεμπόριο απομιμήσεων προϊόντων 
τεχνολογίας και των αξεσουάρ προϊόντων ένδυσης. Επίσης, λειτουργούν παράνομα ανταλλακτήρια 
συναλλάγματος και διακινούνται λαθραία ή κλεμμένα τιμαλφή.  

Με βάση τη διεθνή εμπειρία, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες αποτελούν τις κύριες πηγές εσόδων του 
οργανωμένου εγκλήματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, οι πιο αποδοτικές δραστηριότητες 
της παραοικονομίας είναι η διακίνηση ναρκωτικών, η πορνεία και το παρεμπόριο απομιμήσεων 
επώνυμων προϊόντων (Πίνακας 4.4).

Πίνακας 4.4

Μεγαλύτερος όγκος 
δραστηριότητας

Ετήσια 
εκτιμώμενη 
αγοραία αξία 
(δισ. $)

Μαριχουάνα - Χασίς 142
Πορνεία 108
Πλαστά προϊόντα τεχνολογίας 100
Αντίγραφα φαρμακευτικών 
προϊόντων

75

Φαρμακευτικά παρασκευάσματα 73
Κοκαΐνη 70
Όπιο - Ηρωίνη 65
Πειρατικά video -cd 60
Πειρατικό λογισμικό 53
Λαθρεμπόριο τσιγάρων 50

Πηγή: Στοιχεία ΟΗΕ 2007 (Wikipedia 2010)

Ακολουθούν σε όγκο συναλλαγών το λαθρεμπόριο καυσίμων και η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 
με ιδιωτικά μέσα. Στις χώρες που υπάρχει αυστηρό σύστημα αδειοδότησης για φορτηγά ή ταξί, το 
οργανωμένο έγκλημα παραχαράσσει νέες άδειες και στη συνέχεια τις χρησιμοποιούν τα μέλη του. 
Δραστηριοποιείται επίσης σε σκάφη αναψυχής και στις θαλάσσιες μεταφορές κοντινών αποστάσεων.

 ► παρανομή ΔιαΚινήσή ναρΚώτιΚών.
Η παράνομη διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών συνιστά οικονομική δραστηριότητα 
μεγάλης κλίμακας. Περιλαμβάνει την καλλιέργεια, την παρασκευή, τη διακίνηση και τη διανομή 
εξαρτησιογόνων ουσιών που υπόκεινται στις απαγορεύσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Σύμφωνα 
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με έκθεση του ΟΗΕ (2003), το εμπόριο ναρκωτικών υπερβαίνει τα 321 δισ. $ και αντιστοιχεί σε 
κάτι λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου εμπορίου. Η κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών ουσιών 
είναι ευρύτατα διαδεδομένη στις σύγχρονες κοινωνίες. Το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών έχει τεθεί 
εκτός νόμου, γιατί συνδέεται άμεσα με την αύξηση της εγκληματικότητας. Η συγκεκριμένη 
επισήμανση αφορά τόσο τις οικονομικά ανεπτυγμένες, όσο και τις φτωχές χώρες του τρίτου 
κόσμου.

Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του FBI το 5% των φόνων και το 45% των μικροκλοπών 
διαπράττονται από τοξικοεξαρτημένα άτομα ή μέλη συμμοριών που ανταγωνίζονται για τον έλεγχο 
σε πιάτσες διακίνησης ναρκωτικών. Η μεξικάνικη κυβέρνηση εκτιμά ότι το 90% των φόνων στη 
χώρα σχετίζονται με τα ναρκωτικά και τον πόλεμο των συμμοριών διακίνησης (Traci – 2009). Μόνο 
στις Ηνωμένες Πολιτείες δαπανώνται στη μάχη κατά των ναρκωτικών. 7 δισ. δολάρια ετησίως και 
συλλαμβάνονται πάνω από 800.000 άτομα για κατοχή, μικροεμπορία και διακίνηση ναρκωτικών 
ουσιών (FBI, Uniform Crime Reports – 2005).

 Ειδικό πρόβλημα για την Ελλάδα συνιστά το γεγονός ότι τα ναρκωτικά παράγονται στις χώρες από τις 
οποίες προέρχονται οι μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας. Το χασίς παράγεται σε 
μεγάλες ποσότητες στην Αλβανία. Η ηρωίνη και τα οπιούχα που διακινούνται στην παγκόσμια αγορά, 
προέρχονται σε ποσοστό 93% από το Αφγανιστάν (Γραφείο Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και 
το Έγκλημα – 2007).

Διάγραμμα 4.1

Διακίνηση ναρκωτικών
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Πρόκειται για ένα από τους βασικούς λόγους, για τους οποίους η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών είναι 
ιδιαίτερα διαδεδομένη στη χώρα μας. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.1, οι συλλήψεις για εμπορία 
ναρκωτικών υπερβαίνουν αισθητά το  μέσο όρο της ΕΕ. Σε ελάχιστες χώρες της ΕΕ, όπως το Βέλγιο, 
η Ολλανδία και η Κύπρος, οι συλλήψεις ανά 100.000 κατοίκους είναι περισσότερες από ότι στη χώρα 
μας.

Η ηρωίνη είναι το ναρκωτικό των τοξικοεξαρτημένων που δε διαθέτουν ιδιαίτερη οικονομική άνεση και 
ζουν συνήθως στο περιθώριο. Είναι η πιο επιρρεπής κοινότητα στη διάπραξη μικροεγκλημάτων κατά 
της περιουσίας και εγκλημάτων του δρόμου. Παράλληλα, η ηρωίνη έχει δύο επιπλέον χαρακτηριστικά 
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που την καθιστούν το πιο κερδοφόρο προϊόν που εμπορεύεται το οργανωμένο έγκλημα. Νοθεύεται 
εύκολα, με αποτέλεσμα η κάθε δόση που φτάνει στον τελικό χρήστη να περιέχει μόνο 5-10% καθαρή 
ηρωίνη. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στις πιάτσες των τοξικομανών το γραμμάριο πωλείται από 30-
70 ευρώ, η διακίνηση ενός γραμμαρίου καθαρής ηρωίνης αποφέρει 300 έως 2000 ευρώ κέρδος. Η 
μεγάλη χρηματική αξία μικρών ποσοτήτων καθιστά το εμπόριο ηρωίνης ιδιαίτερα ελκυστικό. 

Συχνά τα ίδια κυκλώματα που διακινούν τα σκληρά ναρκωτικά ασχολούνται και με το παράνομο 
εμπόριο όπλων. Πολλά αυτονομιστικά και ανταρτικά κινήματα χρηματοδοτούν την αγορά όπλων και 
πολεμοφοδίων από την καλλιέργεια και παρασκευή ναρκωτικών ουσιών. Στις οικονομικά ανεπτυγμένες 
χώρες της Δύσης τα ίδια κυκλώματα διοχετεύουν όπλα σε όσους πιστεύουν ότι η οπλοκατοχή βελτιώνει 
την ασφάλεια ή την κοινωνική τους θέση και στις ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος. Με βάση 
την αναλογία του ελληνικού ΑΕΠ προς το Παγκόσμιο και την εκτίμηση του ΟΗΕ για το συνολικό 
μέγεθος των ετήσιων συναλλαγών στο χώρο της διακίνησης ναρκωτικών, ο τζίρος της συγκεκριμένης 
εγκληματικής δραστηριότητας στη χώρα μας υπολογίζεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

 ► λαθρεμποριο προϊοντών Καπνου.  
Η αγορά και η χρήση προϊόντων καπνού είναι νόμιμη για τους ενήλικες σε όλες τις χώρες του 
κόσμου. Όμως για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, τα προϊόντα καπνού υπόκεινται σε βαριά 
φορολογία. Το γεγονός αυτό καθιστά συμφέρουσα την παράνομη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων από 
επώνυμες μάρκες. Συχνά οι κούτες με τα τσιγάρα πωλούνται σε χώρους που ανθεί το παρεμπόριο 
στο μισό ή και το 1/3 της επίσημης τιμής λιανικής. Με αυτή την τιμή πώλησης υπολογίζεται πως 
ένα τριαξονικό φορτηγό που μπορεί να μεταφέρει 48.000 κούτες λαθραίων τσιγάρων, αποφέρει στα 
κυκλώματα διακίνησης, κέρδη του υπερβαίνουν τα 2.000.000 δολάρια. Για να γίνει αντιληπτό το 
μέγεθος των κερδών που μπορεί να αποφέρει η συγκεκριμένη δραστηριότητα, αναφέρεται ενδεικτικά 
ότι στη Μ.Βρετανία που επιβάλλει τους υψηλότερους συντελεστές ειδικού φόρου καπνού, εκτιμάται 
ότι το 27% των τσιγάρων και το 68% του καπνού για τα στριφτά τσιγάρα, πωλείται στη μαύρη αγορά 
(Εμπορικό Επιμελητήριο Σκωτίας – 2009).

 ► πορνεια.
Ο όρος περιγράφει την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών σε τρίτο πρόσωπο έναντι αμοιβής. Το νομικό 
καθεστώς που διέπει την πορνεία στις διάφορες χώρες, ποικίλλει από τον χαρακτηρισμό ως αξιόποινης 
πράξης, έως το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ ο κύκλος εργασιών 
της πορνείας σε παγκόσμιο επίπεδο πλησιάζει τα 110 δισ. δολάρια. Παράλληλα, είναι η ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη δραστηριότητα της παραοικονομίας και εικάζεται ότι τα προσεχή χρόνια θα υπερβεί 
τον αντίστοιχο τζίρο των ελαφρών ναρκωτικών.

Η πορνεία υπήρξε ιστορικά παρούσα σε όλους τους πολιτισμούς που διατηρούσαν εγχρήματες 
συναλλαγές (Genness – 1990). Ακόμα και η αυστηρή καθολική εκκλησία επέδειξε ανοχή έναντι του 
φαινομένου, γιατί θεωρούσε ότι συμβάλλει στην πρόληψη βαρύτερων εγκλημάτων (βιασμοί, φόνοι 
κλπ). Υπό αυτή την έννοια, η πορνεία μπορεί να αποτελεί τμήμα της παραοικονομίας, αλλά δε θα 
έπρεπε να συμβάλλει στην αύξηση της εγκληματικότητας. Όμως η διεθνής εμπειρία δεν επιβεβαιώνει 
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αυτό τον ισχυρισμό. Ακόμα και στις χώρες που η πορνεία είναι νόμιμη και υπόκειται σε απλές 
διοικητικές ρυθμίσεις εμπορικού χαρακτήρα, η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με το οργανωμένο 
έγκλημα (Jean – Michel – 2010).

Η παράνομη διακίνηση γυναικών και παιδιών από τις φτωχότερες προς τις πλουσιότερες χώρες έχει 
χαρακτηριστεί ως το εκτενέστερο δουλεμπόριο στην ιστορία της ανθρωπότητας και η ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη μορφή δουλείας. Το FBI (2006) υπολογίζει ότι κάθε χρόνο διακινούνται εκτός των 
συνόρων της χωράς καταγωγής τους πάνω από 800.000 άνθρωποι με σκοπό τη σεξουαλική τους 
εκμετάλλευση. Το 85% των θυμάτων του trafficking είναι γυναίκες και συνολικά το 50% είναι 
ανήλικοι (Women News Network-2008). Σύμφωνα με τον ILO (1993) ο μεγαλύτερος αριθμός παιδιών 
που διακινούνται από τα διεθνή κυκλώματα πορνείας προέρχονται από τη Νοτιοανατολική Ασία 
(Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα, Βιετνάμ, Καμπότζη, Νεπάλ κλπ.). Αντίθετα οι γυναίκες προέρχονται από 
όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι φυλετικές και θρησκευτικές συγκρούσεις και οι πολεμικές 
συρράξεις, αποτελούν τις γενεσιουργές αιτίες του προβλήματος. Πολλές γυναίκες επιλέγουν 
συνειδητά να εξασφαλίσουν τα μέσα επιβίωσης ασκώντας το επάγγελμα της πόρνης. Συνήθως όμως 
αυτές δεν εγκαταλείπουν τις χώρες καταγωγής τους. Η διασυνοριακή διακίνηση πραγματοποιείται από 
οργανωμένα κυκλώματα σωματεμπορίας που ξεγελούν τα θύματα με υποσχέσεις για μια καλύτερη 
ζωή. Η διακίνηση γίνεται νομότυπα μέσα από ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία μοντέλων και γραφεία 
ευρέσεως εργασίας. Τα διακινούμενα θύματα διαθέτουν ομαδικές βίζες οι οποίες κατάσχονται από 
τους διακινητές στη χώρα προορισμού. Τα θύματα του trafficking υπάγονται συνήθως στην κατηγορία 
των παράνομων μεταναστών χωρίς έγγραφα. Το καθεστώς ανασφάλειας και η άσκηση βίας που φτάνει 
μέχρι την απειλή για τη ζωή των ιδίων  ή μελών των οικογενειών τους που έχουν παραμείνει στη χώρα 
καταγωγής, καθιστούν τα θύματα υποχείρια των κυκλωμάτων σωματεμπορίας. Αυτή η κατηγορία 
καταναγκαστικής εργασίας δημιουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο εισοδήματα της τάξης των 31δις 
δολαρίων ετησίως (ΙLO-2005).

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ οι κύριες χώρες προέλευσης των θυμάτων ανθρώπινης εμπορίας είναι η 
Ταϋλάνδη, η Κίνα, η Νιγηρία, η Γκάνα και από τις χώρες του πρώην ανατολικού συνασπισμού η 
Αλβανία, η Βουλγαρία, η Λευκορωσία, η Μολδαβία και η Ουκρανία (UN-2007). Οι κύριες χώρες 
προορισμού είναι η Ταϋλάνδη, η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο και 
το Ισραήλ. Η Τουρκία και η Ελλάδα αποτελούν δύο από τα βασικότερα διαμετακομιστικά κέντρα, 
δεδομένου ότι τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης διακινούνται από τα ίδια κυκλώματα που 
προωθούν στην Ε.Ε. και τους υπόλοιπους λαθρομετανάστες. Το καθεστώς παράνομης διαμονής των 
αλλοδαπών ιερόδουλων εντείνει τα προβλήματα δημόσιας υγείας και της ασφάλισης των εργαζομένων 
στον κλάδο. 

Η πορνεία αποτελεί δελεαστική προοπτική απασχόλησης για τις νεαρές αλλοδαπές οικονομικές 
μετανάστριες, λόγω της υψηλής ζήτησης των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Πολλές φορές αποτελεί 
μοναδική διέξοδο για οικονομικά εξαθλιωμένες μετανάστριες με χαμηλά τυπικά προσόντα. Οι 
πόρνες προτιμούν να απασχολούνται στο χώρο της σκιώδους οικονομίας ακόμα και σε χώρες όπου η 
πορνεία είναι νόμιμη. Αυτό συμβαίνει γιατί πέρα από τη φοροδιαφυγή, οι πελάτες απαιτούν κάποιο 
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βαθμό μυστικότητας στη συναλλαγή. Επιπλέον για λόγους δημόσιας υγείας θεσπίζονται αυστηρές 
προδιαγραφές για τους χώρους που προσφέρουν νόμιμες υπηρεσίες, γεγονός που αυξάνει υπέρμετρα 
το κόστος των νόμιμα παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Οι διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι οι πόρνες αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο να πέσουν 
θύματα εγκληματικής ενέργειας από οποιαδήποτε άλλη ομάδα εργαζομένων γυναικών. Το ποσοστό 
δολοφονιών με θύματα πόρνες εκτιμάται σε 204 ανά 100.000 εργαζόμενες τη στιγμή που δεν υπερβαίνει 
τις 32 ανά 100.000 για τις υπόλοιπες γυναίκες (Potterat, Brewer, Muth-2004). Συχνότερα πέφτουν 
θύματα οι πόρνες του δρόμου, ενώ η εγκληματικότητα είναι πολύ χαμηλότερη ανάμεσα σε όσες 
δουλεύουν ως συνοδοί ή σε ινστιτούτα αισθητικής (Weitzer-2005). Συχνά δημιουργούνται εντάσεις 
και ξεσπούν επεισόδια έξω από τους οίκους ανοχής. Από τα προηγούμενα, καθίσταται εμφανές ότι 
τα είδη πορνείας που σχετίζονται με την εγκληματικότητα υψηλής θέασης είναι αυτά που ασκούνται 
στην ευρύτερη περιοχή της Ομονοίας.

Από οικονομικής άποψης εκτιμάται ότι μία πόρνη εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 870 σεξουαλικούς 
συντρόφους ανά έτος ενεργούς εργασίας. Με μία μέση τιμή 50 ευρώ, η πόρνη δημιουργεί εισόδημα 
της τάξης των 45.000 ευρώ ετησίως. Οι πόρνες στους οίκους ανοχής και τα ινστιτούτα αισθητικής 
αποφέρουν σχεδόν τα διπλάσια (Brewer et al. -2000). Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες περίπου το 15% 
των ενήλικων ανδρών έχουν χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή τις υπηρεσίες της βιομηχανίας του σεξ. 
Σε ετήσια βάση προσφεύγει στις σχετικές υπηρεσίες το 2% του ανδρικού πληθυσμού.

Με βάση τα σχετικά δεδομένα (Rissel et al-2003) μόνο από την πορνεία στο ιστορικό κέντρο της 
Αθήνας, θα πρέπει να παράγεται εισόδημα 90.000.000 ευρώ ετησίως. Αν συμπεριληφθεί η πιθανή 
χρήση υπηρεσιών πορνείας από ημεδαπούς και αλλοδαπούς τουρίστες και μετανάστες που διαμένουν 
στη χώρα μας, το σχετικό ποσό ίσως να υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. 
Το θεσμικό πλαίσιο του Ν.2734/1999 που διέπει την εγκατάσταση και λειτουργία οίκων ανοχής 
στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα περιοριστικό. Με τον προηγούμενο νόμο λειτουργούσαν στο Δήμο 
Αθηναίων 230 οίκοι από τους οποίους μόνο τρεις κατόρθωσαν να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις για 
έκδοση άδειας, εγκατάστασης και λειτουργίας με το νέο νόμο. Για παράδειγμα, ο νόμος προβλέπει 
ότι άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται μόνο σε άγαμες γυναίκες άνω των 50 ετών. Επίσης, οι 
εργαζόμενες υποχρεούνται να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις σε δημόσιο νοσοκομείο κάθε 15 
ημέρες.  

Εκτός από τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τους οίκους ανοχής, θα πρέπει να 
επιτραπεί  η έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε άτομα που εκδίδονται εκτός οίκων ανοχής. 
Τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα πρέπει να ασφαλίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι. Η νομιμοποίηση 
τμήματος των οικονομικών συναλλαγών της πορνείας, θα ενισχύσει τα ασφαλιστικά ταμεία 
περιορίζοντας ταυτόχρονα το μέγεθος της παραοικονομίας στο χώρο.
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 ► εμπορια παραχαραγμενών προϊοντών που υποΚεινται στο νομο 
περι πνευματιΚήσ ιΔιοΚτήσιασ.
Η ψηφιακή τεχνολογία επέτρεψε την παραγωγή φθηνών και ποιοτικά αξιόπιστων αντιγράφων, δίσκων 
μουσικής, κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοπαιχνιδιών και κάθε είδους λογισμικού.

Σήμερα ένας παραχαράκτης που αποφασίζει να παραβεί το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, 
μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα των πρωτότυπων ψηφιακών δίσκων χρησιμοποιώντας συσκευές 
αντιγραφής που δεν κοστίζουν περισσότερο από μερικές εκατοντάδες ευρώ. Τα ψηφιακά αντίγραφα 
είναι εφάμιλλα με τα πρωτότυπα σε ποιότητα, ανεξάρτητα από τις φορές που θα επανελήφθη 
η διαδικασία. Στο χώρο της παραοικονομίας αναπτύχθηκε ένα δίκτυο πλανοδίων πωλητών που 
διανέμουν τα προϊόντα των παράνομων εργαστηρίων αντιγραφής σε πολυσύχναστους δρόμους, 
χώρους μαζικής εστίασης και ψυχαγωγίας ή σε αυτοσχέδιες παραλαϊκές αγορές. Ειδικά στις χώρες 
με χαμηλή εγχώρια παραγωγή πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών, οι καταναλωτές, αλλά και 
οι αρχές αδιαφορούν για την παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η κλοπή ενός 
αυτοκινήτου γίνεται αντιληπτή ως έγκλημα από το σύνολο της κοινής γνώμης. Αντίθετα, η αντιγραφή 
του ψηφιακού περιεχομένου ενός δίσκου δε γίνεται άμεσα αντιληπτή ως παράνομη και καταχρηστική 
ενέργεια (Moore – 2009).

Από την αγοραπωλησία ενός κλεψίτυπου δίσκου ζημιώνεται η  εταιρία παραγωγής και οι δημιουργοί 
του έργου. Το ευρύ κοινό θεωρεί ότι χάνουν χρήματα μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες και πάμπλουτοι 
καλλιτέχνες. Το γεγονός αυτό δε βοηθά στη συγκρότηση κοινωνικού μετώπου κατά της συντελούμενης 
παρανομίας. Γι’ αυτό στις περισσότερες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 
το υπαίθριο παραεμπόριο ψηφιακών δίσκων δεν καταστέλλεται δυναμικά. Διεθνώς το εμπόριο 
πειρατικών προϊόντων λογισμικού υπερβαίνει τα 113 δισ. δολάρια (USD).

Η χώρα μας κατέχει αρνητικό ρεκόρ στη σχέση πειρατικών και αυθεντικών προϊόντων ψηφιακού 
περιεχομένου που πωλούνται. Το παρεμπόριο των CD και DVD διεξάγεται από οργανωμένες ομάδες 
αφρικανών λαθρομεταναστών, οι οποίοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη Νιγηρία και τη Γκάνα. 
Το ιστορικό κέντρο λόγω του μεγάλου αριθμού περαστικών, αποτελεί ιδανικό χώρο  για την άσκηση 
παρεμπορίου από πλανόδιους μικροπωλητές. Επίσης, οι χώροι μπροστά από το ιστορικό κτίριο του 
Πανεπιστημίου, το Πολυτεχνείο και την ΑΣΟΕΕ, προσφέρονται για την εμπορία τέτοιων προϊόντων, 
αφού από εκεί διέρχονται φοιτητές που αποτελούν  μεγάλη μερίδα του αγοραστικού κοινού προϊόντων 
ψηφιακού περιεχομενού. Επιπλέον, λόγω της ιδιότυπης αντίληψης περί πανεπιστημιακού ασύλου, 
οι μικροπωλητές αισθάνονται πιο ασφαλείς στους χώρους που εφάπτονται με τα Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα. 

Για τους ίδιους λόγους καταγράφεται αυξημένη παρουσία μικροπωλητών στις περιοχές του ιστορικού 
κέντρου που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό καταστημάτων εστίασης και αναψυχής. Οι πεζόδρομοι κατά 
μήκος του μεγάλου αρχαιολογικού περιπάτου, το Μοναστηράκι, του Ψυρρή και το Μεταξουργείο 
συνιστούν τις καλύτερες αγορές για τους πλανόδιους μικροπωλητές αντιγράφων ψηφιακών δίσκων. 
Με βάση το ποσοστό του ελληνικού ΑΕΠ, ως προς το παγκόσμιο, η αξία των πειρατικών προϊόντων 
ψηφιακού περιεχομένου που διακινούνται ετησίως στη χώρα μας, θα πρέπει να ανέρχεται στα 150 
εκατομμύρια ευρώ. Τα μισά από αυτά αφορούν σε προϊόντα εικόνας και ήχου.
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 ► ανταλλαΚτήρια νομισματών.
Επισημάνθηκε στο κεφάλαιο περί μετανάστευσης ότι η πλειονότητα των αλλοδαπών στέλνουν τακτικά 
μεταναστευτικά εμβάσματα σε συγγενείς και φίλους που διαμένουν στη χώρα καταγωγής τους. Τα 
χρήματα αυτά δε διακινούνται πάντα μέσω της επίσημης διατραπεζικής αγοράς. Ο μεγαλύτερος 
όγκος των μεταναστευτικών εμβασμάτων σε διεθνές επίπεδο διακινείται μέσω της μαύρης αγοράς 
χρήματος και αποτελεί μια αρκετά προσοδοφόρα δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι συναλλασσόμενοι δεν ενδιαφέρονται να αποφύγουν την καταβολή των νόμιμων φόρων και των 
προμηθειών που τους χρεώνουν οι τράπεζες. Οι επιβαρύνσεις αυτού του είδους δεν είναι ιδιαίτερα 
μεγάλες. Το κέρδος των παράνομων κυκλωμάτων προέρχεται από προμήθειες που καταβάλλουν 
όσοι ενδιαφέρονται να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα ή να εξάγουν παράνομα συνάλλαγμα από φτωχές 
χώρες που θέτουν αυστηρούς συναλλαγματικούς περιορισμούς στους υπηκόους τους (PBS – 2010). 
Συνήθως οι κυβερνήσεις των φτωχών  χωρών από τις οποίες προέρχονται οι λαθρομετανάστες, έχουν 
ασθενή νομίσματα. Για λόγους γοήτρου ή για να περιορίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις στην τοπική 
οικονομία, πολλές κυβερνήσεις διατηρούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε υψηλότερα επίπεδα από 
αυτά που θα ίσχυαν αν το νόμισμά τους ήταν ελεύθερα κυμαινόμενο στη διεθνή αγορά συναλλάγματος. 
Αυτή η τακτική οδηγεί σε ανισσοροπίες που κατά καιρούς διορθώνονται με μεγάλες υποτιμήσεις. 
Για να προστατεύσουν οι κάτοικοι των περιφερειακών χωρών τις αποταμιεύσεις τους από τέτοιου 
είδους συναλλαγματικούς κινδύνους, κρατούν μεγάλο μέρος του αποθεματοποιημένου πλούτου τους 
σε τράπεζες των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών. Συνήθως τα κέρδη που δημιουργούνται σε χώρες 
χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης δεν επιτρέπεται να εξαχθούν σε τρίτες χώρες ή στην καλύτερη 
περίπτωση φορολογούνται με υπερβολικούς συντελεστές.
Όσοι διαθέτουν υπερβάλλουσα ρευστότητα στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες, 
βλέπουν τα εμβάσματα ως το ιδανικό μέσο για εύκολη και ασφαλή μετατροπή των χρημάτων τους 
σε συνάλλαγμα. Το οργανωμένο έγκλημα αναλαμβάνει ένα ιδιότυπο διαμεσολαβητικό ρόλο. Στις 
χώρες που εργάζονται οι μετανάστες λειτουργούν γραφεία που αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τα 
χρήματα στους συγγενείς με πολύ χαμηλές προμήθειες. Ανάλογα γραφεία στις χώρες προέλευσης των 
μεταναστών εντοπίζουν άτομα που ενδιαφέρονται να μετατρέψουν τις καταθέσεις τους από τοπικό 
νόμισμα σε συνάλλαγμα και να τις μεταφέρουν σε τράπεζες του εξωτερικού (Fleming, Roman και 
Farrel – 2009).

Από τη δεύτερη ομάδα ενδιαφερομένων τα κυκλώματα αποκομίζουν το μεγαλύτερο μέρος των 
κερδών τους. Στην Αθήνα τα γραφεία που ασχολούνται με την αποστολή εμβασμάτων, δεμάτων ή την 
επικοινωνία με τους συγγενείς των μεταναστών, λειτουργούν με τη μορφή εταιριών ταχυμεταφορών, 
internet café και ανταλλακτηρίων συναλλάγματος. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του είδους που 
εξυπηρετούν όσους λαθρομετανάστες εργάζονται στην Αθήνα, βρίσκονται εγκατεστημένες στην 
ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας. Στην πραγματικότητα αποτελούν άλλο ένα λόγο για τον οποίο 
μετανάστες από τις ασιατικές και αφρικανικές χώρες επισκέπτονται συχνά την περιοχή. Αυτές οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να ελεγχθούν αυστηρά. Αν «πιεστούν» από τις αρμόδιες αρχές, θα αναγκαστούν 
να μετεγκατασταθούν σε άλλα περιφερειακά σημεία της πρωτεύουσας 
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 ► παρεμποριο Και παραλαϊΚεσ αγορεσ.
Στην Ελλάδα το παρεμπόριο συνιστά την πιο εκτεταμένη οικονομική δραστηριότητα στο χώρο της 
παραοικονομίας. Στην ουσία, αφορά στη διακίνηση προϊόντων έξω από τα επίσημα εμπορικά δίκτυα. 
Ως έννοια είναι στενότερη από τις άτυπες εμπορικές πράξεις που στοχεύουν απλά στην αποφυγή 
της καταβολής φόρων και δασμών. Με τον όρο «παρεμπόριο» χαρακτηρίζονται συνήθως  διάφορες 
εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στους δρόμους ή σε πολυσύχναστους χώρους, 
μακριά από καταστήματα και οργανωμένες υπαίθριες αγορές. Αφορά επίσης στη διακίνηση φθηνών 
απομιμήσεων επώνυμων προϊόντων. Φυσικά τέτοια προϊόντα δε διακινούνται μόνο από πλανόδιους 
μικροπωλητές. Πωλούνται ακόμα και σε νόμιμα υφιστάμενα καταστήματα ή μέσω του διαδικτύου. 
Πριν την έλευση των μεταναστών, ο κύριος όγκος του παρεμπορίου στην Ελλάδα πραγματοποιείτο 
μέσω των επίσημων εμπορικών δικτύων ή κατά τη διάρκεια ταξιδιών Ελλήνων στο εξωτερικό. 
Δευτερεύοντως, με το παρεμπόριο εμπλεκόταν μεγάλος αριθμός Ρομά. Στις αρχές της δεκαετίας του 
’90, πολλοί οικονομικοί μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη και αρκετοί ομογενείς μετέφεραν 
στην Ελλάδα νόμιμα και χωρίς την καταβολή δασμών την οικοσκευή τους. Για να καλύψουν τα έξοδα 
αρχικής εγκατάστασης και να επιβιώσουν μέχρι να βρουν κάποια απασχόληση που να τους αποφέρει 
εισόδημα, άρχισαν να πωλούν σε αυτοσχέδιες παραλαϊκές αγορές ορισμένα από τα αντικείμενα 
που είχαν μεταφέρει στη χώρα μας. Οι αρχές επέδειξαν ανοχή, θεωρώντας ότι είναι προτιμότερο να 
εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα μέσω της συγκεκριμένης οδού παρά να καταφύγουν σε εγκληματικές 
ενέργειες για να επιβιώσουν. Σύντομα όμως η συγκεκριμένη πρακτική εξελίχτηκε σε μια ιδιότυπη 
μορφή λαθρεμπορίου. Οι οικονομικοί μετανάστες από τις πρώην ανατολικές χώρες ξαναταξίδευαν 
στη χώρα καταγωγής τους και έφερναν καινούρια εμπορεύματα. Πολλοί εκποίησαν τα περιουσιακά 
τους στοιχεία και τα μετέτρεψαν σε εμπορεύματα που μετέφεραν στις χώρες υποδοχής. Στην ουσία, 
με αυτό τον τρόπο εξήγαγαν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε είδος, αφού τα εθνικά νομίσματα των 
πρώην κομμουνιστικών χωρών είχαν απολέσει τη συναλλακτική τους αξία. Σταδιακά, το παρεμπόριο 
του δρόμου πέρασε στα χέρια των οικονομικών μεταναστών και ορισμένων κοινωνικά ευπαθών 
εθνοτικών ομάδων. Χρονικά ακλούθησε η εκτεταμένη πώληση παράνομων αντιτύπων προϊόντων 
λογισμικού, ψηφιακών δίσκων μουσικής (cd) και ταινιών (dvd). 

Σήμερα η πιο εμφανής δραστηριότητα του παρεμπορίου σχετίζεται με τη διακίνηση απομιμήσεων 
επώνυμων προϊόντων ένδυσης, αξεσουάρ και ηλεκτρονικών ειδών (gadget). 
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Πίνακας 4.5
Κατασχέσεις και ποσότητες αντικειμένων απομίμησης σε χώρες – μέλη της Ε.Ε.
Κράτος 
μέλος

Αριθμός κατασχέσεων Αριθμός αντικειμένων
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Αυστρία 1.545 2.061 1.716 2.535 166.546 104.608 619.897 562.091
Βέλγιο 1.013 2.644 2.390 3.696 18.744.113 4.942.716 6.580.898 2.827.367
Βουλγαρία  1.691 1.686 1.232  7.759.756 5.500.154 11.335.030
Κύπρος 114 76 61 110 237.810 90.778 161.779 1.091.401
Δημοκρατία 
της Τσεχίας

555 394 196 580 985.586 1.040.861 1.021.397 2.072.559

Γερμανία 6.974 6.393 8.495 8.324 17.129.083 11.194.464 27.854.300 5.012.847
Δανία 281 344 712 622 90.634 192.721 9.064.420 1.896.944
Εσθονία 108 95 167 445 97.698 53.007 99.953 186.063
Ελλάδα 209 191 204 253 25.844.516 4.822.319 3.637.257 21.990.722
Ισπανία 2.635 1.928 3.396 3.084 3.388.100 2.320.140 26.572.996 4.368.692
Φινλανδία 116 154 102 178 426.925 1.846.606 1.291.877 728.935
Γαλλία 11.618 14.293 9.572 3.006 1.858.433 2.995.331 7.424.102 7.936.111
Ουγγαρία 979 2.774 7.402 4.044 1.323.122 718.694 1.515.614 1.211.346
Ιρλανδία 455 393 793 1.019 18.785 30.502 280.404 462.993
Ιταλία 2.174 1.966 3.140 5.189 18.056.248 17.457.211 9.003.313 12.955.023
Λιθουανία 79 76 56 80 620.428 261.968 495.846 637.194
Λουξ/ργο 24 30 69 171 52.105 32.354 12.815 36.925
Λετονία 117 130 168 125 184.557 781.788 80.080 724.943
Μάλτα 47 59 46 56 2.711.435 2.438.021 3.220.348 9.984.712
Ολλανδία 3.677 3.360 3.585 3.016 6.949.844 4.401.093 65.336.872 17.965.045
Πολωνία 2.129 1.975 1.878 877 2.589.343 6.134.572 3.042.146 716.467
Πορτογαλία 290 232 807 1.732 494.834 495.087 507.607 195.376
Ρουμανία  303 284 182  3.766.515 2.731.117 7.728.945
Σουηδία 663 602 693 507 78.054 1.141.771 489.560 418.327
Σλοβενία 89 173 436 366 22.416.958 280.630 179.955 1.120.178
Σλοβακία 66 81 32 26 97.733 920.701 24.387 85.122
Ην. 
Βασίλειο

1.377 1.253 1.295 2.117 4.068.406 2.852.244 2.159.184 3.707.940

Σύνολο 37.334 43.671 49.381 43.572 128.631.296 79.076.458 178.908.278 117.959.298
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Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, στην Ελλάδα δεσμεύτηκε το 2009 ο μεγαλύτερος αριθμός απομιμήσεων 
επώνυμων προϊόντων ανάμεσα στις χώρες – μέλη (Πίνακας 4.5).  Σε 253 περιπτώσεις κατασχέθηκαν 
21.991.000 προϊόντα απομιμήσεων. Δεύτερη σε αριθμό κατασχέσεων ήταν η Ολλανδία με 17,9 εκατ 
αντικείμενα και ακολουθούσε η Ιταλία με 12,9 εκατ, η Βουλγαρία με 11,3 εκατ και η Μάλτα με 9,98 
εκατ. Πάντως η πρωτιά της Ελλάδας μπορεί να θεωρηθεί και συγκυριακή. Το 2008 κατασχέθηκαν 
μόνο 3,6 εκατ προϊόντα «μαϊμού», τη στιγμή που στην Ολλανδία είχαν κατασχεθεί 65,3 εκατ, στη 
Γερμανία 27,8 εκατ και στην Ισπανία 26,6 εκατ. Το 2006 η χώρα μας είχε ξαναβρεθεί στην πρώτη θέση 
με δεύτερη τη Σλοβενία, όπου εκείνη τη χρονιά είχαν κατασχεθεί 22,4 εκατ τεμάχια απομιμήσεων 
επώνυμων προϊόντων.

Στην Ελλάδα αντιστοιχεί ο μεγαλύτερος αριθμός κατασχέσεων ανά υπόθεση, γεγονός που αποδεικνύει 
ότι αποτελεί κόμβο διακίνησης τέτοιου είδους προϊόντων. Οι απομιμήσεις των επώνυμων προϊόντων 
που εισάγονται απευθείας από τις χώρες παραγωγής, φτάνουν με containers στα λιμάνια της Πάτρας 
και της Ηγουμενίτσας. Από το σύνολο των δεσμευθέντων προϊόντων κατά το 2009 σε όλες τις χώρες 
της Ε.Ε., το 64,4% είχαν παραχθεί και εισαχθεί από την Κίνα, το 14,6% έφτασε στην Ευρώπη μέσω 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το 4,5% από την Αίγυπτο, το 2,3% από την Ινδία, το 1,9% από 
την Ταιβάν. Τα δίκτυα διακίνησης προϊόντων απομιμήσεων ελέγχονται σήμερα από το οργανωμένο 
έγκλημα. Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και τα κενά της νομοθεσίας στις διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες.    

    
Διάγραμμα 4.2

Χώρες Προέλευσης Κατασχεθέντων Προϊόντων Απομίμησης
(2009)
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Η οικονομική κρίση διόγκωσε περαιτέρω το πρόβλημα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται 
στην αγορά φθηνών προϊόντων από το παρεμπόριο, αδιαφορώντας για την ποιότητα τους. Η αύξηση 
των συναλλαγών στο χώρο της παραοικονομίας πλήττει το τζίρο των νόμιμων καταστημάτων. Οι 
εμπορικοί σύλλογοι της χώρας έχουν αναδείξει το ζήτημα του παρεμπορίου σε όλη του την έκταση. 
Διεκδικούν αυστηροποίηση των ελέγχων και επιβολή της νομιμότητας γιατί είναι πρακτικά αδύνατο 
να αντιμετωπίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και θα πρέπει να αναστείλουν τη δραστηριότητά τους ή 
να αρχίσουν να εμπορεύονται και οι ίδιοι προϊόντα απομιμήσεων ως αυθεντικά. Συχνά καταγγέλλουν 
τις αστυνομικές δυνάμεις και τη δημοτική αστυνομία ότι ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντα τους. 
Ακόμα και στην Καραγιώργη Σερβίας έξω από την είσοδο του Υπ.Οικονομικών που είναι υπεύθυνο 
για τη δίωξη του παρεμπορίου, οι λαθρομετανάστες πωλούν προϊόντα απομιμήσεων. Όσο η ύφεση 
περιορίζει τις ευκαιρίες για απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα, την εστίαση και τις οικιακές 
εργασίες, όλο και περισσότεροι λαθρομετανάστες γίνονται πλανόδιοι μικροπωλητές.

Επίσης, επιδεικνύουν πιο επιθετική συμπεριφορά όταν παρεμβαίνουν οι αστυνομικές αρχές για να 
τους συλλάβουν. Ειδικά η δημοτική αστυνομία που δεν οπλοφορεί, δυσκολεύεται πλέον να επιβάλλει 
τη νομιμότητα ακόμα και σε κεντρικά σημεία, όπως η Ερμού. Το παρεμπόριο μετεξελίσσεται ραγδαία 
από φαινόμενο σε οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα. Αποκτά χαρακτηριστικά οικονομικής 
μαφίας. Επιτελικά στελέχη των κυκλωμάτων οργανώνουν τη διακίνηση, παρέχουν νομική προστασία 
στους ελεγχόμενους μικροπωλητές και διαβρώνουν τις υπηρεσίες που έχουν αναλάβει τη δίωξη των 
λαθρεμπόρων. Δυστυχώς η οικονομική ύφεση δε βοηθάει στη συγκρότηση κοινωνικού μετώπου 
ενάντια στο παρεμπόριο. Οι εμπορικοί σύλλογοι καταγγέλλουν την ύπαρξη ακόμα και εσκεμμένης 
κρατικής ολιγωρίας. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού αυξάνει την 
πελατεία των πλανόδιων μικροπωλητών. Οι χαμηλές τιμές στο χώρο της παραοικονομίας επιβάλλουν 
εμμέσως την υιοθέτηση ανάλογης τακτικής από τις νόμιμες εμπορικές επιχειρήσεις. Η ανοχή των 
αρχών οφείλεται συχνά και σε ανθρωπιστικούς λόγους. Οι εξαθλιωμένοι λαθρομετανάστες βρίσκουν 
ένα τρόπο να επιβιώσουν. Αν παρεμποδιστούν αποτελεσματικά, υπάρχει κίνδυνος να καταφύγουν σε 
πιο βίαιες εγκληματικές ενέργειες, όπως κλοπές και ληστείες.

 ► περιοχεσ υψήλήσ συγΚεντρώσήσ Δραστήριοτήτών παρεμποριου.
Το φαινόμενο του παρεμπορίου είναι ιδιαίτερα οξυμμένο στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της 
Αθήνας και έξω από τις Πανεπιστημιακές Σχολές του κέντρου. Στην οδό Ερμού και την πλατεία 
Μοναστηρακίου, λόγω της μεγάλης εμπορικής κίνησης δραστηριοποιούνται επίμονοι μικροπωλητές. 
Λειτουργούν ομαδικά και συχνά αντιμετωπίζουν βίαια τους αστυνομικούς που επιχειρούν να 
επιβάλουν την τάξη. Αλλά σημεία υψηλής συγκέντρωσης παράνομων δραστηριοτήτων είναι η Πλατεία 
Δημοπρατηρίου, η οδός Σοφοκλέους, η Σωκράτους, η Μενάνδρου, τμήματα της οδού Πειραιώς προς 
την Ομόνοια, η συμβολή της Αγ. Κωνσταντίνου με τη Ζήνωνος και οι πεζόδρομοι στη διασταύρωση 
της Δώρου με τη Σατωβριάνδου. Λίγο πιο έξω από το ιστορικό κέντρο, προβλήματα εντοπίζονται 
στην πλατεία Βικτωρίας, την ΑΣΟΕΕ, όπου το πρόβλημα διογκώνεται και από την παρουσία 
αντιεξουσιαστών που αποτρέπουν επιχειρήσεις των αστυνομικών, στην πλατεία Αγ.Παντελεήμονα, 
στην οδό Ανθέων στα Πατήσια και στην οδό Υμηττού.
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Εκτεταμένα φαινόμενα παρεμπορίου εντοπίζονται και στις παραλαϊκές αγορές που λειτουργούν ως 
συνέχεια των νόμιμων λαϊκών αγορών. Εκεί στήνουν πάγκους αλλοδαποί, Ρομά και άνεργοι χωρίς 
νόμιμες άδειες και διακινούν κάθε είδους προϊόντα χωρίς νόμιμα παραστατικά. Οι λαϊκές αγορές με 
τη μεγαλύτερη παρουσία παράνομων αλλοδαπών μικροπωλητών είναι της οδού Φυλής, της Μιχαήλ 
Βόδα και της Ριανκούρ. Τέλος υψηλές συγκεντρώσεις μικροπωλητών παρατηρούνται έξω από τους 
σταθμούς του μετρό, του ΗΣΑΠ και του κεντρικού σταθμού του ΟΣΕ. 

 ► υπαιθρια παζαρια στο νοτιο αΚρο του ιστοριΚου Κεντρου τήσ 
πολήσ.
 Δεν είναι δυνατόν να έχει επιτραπεί σε οργανωμένες εθνικές ομάδες παράνομων μεταναστών να 
μετατρέπουν δρόμους του ιστορικού κέντρου σε υπαίθριες αγορές που θυμίζουν παζάρια της Ανατολής. 
Αναφέρθηκε προηγούμενα ότι οι μεγάλες συγκεντρώσεις μεταναστών από τη ίδια εθνικότητα σε 
συγκεκριμένες περιοχές των αστικών κέντρων της Δύσης, είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ορισμένων 
από τις συνήθειες των δικών τους χώρων στις νέες τους πατρίδες. Όμως η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό 
κράτος και δε μπορεί να επιτρέπει το παρεμπόριο ή το λαθρεμπόριο διαφόρων ειδών στους δρόμους 
του κέντρου σε καθημερινή βάση, χωρίς να αντιδρούν οι αρμόδιες αρχές. Η ανοχή μιας συντεταγμένης 
πολιτείας έχει όρια. Όπως πολύ σωστά επισημαίνει σε άρθρο του στην Καθημερινή, ο καθηγητής του  
Yale, κ. Καλύβας «το φαινόμενο που έχουμε μπροστά μας μπορεί να περιγραφεί μόνο ως μερική 
κατάλυση του κράτους». 

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, ο κλασσικός ορισμός που έδωσε ο Max Weber για το κράτος, αναφέρει πως 
«πρόκειται για την οργανωμένη δομή που διαθέτει το μονοπώλιο της νόμιμης βίας σε συγκεκριμένη 
εδαφική επικράτεια». Το πέρασμα από το καθεστώς της αναρχίας ή της πολυαρχίας σε αυτό του 
βεμπεριανού κράτους αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους σταθμούς της ανθρώπινης ιστορίας. 
Επομένως, είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργο πως το ελληνικό κράτος έχει απεμπολήσει τη βασικότερη 
λειτουργία του σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο.

Η επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, η αισθητική υποβάθμιση και τα 
συνεχή κυκλοφοριακά προβλήματα από πορείες συνδικάτων και περιθωριακών ομάδων, καθιστούν 
πλέον δύσκολη την πρόσβαση των κατοίκων της πόλης στο ιστορικό κέντρο. Ο συνδυασμός της 
δυσχερούς πρόσβασης και της εκρηκτικής αύξησης του παρεμπορίου, καθιστά αδύνατη την επιβίωση 
πολλών παραδοσιακών επιχειρήσεων. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν οι πρώτοι που εγκατέλειψαν 
την περιοχή. Όμως με την έναρξη της οικονομικής κρίσης στα μέσα του 2008, άρχισαν να πλήττονται 
και τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα του κέντρου. Παραδοσιακοί εμπορικοί δρόμοι, όπως η 
Σταδίου, η Πανεπιστημίου και η Ερμού εμφανίζουν σημάδια ερήμωσης, με πλήθος καταστημάτων να 
παραμένουν κλειστά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Εθνική 
Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ιούλιος 2010) για την καταγραφή των κλειστών καταστημάτων 
και όσων εμπορικών χώρων παραμένουν ανοίκιαστοι στα πιο εμπορικά σημεία της Αττικής, φάνηκε 
καθαρά η μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει το λιανικό εμπόριο στη χώρα μας.

Το ιστορικό κέντρο παρουσιάζει την υψηλότερη αναλογία κλειστών καταστημάτων, η οποία 
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στους κεντρικούς δρόμους φτάνει μεσοσταθμικά στο 17%. Μόνο σε δύο κεντρικούς δρόμους του 
Χαλανδρίου παρατηρήθηκε υψηλότερη αναλογία κλειστών καταστημάτων αν και στο σύνολό του, 
ο Δήμος Χαλανδρίου εμφανίζει χαμηλότερο ποσοστό από το κέντρο της Αθήνας. Η κρισιμότερη 
κατάσταση παρουσιάζεται στην οδό Σταδίου, όπου στο 25% των ισόγειων χώρων δεν ασκείται 
πλέον εμπορική δραστηριότητα. Ακολουθεί η Πανεπιστημίου με 20% και η Πατησίων με ποσοστό 
λίγο χαμηλότερο από 15%. Διαπιστώνεται επίσης ότι δεν κλείνουν μόνο μικρά μαγαζιά. Κτίρια στα 
οποία λειτουργούσαν μεγάλες επιχειρήσεις που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους στο παρελθόν, 
παραμένουν για πολλά χρόνια αναξιοποίητα. Ενδεικτικά αναφέρονται η περίπτωση του Μινιόν, του 
Άκρον, του Ατενέ κλπ. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που κλείνουν, ανήκουν στον κλάδο της ένδυσης 
και υπόδησης και ακολουθούν τα είδη οικιακού εξοπλισμού. 

Πίνακας 4.6

Αναλογία λειτουργούντων και κλειστών καταστημάτων σε 
διάφορες περιοχές της Αττικής

Περιοχή
Σύνολο 
καταστημάτων

Κλειστά ή 
Ανοίκιαστα

Ποσοστό

Κέντρο Αθήνας 1252 215 17,20%
Κολωνάκι 296 37 12,50%
Μαρούσι 233 38 16,30%
Κηφισιά 170 20 11,80%
Ν.Ιωνία 381 56 14,70%
Καλλιθέα 265 36 13,60%
Πειραιάς 623 69 11%

Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ιούλιος 2010)

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική συγκέντρωση των κλειστών επιχειρήσεων. καθίσταται 
εμφανές ότι εκεί που κλείνουν μερικές επιχειρήσεις, κλείνουν αργότερα και άλλες. Ο καταναλωτής 
αρέσκεται να ψωνίζει εκεί που λειτουργούν πολλές ομοειδείς επιχειρήσεις, ώστε να έχει αυξημένες 
επιλογές όταν πραγματοποιεί βόλτα για ψώνια. Τα μικρότερα ποσοστά κλειστών καταστημάτων 
εμφανίζονται στον Πειραιά, την Κηφισιά και το Κολωνάκι (Πίνακας 4.6). Αυτό σημαίνει ότι 
τα φαινόμενα γκετοποίησης του ιστορικού κέντρου προξενούν εκτροπή εμπορίου. Δηλαδή, το 
καταναλωτικό κοινό μετατοπίζεται προς τις περιφερειακές αγορές. Πρόκειται για διαπίστωση που 
επιβεβαιώνεται και από έρευνα πεδίου που πραγματοποίησε η ΚΙ.ΠΟ.ΚΑ. Η έρευνα περιέλαβε δείγμα 
καταστημάτων και πολυκαταστημάτων που λειτουργούν εντός των εμπορικών κέντρων ή ανήκουν 
σε επώνυμες αλυσίδες. Με αυτό τον τρόπο καθίστανται συγκρίσιμα τα στοιχεία που αφορούν την 
επισκεψιμότητα και τον τζίρο ανάμεσα σε ομοειδή καταστήματα του κέντρου της Αθήνας, των 
υπολοίπων περιοχών του λεκανοπεδίου και των άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας.

Τα καταστήματα που περιελήφθησαν στο δείγμα, δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο χώρο της 
ένδυσης – υπόδησης, της ομορφιάς και των ειδών οικιακού εξοπλισμού. Ο τζίρος στα καταστήματα του 
κέντρου της Αθήνας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 μειώθηκε κατά 25%. Στα ομοειδή καταστήματα 
του υπόλοιπου λεκανοπεδίου η μείωση περιορίζεται στο 11,1% και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις 
στο 7,5%. Δηλαδή, ο τζίρος μειώθηκε με διπλάσιο ρυθμό στα καταστήματα του κέντρου έναντι των 
καταστημάτων που λειτουργούν στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο.
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Το πρώτο εξάμηνο του 2009 τα καταστήματα του κέντρου της Αθήνας είχαν εμφανίσει και πάλι 
μεγαλύτερη πτώση του τζίρου σε σχέση με τα υπόλοιπα καταστήματα της χώρας. Στο κέντρο η πτώση 
ανήλθε σε 5,8%, στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο σε 1,2%, ενώ την ίδια περίοδο στις άλλες μεγάλες πόλεις 
της χώρας, ο τζίρος είχε αυξηθεί κατά 8,2% (Πίνακας 4.7). Αντίστοιχη πορεία καταγράφεται και στην 
επισκεψιμότητα των καταστημάτων. Το πρώτο εξάμηνο του 2009 επισκέφθηκαν τα καταστήματα 
του δείγματος 2.558.000 πελάτες, οι οποίοι ήταν μειωμένοι κατά 5,6% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2008. Στα καταστήματα του λεκανοπεδίου η επισκεψιμότητα ήταν αυξημένη κατά 
1,5% και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις κατά 9,2%. Το πρώτο εξάμηνο του 2010 επισκέφθηκαν τα 
καταστήματα του κέντρου 2.077.600 πελάτες, μειωμένοι κατά 18,7% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2009. 

Πίνακας 47
Μεταβολές στα μεγέθη λιανικού εμπορίου σε Αθήνα και άλλες περιοχές.

 
Μεταβολή τζίρου σε εκατ. ευρώ Μεταβολή Επισκεψιμότητας

Α’ Εξαμ.2009 Α’Εξαμ.2010 Δ 08/09 Δ09/10 Α’Εξαμ.2009 Α’Εξαμ.2010 Δ08/09 Δ09/10
Κέντρο 

Αθήνας
209,5 156,1 -5,8% -25,5% 2.558.000 2.077.600 -2,0% -18,7%

Υπόλοιπο 

Λεκανοπέδιο
168,6 149,9 -1,2% -11,1% 2.248.100 1.996.200 -1,8% -10,5%

Άλλες 

Μεγάλες 

Πόλεις

105,5 97,6 8,2% -7,5% 1.623.100 1.499.700 7,9% -7,6%

Την ίδια περίοδο στα καταστήματα του υπολοίπου λεκανοπεδίου η επισκεψιμότητα μειώθηκε 
κατά 11,2% και στις μεγάλες πόλεις εκτός Αττικής κατά 7,6%. Σωρευτικά τα δυο τελευταία χρόνια 
τα καταστήματα του κέντρου απώλεσαν περίπου το 25% της πελατείας τους και ο τζίρος τους 
μειώθηκε κατά 31%. Μπορεί ένα τμήμα από την παρατηρούμενη συρρίκνωση της κατανάλωσης 
στα καταστήματα του κέντρου να οφείλεται στη γενικότερη ύφεση της οικονομίας και ένα άλλο να 
μεταφέρθηκε στις περιφερειακές αγορές, αλλά είναι βέβαιο ότι οι θέσεις απασχόλησης που χάθηκαν 
από τις επιχειρήσεις του κέντρου δεν μεταφέρθηκαν αλλού. Επομένως, η πορεία απαξίωσης του 
κέντρου βλάπτει συνολικά την απασχόληση και κατ’ επέκταση την εθνική οικονομία.

 ► ποσοτιΚή εΚτιμήσή του μεγεθουσ του παρεμποριου στο ιστοριΚο 
Κεντρο τήσ αθήνασ.
Το παρεμπόριο αποτελεί τη βασική συνιστώσα του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίσταται το λιανικό 
εμπόριο στη χώρα μας. Όπως εκτιμά η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίού (ΕΣΕΕ), το 
κόστος των προϊόντων που διακινούνται στο δρόμο, ανέρχεται σε λιγότερο από 25% του κόστους 
των ίδιων προϊόντων που τοποθετούνται στα ράφια ενός καταστήματος. Όσοι εμπλέκονται στο 
παρεμπόριο, δεν καταβάλλουν τους νόμιμους δασμούς, το ΦΠΑ, τα μισθώματα, τα δημοτικά τέλη, 
τις εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τέλη αδειοδότησης 
και φόρους εισοδήματος.    

Η καταστρατήγηση του υγιούς ανταγωνισμού σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία και τη φορολογική 



• 223 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

επιδρομή στην οποία έχει επιδοθεί το κράτος για να αυξήσει τα δημόσια έσοδα, έχουν φέρει σε 
απόγνωση τα μικρά εμπορικά καταστήματα. Εκεί αποδίδουν οι εμπορικοί σύλλογοι το μεγάλο αριθμό 
χρεοκοπιών, το κλείσιμο πολλών καταστημάτων και την αναστολή των επενδυτικών σχεδίων στο 
χώρο του λιανικού εμπορίου. Οι έμποροι αυτή τη στιγμή νιώθουν πως συνθλίβονται από τη μειωμένη 
ζήτηση, λόγω της οικονομικής ύφεσης, την υπερφορολόγηση και την εξάπλωση του παρεμπορίου. 
Όσο βαθαίνει η ύφεση, φαίνεται πως μεγαλώνει και ο τζίρος του παρεμπορίου. 

Συμβαίνει όμως και κάτι ακόμα πιο ανησυχητικό. Πολλές επιχειρήσεις λιανικής, για να παρατείνουν 
τη διάρκεια ζωής τους, εμπορεύονται προϊόντα απομίμησης και επιχειρούν να τα πουλήσουν ως 
αυθεντικά. Το φαινόμενο είχε παρατηρηθεί παλαιότερα με τη διακίνηση αντιγεγραμμένων δίσκων 
ψηφιακού περιεχομένου μέσα από τα νόμιμα εμπορικά δίκτυα. Πολλά συνοικιακά δισκοπωλεία 
και video club άρχισαν να διακινούν αντιγεγραμμένα προϊόντα εικόνας και ήχου, για να αντέξουν 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό των πλανόδιων μικροπωλητών. Το ίδιο συνέβη και με ορισμένα 
μικροκαταστήματα εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων πληροφορικής.  Μαζί 
με το hardware προσέφεραν παράνομα αντίγραφα προϊόντων λογισμικού. Στη συνέχεια, άρχισαν 
να πωλούν αντιγεγραμμένα παιχνίδια. Η συγκεκριμένη τακτική μπορεί να βοήθησε ορισμένες 
εταιρείες να επιβιώσουν για λίγο καιρό ακόμα, αλλά επιτάχυνε την κατάρρευση των κλάδων που 
την υιοθέτησαν. Κανείς μικρομεσαίος δε γλύτωσε μακροπρόθεσμα τη χρεοκοπία και το σύνολο της 
διακίνησης πέρασε στα χέρια των αλυσίδων. Σήμερα, οι κλάδοι που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση 
από το παρεμπόριο και τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου είναι αυτοί της ένδυσης και υπόδησης, των  
προϊόντων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, των περιφερειακών Η/Υ, 
του λογισμικού και των αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, το 57% των προϊόντων που διακινούνται από το παρεμπόριο είναι ρούχα και 
παπούτσια. Το 34% αξεσουάρ ρουχισμού, το 2,5% κινητά τηλέφωνα, το 2% διάφορα gadget, το 2% 
παιχνίδια και το 1,5% κολόνιες και καλλυντικά.

 Η Συνομοσπονδία εκτιμά επισήμως τον ετήσιο τζίρο του παρεμπορίου στη χώρα μας στα 20 
δισεκατομμύρια ευρώ. Πολλοί εμπορικοί σύλλογοι από τη Βόρεια Ελλάδα ανεβάζουν το συνολικό 
τζίρο στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για υπερβολικές εκτιμήσεις, αν αναλογιστεί κανείς 
ότι ο συνολικός τζίρος από τον εισερχόμενο τουρισμό στη χώρα μας κυμαίνεται γύρω στα 9 
δισεκατομμύρια ευρώ και άλλα 11 δις είναι οι συναλλαγματικές εισπράξεις από το χώρο της ναυτιλίας. 
Είναι πρακτικά αδύνατο να τζιράρουν οι μικροπωλητές περισσότερα χρήματα από το σύνολο των 
τουριστικών επιχειρήσεων και των ελλήνων εφοπλιστών μαζί.

Μπορεί το σύνολο της παραοικονομίας στο χώρο του λιανικού εμπορίου να πλησιάζει αυτό το μέγεθος, 
αλλά σίγουρα δεν έχει να κάνει με τη διακίνηση προϊόντων εκτός επίσημων εμπορικών δικτύων. 
Με βάση το ύψος του ΑΕΠ της χώρας και τις διεθνείς εκτιμήσεις για το μέγεθος των παράνομα 
διακινούμενων προϊόντων απομίμησης, ο τζίρος του παρεμπορίου θα πρέπει να ανέρχεται στη χώρα 
μας στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ περίπου. 

Συνολικά, σε παράνομες δραστηριότητες όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, θα πρέπει 
να πραγματοποιείται ένας ετήσιος τζίρος της τάξης των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, το 1 
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δισεκατομμύριο πραγματοποιείται στο χώρο του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Οι απώλειες του 
δημοσίου ανέρχονται σε 420 εκατ ευρώ. Τα περισσότερα από τα χρήματα αυτά χάνονται από τα 
ασφαλιστικά ταμεία.

 ► προτασεισ αντιμετώπισήσ του φαινομενου.
Το πρόβλημα του παρεμπορίου σχετίζεται στενά με το ζήτημα της μετανάστευσης. Το παρεμπόριο 
αποτελεί κύριο μέσο επιβίωσης πολλών λαθρομεταναστών. Η καθολική εξάλειψή του είναι βέβαιο 
ότι θα τους έστρεφε προς άλλες παράνομες δραστηριότητες. Από την άλλη, δεν είναι δυνατόν 
να επιτρέπεται  η δημιουργία τριτοκοσμικών συνθηκών στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Ούτε η 
επιβίωση των λαθρομεταναστών μπορεί να στηρίζεται σε υπόγειες οικονομικές δραστηριότητες που 
ανταγωνίζονται αθέμιτα τις εμπορικές επιχειρήσεις του κέντρου. Γι’ αυτό θα πρέπει να χωροθετηθούν 
και να λειτουργήσουν νόμιμες πολυπολιτισμικές αγορές στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η αγορά 
του Σχιστού, για παράδειγμα, δεν επιβαρύνει την τουριστική εικόνα της πρωτεύουσας. Θα πρέπει 
επίσης να αδειοδοτηθούν ορισμένοι αλλοδαποί που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ώστε 
να μπορούν να πωλούν νόμιμα φτηνά προϊόντα χωρίς ετικέτα στις λαϊκές αγορές της Αθήνας. Τέλος, 
θα πρέπει να υπάρξει ένα είδος φόρου επιτηδεύματος, ώστε να μπορέσει ένας αριθμός αλλοδαπών 
μικροπωλητών να ασχοληθεί νόμιμα με την υπαίθρια εμπορία προϊόντων. 

Στο βαθμό που θα θεσμοθετηθούν κάποιες βαλβίδες ασφαλείας, η πολιτεία οφείλει να επιβάλλει τη 
νομιμότητα με κάθε πρόσφορο μέσο. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση 
του αριθμού των ελεγκτών του ΣΔΟΕΕ και όλων των συναρμόδιων φορέων που είναι υπεύθυνοι για 
την καταστολή του φαινομένου. Επειδή το  παρεμπόριο αυτή τη στιγμή διεξάγεται οργανωμένα, 
δεν αρκεί να συλλαμβάνονται οι μικροπωλητές που απλώνουν τα εμπορεύματα τους στους δρόμους 
του κέντρου της πόλης. Θα πρέπει να διωχθούν κατά προτεραιότητα τα κυκλώματα διακίνησης των 
προϊόντων απομίμησης. Ο κύριος όγκος των εμπορευμάτων φτάνουν στη χώρα μας μέσω Ιταλίας στα 
λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας. Στα τελωνεία των λιμενικών εγκαταστάσεων θα πρέπει  
να ασκούνται επισταμένοι έλεγχοι και να τοποθετηθούν scanners ανίχνευσης λαθραίων προϊόντων. 
Το ζήτημα ενδιαφέρει και τις κοινοτικές υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ζητηθεί βοήθεια σε 
τεχνογνωσία και εξοπλισμό από τον Frontex.

Οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι αυστηροί και στα Κινέζικα καταστήματα της επίμαχης περιοχής, γιατί 
έχει διαπιστωθεί ότι αποτελούν τη βασική πηγή τροφοδοσίας των πλανόδιων μικροπωλητών. Θα 
βοηθούσε ιδιαίτερα η αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις εμπορίας που διατηρούν 
παράνομες αποθήκες και εφοδιάζουν με απομιμήσεις τους αλλοδαπούς μικροπωλητές. Θα πρέπει 
να αυξηθούν τα πρόστιμα, να απλοποιηθεί η διαδικασία αφαίρεσης αδειών και να μην επιτρέπεται 
η επαναχρησιμοποίηση του ίδιου χώρου για παρόμοια επιχειρηματική δραστηριότητα με άλλη 
επωνυμία. Τέλος θα πρέπει να τροποποιηθεί η ΚΥΑ του Ν.3377/2005, ώστε να απλουστευθούν οι 
διαδικασίες των κατασχέσεων και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων. 



• 225 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

Κεφαλαιο  5

διαφθορα
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 ► ή Διαφθορα.
Η διαφθορά σχετίζεται με το φαινόμενο κατάχρηση δημόσιας εξουσίας για προσπορισμό ατομικού 
οφέλους (Wikipedia-2010). Τόσο η διαφθορά όσο και η παραοικονομία προϋποθέτουν την ύπαρξη 
παράνομων συναλλαγών και σχεδόν πάντοτε συνυπάρχουν. Η Παγκόσμια Τράπεζα ορίζει τη διαφθορά 
ως την καταστρατήγηση των κανόνων δικαίου που αδυνατίζει τα θεμέλια της κρατικής εξουσίας σε 
εθνικό επίπεδο και υπονομεύει τη σχετική θέση των πιο αδύναμων μελών μιας κοινωνίας. Για το 
λόγο αυτό, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σημαντικότερα εμπόδια της κοινωνικής και οικονομικής 
ανάπτυξης των χωρών (World Bank-2009).

Ανάμεσα στις σημαντικότερες συνέπειες της διαφθοράς συγκαταλέγονται:
•	• Η αναποτελεσματική κατανομή των παραγωγικών πόρων που διαχειρίζεται ο δημόσιος 
τομέας. Συχνά οι κρατικοί λειτουργοί προκρίνουν δράσεις που θα τους αποφέρουν προσωπικά 
οφέλη και όχι τα σχέδια που μεγιστοποιούν την κοινωνική ευημερία.

•	• Η διαφθορά υπονομεύει τις συνθήκες του υγιούς ανταγωνισμού. Με αυτό τον τρόπο, 
διαταράσσεται η βέλτιστη κατανομή των παραγωγικών πόρων και στον ιδιωτικό τομέα της 
οικονομίας.

•	• Μειώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και το σύστημα διακυβέρνησης. Οι 
φορολογούμενοι δεν αντιλαμβάνονται γιατί θα πρέπει να σέβονται και να υπηρετούν ένα σύστημα 
που επιτρέπει σε επίορκους λειτουργούς να μετατρέπουν το δημόσιο πλούτο σε προσωπική τους 
περιουσία.

•	• Όταν ο χρηματισμός καθίσταται κοινωνικά αποδεκτή πρακτική, οι έντιμοι πολίτες 
μετατρέπονται σε «θύματα» του υφιστάμενου οικονομικού μοντέλου.

•	• Περιορίζεται η δημοκρατική νομιμοποίηση της κρατικής εξουσίας, όταν οι μηχανισμοί 
επιβολής της νομιμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ιδιοτελείς σκοπούς (Διεθνής 
Διαφάνεια-2009).

Το μέγεθος της διαφθοράς σε μια χώρα είναι αντιστρόφως ανάλογο της ποιότητας της δημοκρατίας 
και των θεσμών διαφάνειας. Επίσης, τα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος, ο εκλογικός 
νόμος και ο βαθμός αποκέντρωσης της δημόσιας διοίκησης, επηρεάζουν σημαντικά το μέγεθος 
της διαφθοράς (Echazy, Luciana και Bose-2008). 

Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η αδυναμία των οργανωμένων ομάδων συμφερόντων να παρεμβαίνουν 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στους θεσμούς ελέγχου 
των δημοσίων προσώπων,  περιορίζουν την ανάπτυξη εστιών διαφθοράς. Αντίθετα, η ανυπαρξία 
ενός σταθερού και αυστηρού νομικού πλαισίου, προάγει τη διαφθορά. Η αδυναμία επιβολής του 
νόμου από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, αυξάνει τις πιθανότητες να αποκομίσει κάποιος 
σημαντικά κέρδη από παράνομες δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό υπονομεύει τις λειτουργίες 
των αγορών, μειώνει τα κίνητρα συμμετοχής  των πολιτών σε παραγωγικές δραστηριότητες και 
ενθαρρύνει την παραοικονομία (Easterly και Levine-1997).
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 ► πολιτισμιΚεσ αιτιεσ τήσ Διαφθορασ.
Η εθνικότητα, το μορφωτικό επίπεδο και η κοινωνική θέση ενός ατόμου επηρεάζουν την προδιάθεσή 
του να εμπλακεί σε υποθέσεις διαφθοράς. Υπάρχουν πολλές χώρες στη Μέση Ανατολή, την Κεντρική 
Ασία και την Αφρική που ο χρηματισμός αποτελεί αποδεκτό μέσο προαγωγής των εμπορικών σχέσεων. 
Σε αυτές τις χώρες, η διαφθορά χαρακτηρίζεται ως ενδημικό φαινόμενο, με αναφορές στις τοπικές 
παραδόσεις και απολαμβάνει υψηλό βαθμό κοινωνικής αποδοχής (Pasuk και Snugsidh – 1994).

Ανεξάρτητα από αυτές τις οριακές περιπτώσεις, σχεδόν όλες οι χώρες με υψηλά ποσοστά διαφθοράς, 
εμφανίζουν ένα  ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Επενδύουν ελάχιστους πόρους στη δημόσια εκπαίδευση 
και τη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου (Mauro-1998). Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συνδέεται 
με την άγνοια των νόμων και την αδυναμία κατανόησης των κυβερνητικών παροτρύνσεων. Οι 
πολίτες αυτών των χωρών δυσκολεύονται να ενταχθούν σε περίπλοκα ρυθμιστικά πλαίσια που 
στηρίζονται στην αυτόβουλη προσαρμογή, στην αυτοπειθαρχία και την κοινωνική συμμετοχή. Δεν 
έχουν εξοικειωθεί με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Θεωρούν αυτονόητο πως το κράτος 
επιβάλλει τη θέλησή του με αυταρχικό και βίαιο τρόπο. 

Δυστυχώς, η πλειονότητα των μεταναστών που φθάνουν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, 
προέρχονται από χώρες με ανάλογα χαρακτηριστικά. Θεωρούν αυτονόητο ότι θα καταφύγουν στις 
υπηρεσίες κάποιου κυκλώματος για να εξασφαλίσουν πλαστές άδειες παραμονής, θα πληρώσουν 
για να ταξιδεύσουν προς μια άλλη χώρα που προσφέρει καλύτερες προοπτικές απασχόλησης, θα 
καταβάλλουν προμήθεια σε όποιον τους βοηθήσει να βρουν δουλειά ή θα αποτρέψει τη σύλληψη και 
την απέλασή τους. Με άλλα λόγια, συμβάλλουν στην εξάπλωση της διαφθοράς και την κοινωνική 
της νομιμοποίηση.

 ► οιΚονομιΚα αιτια τήσ Διαφθορασ.
Το κράτος ελέγχει τους μηχανισμούς εποπτείας των αγορών και γι αυτό μπορεί να ανακατανέμει 
τα οφέλη και τα κόστη των διαφόρων παραγωγικών συντελεστών που δραστηριοποιούνται στη 
επικράτειά του. Επομένως πάντα θα υπάρχουν ιδιώτες και επιχειρήσεις που θα είναι διατεθειμένοι 
να πληρώσουν ένα εύλογο τίμημα προκειμένου να εξασφαλίσουν προνομιακή μεταχείριση από τους 
αξιωματούχους που λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις. Για τον πολίτη και τον επιχειρηματία, η 
διαφθορά μπορεί να είναι επικερδής ή επιβεβλημένη. Αλλά για την οικονομία αποτελεί επικίνδυνο 
σύμπτωμα μιας ασθενούς δημόσιας διοίκησης. 

Η δημόσια διοίκηση ελέγχει την οικονομική δραστηριότητα μέσα από ένα εκτενές φάσμα ρυθμίσεων, 
που επιβάλλουν κανόνες λειτουργίας σε επιχειρήσεις και αγορές, την επιβολή φόρων, δασμών 
και διαφορών τελών. Η επιβολή του ρυθμιστικού πλαισίου μειώνει την ελευθερία άσκησης των 
οικονομικών συναλλαγών. Όσο πιο ανεμπόδιστα ασκείται η επιχειρηματική δράση, τόσο μικρότερη 
είναι η διαφθορά σε μια χώρα. Όσο αυξάνουν οι δυνατότητες παρέμβασης του κράτους στην 
οικονομία, τόσο αυξάνει το κόστος της προσαρμογής για τις επιχειρήσεις (Goel και Nelson-2005) και 
συνακόλουθα το ενδιαφέρον τους να συνδιαλλαγούν με τους δημόσιους λειτουργούς. 

Οι αγορές προϊόντων και χρήματος δε λειτουργούν αποτελεσματικά όταν εμφανίζονται έντονα 
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φαινόμενα διαφθοράς στους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους (Cartier – Bresson -1995, 
Gambetta-1993). Καταρχήν το κόστος συναλλαγής με το Δημόσιο δεν υπόκειται πλέον σε κοινούς 
κανόνες. Ακόμα και οι επιχειρήσεις που έχουν εμπλακεί στη διαδικασία χρηματισμού δημοσίων 
λειτουργών, δεν γνωρίζουν με ακρίβεια το τελικό κόστος στη μακροχρόνια περίοδο. Σε κάθε στιγμή, 
μπορούν να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα και να τους επιβληθούν πρόστιμα για παρελθούσες χρήσεις. 
Η συσκότιση σημαντικών παραμέτρων του κόστους λειτουργίας μίας επιχείρησης εμποδίζει τον 
προγραμματισμό, αλλά πάνω από όλα συμβάλλει στην ατελή λειτουργία του μηχανισμού διαμόρφωσης 
των τιμών στις αγορές προϊόντων. Οι επιχειρήσεις που γνωρίζουν πώς να συναλλάσσονται με τα 
κυκλώματα της διαφθοράς μπορούν να επιτυγχάνουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Εκτός από 
την αποφυγή καταβολής φόρων και τελών, μπορούν να εξασφαλίζουν προνόμια, να εισπράττουν 
νωρίτερα επιδοτήσεις ή να πιέσουν τους ανταγωνιστές  τους με τη βοήθεια των διαβρωμένων 
ελεγκτικών μηχανισμών που μπορούν να στραφούν επιλεκτικά εναντίον ορισμένων επιχειρήσεων 
(Kaufmann-1997). 

Σύμφωνα με τον Tanzi (1998), όσο περισσότερους οικονομικούς πόρους διαχειρίζεται το κράτος, 
τόσο αυξάνει το μέγεθος της διαφθοράς. Γι αυτό η διαφθορά είναι ευρύτερα διαδεδομένη στις φτωχές 
χώρες με εκτεταμένο δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα, παρεμποδίζει την αναπτυξιακή διαδικασία και 
επανατροφοδοτεί ένα φαύλο κύκλο που οδηγεί στην υπανάπτυξη των χωρών που βιώνουν αντίστοιχα 
φαινόμενα. Χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, υπανάπτυκτες κυβερνητικές δομές και 
ασθενή ανάπτυξη, δεν μπορούν να διαχειριστούν τους ανθρώπινους και παραγωγικούς συντελεστές 
με αποδοτικό τρόπο. Αυτή είναι η βασική αιτία της αυτοτροφοδοτούμενης οικονομικής υπανάπτυξης 
(Keeler και Knack-1995). 

Ο υποστελεχωμένος και χαμηλά αμειβόμενος διοικητικός μηχανισμός μπορεί να διαφθαρεί 
ευκολότερα. Η έλλειψη δημοκρατικών θεσμών ελέγχου του πολιτικού συστήματος, επιτείνει τα 
προβλήματα διαφθοράς και αφήνει μεγάλα περιθώρια για ανάπτυξη παράνομων δραστηριοτήτων. 
Από τις προσπάθειες εφαρμογής διαφόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων της Παγκόσμιας Τράπεζας 
σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, έχει διαπιστωθεί ότι είναι σχετικά εύκολο να κατασκευαστούν μεγάλα 
τεχνικά έργα υποδομής, όπως φράγματα, εθνικές οδοί, λιμάνια ή αεροδρόμια, από τη στιγμή που θα 
διασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. Αυτό που είναι πραγματικά δύσκολο, είναι να ολοκληρωθούν 
μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση, να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα και να λειτουργήσουν  οι 
μηχανισμοί του ανταγωνισμού  στις αγορές (Rose-Ackerman-1999). Αυτού του τύπου οι διαθρωτικές 
αλλαγές προσκρούουν συνήθως σε συντεχνιακά συμφέροντα, εμπεδωμένες νοοτροπίες και μία 
κοινωνική αδράνεια που επιμηκύνει υπερβολικά τον χρόνο εμφάνισης των θετικών αποτελεσμάτων. 
Γι’ αυτό είναι πολύ δύσκολο να πειστούν οι τοπικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν τέτοιου είδους 
αλλαγές. 

Σχεδόν όλες οι εμπειρικές μελέτες έχουν καταδείξει έντονα αρνητική συσχέτιση μεταξύ επιπέδου 
οικονομικής ανάπτυξης και διαφθοράς (Mauro-1995 και Paldam-2003).  Η χώρα μας υποφέρει 
από υπερβολική γραφειοκρατία και ανάλογο μέγεθος πολιτικής διαφθοράς που έχει κλονίσει την 
εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στους θεσμούς. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η επερχόμενη 
οικονομική ύφεση αναμένεται να διευρύνει περισσότερο τα φαινόμενα διαφθοράς.
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 ► μεγεθοσ Διαφθορασ Και μισθοι στον Δήμοσιο τομεα
Οι Van Rijckeghem και Weder (2001) διαπίστωσαν την ύπαρξη ισχυρότερης συσχέτισης μεταξύ 
γραφειοκρατίας και διαφθοράς, όταν οι μισθοί των δημοσίων λειτουργών είναι χαμηλότεροι. Όμως 
σε αντίστοιχη μελέτη, ο Treisman (2000) ισχυρίζεται πως ο δημόσιος λειτουργός που χρηματίζεται 
συστηματικά, πιστεύει απλά ότι οι πιθανότητες να συλληφθεί και να τιμωρηθεί είναι πολύ μικρότερες 
από το προσδοκώμενο κέρδος. Κατά τη γνώμη του, η ταυτόχρονη ύπαρξη χαμηλών αμοιβών στο 
δημόσιο τομέα και εκτεταμένης διαφθοράς, εξηγείται από το γεγονός ότι οι φτωχότερες χώρες έχουν 
μεγαλύτερη γραφειοκρατία και πιο αναποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Όμως και τα δύο 
φαινόμενα είναι συμπτώματα της οικονομικής υπανάπτυξης. Κατά συνέπεια, η ταυτόχρονη εμφάνισή 
τους δεν αποδεικνύει την ύπαρξη μιας σχέσης αιτιώδους συνάφειας.
Στις περισσότερες χώρες του Τρίτου Κόσμου το δημόσιο πληρώνει χαμηλότερους μισθούς σε σχέση 
με τον ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα στις πλούσιες χώρες οι μισθοί στο δημόσιο ενδέχεται να είναι μέχρι 
και 50% υψηλότεροι από τις αντίστοιχες αμοιβές του ιδιωτικού τομέα. Οι μεγαλύτερες διαφορές υπέρ 
του δημοσίου καταγράφονται στις Σκανδιναβικές και τις Γερμανόφωνες χώρες και οι χαμηλότερες στις 
Αγγλοσαξονικές την Κορέα και την Ιαπωνία. Στις υποανάπτυκτες χώρες, οι κυβερνήσεις γνωρίζουν 
πως οι δημόσιοι λειτουργοί συμπληρώνουν το χαμηλό τους εισόδημα από αδιαφανείς συναλλαγές για 
την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων (Besley και Mclaren-1993). 

Δηλαδή η δωροδοκία αποτελεί το μέσο αύξησης του εισοδήματος των δημόσιων υπαλλήλων. 
Υπολογίζεται ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες λιγότερο από το 40% των μικρών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Οι υπόλοιποι δωροδοκούν καταβάλλοντας ένα ποσοστό 
των φόρων που όφειλαν προς το Δημόσιο στους ίδιους τους υπαλλήλους των φοροεισπρακτικών 
μηχανισμών. Μέσω αυτής της διαδικασίας στις υποσαχάριες χώρες της Αφρικής χάνεται πάνω από 
το 50% των φορολογικών εσόδων (Low-1995). Οι επιχειρήσεις που δωροδοκούν δεν ωφελούνται 
μόνο από την φοροαποφυγή. Γλυτώνουν επίσης το έμμεσο κόστος που συνεπάγεται η διευθέτηση της 
νομότυπης διαδικασίας, όπως για παράδειγμα τις αμοιβές λογιστών, το χρόνο αναμονής στις ουρές 
των δημοσίων υπηρεσιών κλπ. 

 ► ή Διαφθορα επιΔεινώνει το επενΔυτιΚο Κλιμα
Η διαφθορά αυξάνει το κλίμα αβεβαιότητας στον τομέα των επενδύσεων. Οι σοβαροί επενδυτές 
φοβούνται ότι μακροπρόθεσμα η διαφθορά θα επιδεινώσει τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Επομένως 
δημιουργούνται εύλογες ανησυχίες για μελλοντική αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Οι 
αλλοδαποί επενδυτές είναι δύσκολο να εισέλθουν στην τοπική αγορά χωρίς να έχουν προσεγγίσει 
προηγουμένως εγχώριους συνεργάτες, γιατί οι δημόσιοι λειτουργοί φοβούνται να χρηματιστούν 
από αγνώστους. Προτιμούν να λαμβάνουν τα χρήματα από άτομα που τα γνωρίζουν πολλά χρόνια 
πριν. Όμως οι εγχώριοι συνεργάτες συνιστούν επιπλέον κόστος για τους ξένους επενδυτές. Με αυτό 
τον τρόπο στην ουσία παρεμποδίζεται η είσοδος νέων ανταγωνιστών στις κλειστές αγορές των 
διεφθαρμένων χωρών. 

Αναφέρθηκε και προηγούμενα ότι το μέγεθος της διαφθοράς σε μια χώρα είναι ευθέως ανάλογο 
με το μέγεθος  και ιδιαίτερα το κόστος της γραφειοκρατίας. Σε μελέτη του Kaugmann (1997) για 
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το συγκεκριμένο θέμα, διαπιστώθηκε ότι το 1996 στην Ουκρανία ένας επιχειρηματίας ξόδευε το 
30% του παραγωγικού του χρόνου για συνεννοήσεις ή συναλλαγές με τη Δημόσια Διοίκηση. Ο 
αντίστοιχος χρόνος έφτανε στο 15% στη Βραζιλία ενώ ήταν λιγότερο από 1% στην Ιαπωνία και τη 
Γερμανία. Όπου υπάρχουν μεγάλες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις ειδικά κατά την αδειοδότηση 
της παραγωγικής λειτουργίας μιας νέας επένδυσης, οι επιχειρηματίες που αντιλαμβάνονται τον χρόνο 
ως στοιχείο κόστους, αναγκάζονται να χρηματίσουν για να επιταχύνουν τις διαδικασίες. Αλλά τότε 
συμβαίνουν δύο πράγματα :
Οι δημόσιες υπηρεσίες ασχολούνται κατά προτεραιότητα με τις υποθέσεις όσων έχουν χρηματίσει. 
Έτσι τα θέματα των υπολοίπων καθυστερούν περισσότερο.
Οι υπάλληλοι καθυστερούν σκόπιμα για να αναγκαστούν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις να τους 
χρηματίσουν (Websler-1993).

Μία άλλη παράμετρος που στρεβλώνει την αναπτυξιακή διαδικασία είναι η πρόσβαση στο εγχώριο 
τραπεζικό σύστημα. Συνήθως στις υπανάπτυκτες χώρες με προβλήματα διαφθοράς το Τραπεζικό 
σύστημα ελέγχεται έμμεσα ή άμεσα από το κράτος. Έτσι οι αποφάσεις δανειοδότησης συναρτώνται 
συχνά με πολιτικές σκοπιμότητες (Yabrak και Webster-1995). Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στο 
Πακιστάν η τραπεζική κρίση που ξέσπασε την περίοδο 1996-1997 κόστισε στο κράτος το 15% του 
ΑΕΠ προκειμένου να καλυφθούν θαλασσοδάνεια που είχαν δοθεί με πολιτικά και όχι επιχειρηματικά 
κριτήρια. 

Η διαφθορά επηρεάζει επίσης την ποιότητα και τις προτεραιότητες στο χώρο των δημοσίων έργων. 
Η χρησιμότητα των δημοσίων έργων σπάνια μπορεί να αμφισβητηθεί από την κοινή γνώμη. Αλλά 
οι Κυβερνήσεις που έχουν συνάψει σχέσεις συναλλαγής με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες, 
ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα έργα που αποφέρουν τις μεγαλύτερες προμήθειες. Είναι ενδεικτικό 
ότι στην Ιταλία τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 η κατά κεφαλή κατανάλωση τσιμέντου ήταν διπλάσια 
από τη Γερμανία ή τη Βρετανία (Delle Porta και Vennucci-1997). Η ποιότητα των δημοσίων έργων 
που προκύπτουν από τέτοιες διαδικασίες δεν είναι ανάλογη των προδιαγραφών βάση των οποίων 
δημοπρατήθηκαν, διότι οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν φθηνότερα υλικά για να αποσβέσουν το 
κόστος της δωροδοκίας.

Τέτοια φαινόμενα είναι συνήθη σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Νότια Ιταλία, η Ελλάδα 
και η Τουρκία. Μετά τους σεισμούς του 1997 ξέσπασε πολιτική κρίση στην Τουρκία λόγω της 
χαμηλής ποιότητας των δημοσίων υποδομών που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν εκατοντάδες ζωές 
από καταρρεύσεις σχολείων, νοσοκομείων και γεφυρών (Barham-1998). Η αύξηση των δημοσίων 
επενδύσεων με τις οποίες χρηματοδοτούνται έργα βιτρίνας ή υποδομές υπερβολικής φέρουσας 
ικανότητας συμβάλλουν στη διεύρυνση των δημοσίων ελλειμμάτων. Τμήμα  της δημοσιονομικής 
κρίσης που βιώνει σήμερα η χώρα μας οφείλεται και στην υπερβολική αύξηση των δαπανών για 
δημόσια έργα κατά την περίοδο προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο κίνδυνος για την οικονομική ανάπτυξη γίνεται ακόμα μεγαλύτερος όταν οι κρατικές αρχές 
αρχίζουν να πιέζουν τους νόμιμους επιχειρηματίες, προκειμένου να δημιουργήσουν ζωτικό χώρο 
στις αγορές για τους διαπλεκόμενους που προστατεύουν. Τέλος, πολλοί από τους επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στην παραοικονομία και αποκομίζουν παράνομα κέρδη από τις συναλλαγές τους 
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με δημόσιους λειτουργούς, εισέρχονται στη συνέχεια σε τομείς της επίσημης οικονομίας.

Οι τομείς που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν είναι οι κατασκευές, οι μεταφορές και η ψυχαγωγία. 
Στον κατασκευαστικό κλάδο απασχολούνται παράνομοι λαθρομετανάστες, καθώς σε πολλές χώρες 
με χαλαρή Δημόσια Διοίκηση ευδοκιμεί η αυθαίρετη δόμηση. Στις μεταφορές επενδύονται κέρδη 
από παράνομες δραστηριότητες, που σχετίζονται περισσότερο με το οργανωμένο έγκλημα. Το 
ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση εστιάζεται στη μεταφορά λαθραίων  εμπορευμάτων χωρίς να 
κινούνται υποψίες. Τέλος, ακόμα και στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες ξεπλένεται χρήμα στο 
χώρο του πολιτισμού και ιδιαίτερα της ψυχαγωγίας. Οι επιχειρήσεις που σερβίρουν αλκοόλ είναι 
εύκολο να πέσουν θύματα εκβιασμού για την καταβολή ενός τέλους προστασίας από το οργανωμένο 
έγκλημα, προκειμένου να αποφευχθούν φασαρίες ή συμπλοκές μέσα στο χώρο του καταστήματος 
(Varse-1994).

 ► αλλήλεπιΔρασεισ Διαφθορασ Και παραοιΚονομιασ. 
Ένας υψηλότερος βαθμός διαφθοράς στην επίσημη οικονομία, θεωρητικά οδηγεί σε αύξηση 
των μεγεθών της υπόγειας οικονομίας. Όταν, για παράδειγμα, ο φορολογούμενος κατορθώνει να 
συνδιαλλαγεί με τις φορολογικές αρχές, θα αυξηθεί η φοροδιαφυγή. Κατά συνέπεια, θα μεγαλώσει 
το ύψος των οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν καταγράφονται επισήμως (Hindriks, Muthoo και 
Keen-1999). Όμως, οι Choi και Thum (2005) εκφράζουν αντίθετη άποψη. Θεωρούν ότι η φοροδιαφυγή 
μειώνει τους οικονομικούς πόρους που διαχειρίζεται το κράτος. Κατά συνέπεια, η πολιτική εξουσία 
θα πρέπει να αναθέτει λιγότερα έργα. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες για 
χρηματισμό πολιτικών προσώπων ή κρατικών λειτουργών. Επιπλέον, σε χώρες με μεγάλη διαφθορά, οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην υπόγεια οικονομία, δεν ενδιαφέρονται για αδειοδοτήσεις, 
ούτε επιδιώκουν τη συμμόρφωσή τους με τους υπόλοιπους γραφειοκρατικούς περιορισμούς. Τους 
στοιχίζει λιγότερο να συναλλάσσονται με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς και τη δικαιοσύνη. 

Ανεξάρτητα από τα προηγούμενα, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι οι οικονομικές μονάδες που 
δραστηριοποιούνται στην επίσημη οικονομία, χρηματίζουν διαφορετικές ομάδες δημοσίων 
λειτουργών από αυτές που χρηματίζουν όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραοικονομίας. 
Τέλος, έχει διαπιστωθεί πως η βελτίωση της ποιότητας των θεσμών και της αποτελεσματικότητας των 
ελεγκτικών μηχανισμών, μειώνουν ταυτόχρονα την έκταση της παραοικονομίας και της διαφθοράς 
(Dreher, Kostogiannis και Mc Corriston-2005). Οι ίδιοι μελετητές διαπίστωσαν ότι υπάρχει μια σχέση 
υποκατάστασης μεταξύ  διαφθοράς και παραοικονομίας. Όταν οι οικονομικές μονάδες μπορούν να 
αποφύγουν το ρυθμιστικό πλαίσιο που επιβάλλει η γραφειοκρατία χωρίς να κινδυνεύουν από την 
επιβολή αυστηρών ποινών, οι δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούν στις υπηρεσίες αδειοδότησης, 
μειώνουν τα ποσά που ζητούν για να χρηματιστούν. Επίσης, εισηγούνται στις κυβερνήσεις την 
απλοποίηση των διαδικασιών για να έχουν λιγότερη δουλειά. Υπό αυτή την έννοια συμβάλλουν έστω 
και άθελα τους στη μείωση του κόστους λειτουργίας των νόμιμων επιχειρήσεων. 
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 ► Διαφθορα Και ΔιοιΚήτιΚή αποΚεντρώσή.
Από διάφορες εμπειρικές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι οι κεντρικές υπηρεσίες σε ένα σύστημα με πολλά 
επίπεδα διοίκησης, διαφθείρονται δυσκολότερα από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Οι γραφειοκράτες 
των κεντρικών υπηρεσιών φοβούνται ότι μπορεί να υποστούν κριτική για τις πράξεις τους από τα 
κατώτερα επίπεδα διοίκησης. Φοβούνται επίσης ότι οι επιχειρηματίες που διευκόλυναν μπορεί να 
χρειαστεί να χρηματίσουν και ορισμένους λειτουργούς των χαμηλότερων επιπέδων διοίκησης σε 
μεταγενέστερο στάδιο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την πραγματικότητα, περιορίζουν τις χρηματικές 
τους απαιτήσεις. Οι υπάλληλοι των αποκεντρωμένων υπηρεσιών δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχους 
περιορισμούς. Η συνδιαλλαγή ολοκληρώνεται σε ένα στάδιο. Ο χρηματιζόμενος προσφέρει άμεση 
και οριστική λύση στο αίτημα αυτού που τον χρηματίζει. Η πιθανότητα αποκάλυψης της παράνομης 
συναλλαγής είναι πολύ μικρή, αφού δεν εμπλέκονται τρίτες υπηρεσίες. 

Κατά συνέπεια είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε υποθέσεις διαφθοράς οι περιφερειακές υπηρεσίες 
που λειτουργούν αποκεντρωμένα και χωρίς αυστηρή εποπτεία (Shleifer και Vishny -1993).

Οι Echazy και Bose (2008) εμβαθύνοντας τη θεωρητική ανάλυση των Shleifer και Vishny (1993), 
απέδειξαν πως όταν η δομή της δημόσια διοίκησης μιας χώρας εμφανίζει χαρακτηριστικά οριζόντιας 
συγκέντρωσης (τομεακής) με δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα επίπεδα ελέγχου και με αρμοδιότητες 
που καλύπτουν ταυτόχρονα όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στην επίσημη και την υπόγεια 
οικονομία, η διαφθορά περιορίζεται. Αντίθετα, όταν η διοίκηση εμφανίζει χαρακτηριστικά κάθετης 
συγκέντρωσης με μια μόνο υπηρεσία να είναι αρμόδια για όλο το φάσμα ελέγχων σε ένα κλάδο, η 
διαφθορά μεγαλώνει.

Η άποψή τους επιδέχεται έντονης κριτικής, αφού αντιφάσκει με τα συμπεράσματα της μελέτης των 
Choi και Thum (2005). Εντούτοις, δε μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι σε χώρες με συστημικά 
προβλήματα διαφθοράς, η αποκέντρωση εξουσιών και η συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων 
σε ένα φορέα, αδυνατίζει τις διαδικασίες κοινωνικού ελέγχου επί των εντεταλμένων οργάνων της 
πολιτείας. Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και τα εκλεγμένα υπηρεσιακά συμβούλια, σπάνια 
στρέφονται εναντίον των συναδέλφων τους. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει μια ιδιότυπη ασυλία στους 
επίορκους δημόσιους λειτουργούς που χρηματίζονται. Το συνακόλουθο αίσθημα ατιμωρησίας που 
αναπτύσσεται, ενθαρρύνει τη μεγέθυνση της διαφθοράς.

Τελικά, η σύγκρουση ενδιαφερόντων που προξενούν οι συναρμοδιότητες των υπηρεσιών, λειτουργεί 
ως άτυπος μηχανισμός ελέγχου των πεπραγμένων τους. Υπό αυτή την έννοια, δε θα ήταν σκόπιμο 
να αναλάβει τη συνολική ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων του ιστορικού κέντρου της 
Αθήνας ένας μόνο δημόσιος φορέας. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, 
επιτρέπουν τη συσσώρευση μαύρου χρήματος στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι εκδηλώνονται φαινόμενα διαφθοράς. 
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 ► το μεγεθοσ Και ή ΔιαχρονιΚή εξελιξή τήσ Διαφθορασ.
Η διαφθορά  τείνει να καταστεί ένα είδος παγκόσμιας επιδημίας που μεταδίδεται από χώρα σε χώρα 
επηρεάζοντας αρνητικά τους περισσότερους τομείς της οικονομίας και το πολιτικό κατεστημένο. 
Η κοινή γνώμη όλων των χωρών, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξής τους, διαισθάνεται πως 
η διαφθορά αυξάνει διαχρονικά. Φαίνεται πως οι δομές που προάγουν την παγκοσμιοποίηση και ο 
ρόλος των διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δημιουργούν την εντύπωση ότι υπάρχει γενικευμένη 
διαφθορά στους κόλπους της πολιτικής εξουσίας και τους οργανισμούς που διαχειρίζονται δημόσια 
αγαθά. Από έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας που πραγματοποιείται σε πάνω από 100 χώρες κάθε 
χρόνο, διαπιστώνεται ότι το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η διαφθορά μεγάλωσε στη χώρα του 
κατά τα τρία τελευταία έτη. (International Transparency – 2010) - (Βλ.Πίνακα 5.1). 

Πίνακας 5.1
Πως εξελίχθηκε η διαφθορά σε κάθε χώρα από το 2007 μέχρι το 

2010

Χώρα Μειώθηκε
Παρέμεινε 

σταθερή
Αυξήθηκε

Σύνολο κόσμου 14% 30% 56%

Χώρες Ε.Ε. 3% 24% 73%

Αυστρία 9% 45% 46%

Βουλγαρία 28% 42% 30%

Δανία 2% 69% 29%

Φινλανδία 7% 43% 50%

Γαλλία 7% 28% 65%

Γερμανία 6% 24% 70%

Ελλάδα 5% 20% 75%

Ιταλία 5% 30% 55%

Πορτογαλία 4% 13% 83%

Ρουμανία 2% 11% 87%

Ισπανία 3% 24% 74%

Αγγλία 3% 30% 64%

Ελβετία 6% 41% 53%

ΗΠΑ 6% 22% 72%

Ιαπωνία 14% 40% 46%

Κίνα 25% 29% 46%

Τουρκία 26% 17% 57%

Λατινική Αμερική 11% 37% 51%

Υποσαχάρια Αφρική 24% 14% 62%

Πηγή : Διεθνής Διαφάνεια-Βαρόμετρο 2010

ο πιο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας του 2010 είναι ότι η αίσθηση για διαχρονική αύξηση της 
διαφθοράς είναι υψηλότερη ανάμεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της 
Βόρειας Αμερικής. Το 73% των πολιτών της Ε.Ε. και το 67% των κατοίκων στις ΗΠΑ και τον 
Καναδά, θεωρούν ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί στις χώρες τους κατά τα τρία τελευταία έτη. Αντίθετα 
οι χώρες στις οποίες οι πολίτες αντιλαμβάνονται κάποια βελτίωση στο θέμα αυτό, είναι οι πρώην 
κομμουνιστικές δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης και της ΕΣΣΔ που έχουν ανασυνταχθεί πλέον 
σε πολιτικό, θεσμικό  και οικονομικό επίπεδο.
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Οι τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από τα φαινόμενα διαφθοράς είναι τα πολιτικά κόμματα, οι 
δημόσιες υπηρεσίες που χορηγούν άδειες ή διαχειρίζονται δημόσιους πόρους, η νομοθετική εξουσία 
και η αστυνομία. Το 79% των ερωτηθέντων παγκοσμίως πιστεύουν ότι η μεγαλύτερη διαφθορά 
εντοπίζεται στους μηχανισμούς άσκησης και ελέγχου της πολιτικής εξουσίας. Το 62% πιστεύουν ότι 
υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά ανάμεσα στους δημόσιους υπαλλήλους που ελέγχουν τις διαδικασίες 
αδειοδότησης ή διαχειρίζονται δημόσια αγαθά και κρατικές προμήθειες (Διάγραμμα 5.1). Το 
58%πιστεύουν ότι η αστυνομία της χώρας τους είναι διαφθαρμένη και το πολιτικό σύστημα δεν κάνει 
τίποτα για να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Εντύπωση προκαλεί ότι το 51% της διεθνούς κοινής 
γνώμης πιστεύει πως υπάρχει εκτεταμένη ή πολύ εκτεταμένη διαφθορά ανάμεσα στο στελεχιακό 
δυναμικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Στη δικαιοσύνη πιστεύουν ότι υπάρχει  εκτεταμένη 
διαφθορά το 43% των ερωτηθέντων, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το 40% και στο εκπαιδευτικό 
σύστημα το 38%. Λιγότερη διαφθορά εντοπίζεται σε ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) και στο 
στρατό (30%).

Όταν οι ίδιοι πολίτες ερωτώνται σχετικά με το που και πότε αναγκάστηκαν να πληρώσουν κάποιο 
ποσό ως μη όφειλαν προκειμένου να εξυπηρετηθούν, η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά. Ελάχιστοι 
για παράδειγμα δηλώνουν ότι έχουν καταβάλει κάποιο χρηματικό ποσό ως χορηγία σε πολιτικούς ή 
σε μέλη της εκτελεστικής εξουσίας. Η κοινή γνώμη σχηματίζει μέσω των ΜΜΕ την εντύπωση πως 
τα μέλη της πολιτικής εξουσίας διαπλέκονται με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πρόκειται για 
συναλλαγές ανάμεσα στην πολιτική και οικονομική ελίτ που δεν έχουν καμιά σχέση με τη συντριπτική 
πλειοψηφία των πολιτών. Ο χώρος που εμφανίζεται η πιο μαζική διαφθορά σε παγκόσμιο επίπεδο, 
είναι οι αστυνομικές αρχές. Το ποσοστό όσων απαντούν ότι αναγκάστηκαν να προσφέρουν εγχρήματη 
αντιπαροχή σε κάποιο όργανο της τάξης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ανέρχεται στο 
29%. 
Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, αλλά δεν κατανέμεται ομοιόμορφα ανάμεσα στις διάφορες 
χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό των πολιτών που χρημάτισαν κάποιο όργανο της τάξης 
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δεν υπερβαίνει το 4%. Στις υποσαχάριες χώρες της Αφρικής το αντίστοιχο ποσοστό είναι 44%. Στις 
πρώην κομμουνιστικές χώρες 38%, στη Μέση Ανατολή 37% και στη Λατινική Αμερική 19%.

Είναι προφανές ότι στις περιοχές απ’ όπου προέρχονται οι λαθρομετανάστες που εισέρχονται τα 
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά στο χώρο των μηχανισμών καταστολής. 
Με άλλα λόγια οι λαθρομετανάστες θεωρούν απόλυτα φυσιολογικό πως θα πρέπει να δωροδοκήσουν 
τα αστυνομικά όργανα σε περίπτωση που συλληφθούν ή χρειαστεί να συναλλαχτούν μαζί τους. Στον 
Πίνακα 5.2 φαίνεται το ποσοστό των πολιτών κάθε χώρας που κατέβαλαν τους 12 προηγούμενους 
μήνες κάποιο ποσό για εγχρήματες ευχαριστίες.

Πίνακας 5.2
Ποσοστό πολιτών που κατέβαλαν κάποιο ποσό για εγχρήματες ευχαριστίες 

κατά το προηγούμενο έτος

Κοινοτικές Χώρες Χώρες Προέλευσης 
Μεταναστών Άλλες Χώρες

Χώρα Ποσοστό Χώρα Ποσοστό Χώρα Ποσοστό
Σύνολο Ε.Ε. 6% Πακιστάν 49% Σύνολο 

Κόσμου 25%
Αυστρία 9% Φιλιππίνες 16% Αυστραλία 2%
Δανία 0% Ιρακ 56% Κίνα 9%
Φινλανδία 2% Παλαιστίνη 51% Ινδία 54%
Γαλλία 7% Λίβανος 34% Ιαπωνία 9%
Γερμανία 2% Μολδαβία 37% Βραζιλία 4%
Ελλάδα 18% Ρωσία 25% Μεξικό 31%
Ιταλία 13% Ουκρανία 34% ΗΠΑ 5%
Πορτογαλία 3% Γκάνα 37% Καναδάς 4%
Ρουμανία 28% Νιγηρία 63% Ελβετία 1%
Ισπανία 5% Αφγανιστάν 61% Σερβία 17%
Αγγλία 1% Βιετνάμ 44% Τουρκία 33%
Πηγή : Διεθνής Διαφάνεια - Βαρόμετρο 2010

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 25% και κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό.  Όμως οι 
διαφορές από χώρα σε χώρα είναι πολύ μεγάλες. Στη Νιγηρία για παράδειγμα δηλώνει το 63% των 
ερωτηθέντων ότι αναγκάστηκε να δωροδοκήσει κάποιον το προηγούμενο έτος, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό στη Δανία δεν υπερβαίνει το 0,5%. Στον Πίνακα 5.2 επελέγησαν ενδεικτικά κάποιες χώρες 
και ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες : Στην πρώτη ομάδα τοποθετήθηκαν οι κοινοτικές χώρες, στη 
δεύτερη χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες που διαβιούν στη χώρα μας και στη τρίτη 
παρουσιάζεται μία σειρά άλλων χωρών με ιδιαίτερη βαρύτητα στην παγκόσμια οικονομία.

Από τα στοιχεία του Πίνακα 5.2, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η διαφθορά είναι πολύ περιορισμένη 
στις πλούσιες χώρες της Δύσης και ιδιαίτερα εκτεταμένη στις φτωχές χώρες του Τρίτου Κόσμου. 
Στην Ελβετία για παράδειγμα το ποσοστό των πολιτών που κατέβαλαν κάποιο ποσό για εγχρήματες 
ευχαριστίες δεν υπερβαίνει το 1%. Στη Βρετανία είναι σχεδόν το ίδιο. Στην Αυστραλία, τη Γερμανία 
και τη Φινλανδία ανέρχεται στο 2%, ενώ λίγο υψηλότερο στα επίπεδα του 5% είναι στις ΗΠΑ, τον 
Καναδά, την Ισπανία και τη Βραζιλία. Στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. το ποσοστό των πολιτών που 
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δηλώνουν ότι αναγκάστηκαν να χρηματίσουν για να διεκπεραιώσουν ευκολότερα κάποια υπόθεση τους 
ανέρχεται στο 6%. Σημειώνονται όμως μεγάλες διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα. Στις σκανδιναβικές 
και τις γερμανόφωνες χώρες το ποσοστό είναι κάτω από 2%. Στον αντίποδα βρίσκονται τα νέα μέλη της 
Ένωσης που ανήκαν στο παρελθόν στον Ανατολικό συνασπισμό. Η μεγαλύτερη διαφθορά ανάμεσα 
στις χώρες-μέλη καταγράφεται στη Ρουμανία όπου το 28% των πολιτών δηλώνει ότι αναγκάστηκε να 
χρηματίσει το προηγούμενο έτος. Ακολουθείται από την Ουγγαρία και τη Λετονία με ποσοστά γύρω 
στο 25%. Χαμηλά ποσοστά καταγράφονται στις χώρες της Ιβηρικής. Στην Πορτογαλία το ποσοστό 
είναι κοντά στο 3% και στην Ισπανία στο 5%. Από τις παλιές χώρες-μέλη τα μεγαλύτερα ποσοστά 
διαφθοράς καταγράφονται στον ευρωπαϊκό νότο. Στη Γαλλία το 7% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι 
αναγκάστηκαν να χρηματίσουν κάποιον το προηγούμενο έτος, στην Ιταλία το 13% και στην Ελλάδα 
το 18%.
 
Στη δεύτερη ομάδα εμφανίζονται τα ποσοστά αυτών που δηλώνουν ότι χρημάτισαν στις χώρες από 
τις οποίες προέρχονται οι λαθρομετανάστες. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στη Νιγηρία 
(63%). Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη χώρα αυτή προέρχονται τα άτομα που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο του παραεμπορίου απομιμήσεων επώνυμων προϊόντων και προϊόντων που προστατεύονται 
από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ακολουθούν οι εμπόλεμες ζώνες του Αφγανιστάν 
με 61%, του Ιράκ με 59% της Παλαιστίνης με 51% και του Πακιστάν με 49%. Πρόκειται για 
ιδιαίτερα ανησυχητική επισήμανση. Οι μετανάστες που προέρχονται από τις συγκεκριμένες χώρες 
είναι εθισμένοι ταυτόχρονα στη βία και τη διαφθορά. Επομένως είναι πολύ πιθανό να εκδηλώσουν 
παραβατικές συμπεριφορές ή να στρατολογηθούν από το οργανωμένο έγκλημα. Μεγάλο ποσοστό 
διαφθοράς εμφανίζεται και στο Βιετνάμ αν και πρόκειται για κομμουνιστική χώρα.

Η επισήμανση γίνεται γιατί τελευταία καταγράφονται αυξημένες εισροές λαθρομεταναστών από τη 
συγκεκριμένη χώρα. Πολύ υψηλά ποσοστά διαφθοράς σε σχέση με την Ελλάδα εμφανίζουν και οι χώρες 
από τις οποίες προήλθε το πρώτο μαζικό κύμα λαθρομετανάστευσης στην Ελλάδα. Η Μολδαβία με 
37%, η Ουκρανία με το Λίβανο με 34% και η Ρωσία με 25% εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά διαφθοράς 
ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα.  Η μόνη χώρα προέλευσης μεταναστών με χαμηλό ποσοστό 
πολιτών που εμπλέκονται σε χρηματισμό δημοσίων λειτουργών είναι οι Φιλιππίνες (16%). Πρόκειται 
για την ομάδα μεταναστών που εμφανίζει τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στην Ελλάδα. 
Από τις ανερχόμενες οικονομικές δυνάμεις η μεγαλύτερη διαφθορά καταγράφεται στην Ινδία, όπου 
το 54% των πολιτών δηλώνει ότι χρημάτισε έστω και μία φορά κατά το προηγούμενο έτος. Υψηλά 
ποσοστά εμφανίζονται και στο Μεξικό με 31%.

 ► τομεισ που εμφανιζεται εΚτεταμενή Διαφθορα.
Εκτός από την αστυνομία τα υψηλότερα ποσοστά δωροδοκιών σχετίζονται με δημόσιους υπαλλήλους 
που εργάζονται σε υπηρεσίες εποπτείας των αγορών και χορήγησης αδειών. Το 20% των ερωτηθέντων 
σε παγκόσμιο επίπεδο δηλώνει ότι έχει προσφέρει εγχρήματες ευχαριστίες σε κάποιο υπάλληλο 
που υπηρετεί αντίστοιχες υπηρεσίες. Οι υποσαχάριες χώρες και η Μέση Ανατολή εμφανίζουν τα 
μεγαλύτερα ποσοστά. Πρόκειται για τις χώρες που το «μπαξίσι» θεωρείται κοινωνικά αποδεκτή 
πρακτική συναλλαγών. Στη Βόρεια Αμερική το σχετικό ποσοστό περιορίζεται στο 5% και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο 3% (Πίνακας 5.3).
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Πίνακας 5.3

Ποσοστό πολιτών που δωροδόκησαν για κάποια αιτία το προηγούμενο έτος

Πάροχος 

υπηρεσίας

Ασία 

-Ειρηνικός
Ε.Ε.

Λατινική 

Αμερική

Μέση 

Ανατολή 

και 

Βόρεια 

Αφρική

Πρώην 

Ε.Σ.Σ.Δ.

Βόρεια 

Αμερική

Υποσαχάρια 

Αφρική

Δυτικά 

Βαλκάνια 

και 

Τουρκία

Σύνολο

Αστυνομία 9% 4% 19% 37% 38% 4% 44% 15% 29%
 Υπηρεσίες 

Αδειοδοτήσεων
7% 3% 12% 30% 20% 5% 41% 9% 20%

Δικαιοσύνη 14% 3% 23% 30% 26% 6% 20% 14% 14%

Τελωνεία 8% 7% 17% 23% 27% 5% 13% 14% 10%

Υγεία 8% 2% 11% 21% 28% 3% 13% 15% 8%

Εκπαίδευση 5% 3% 9% 23% 20% 4% 8% 10% 6%

Πολεοδομίες 12% 4% 11% 29% 25% 8% 4% 12% 6%
Φορολογικές 

αρχές
9% 2% 8% 15% 10% 3% 4% 7% 4%

Πηγή : Διεθνής Διαφάνεια - Βαρόμετρο 2010

Οι λειτουργοί της δικαιοσύνης φαίνεται να δέχονται εγχρήματα δώρα από το 14% του συνολικού 
αριθμού των ερωτηθέντων. Τα πιο διεφθαρμένα συστήματα απονομή δικαιοσύνης φαίνεται να 
λειτουργούν σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής. 
Στις χώρες της Ε.Ε. το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι χρημάτισαν κατά το προηγούμενο 
έτος για να τύχουν ευνοϊκότερης αντιμετώπισης σε κάποια δικαστική τους υπόθεση ανέρχεται στο 
3% (Πίνακας 5.3). Ακολουθούν σε μέγεθος διαφθοράς τα τελωνεία (10%). Το ενδιαφέρον στην 
περίπτωση των τελωνειακών αρχών είναι ότι χρηματίζονται σε υψηλή αναλογία στις πλούσιες χώρες 
της Δύσης. Στο χώρο των τελωνείων καταγράφονται οι συχνότερες δωροληψίες ανάμεσα στις χώρες-
μέλη της Ε.Ε. Το 7% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι χρημάτισαν για να εκτελωνίσουν ταχύτερα 
κάποια εμπορεύματα ή για να περάσουν μεγαλύτερες ποσότητες αφορολόγητων προϊόντων μετά από 
κάποιο ταξίδι τους στο εξωτερικό. Ενδεχομένως οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές να αφορούν 
σε παροχή κάποιου δώρου περιορισμένης αξίας σε είδος.

Σχετικά υψηλά ποσοστά καταβολής εγχρήματων ευχαριστιών καταγράφονται επίσης στον τομέα της 
υγείας, της εκπαίδευσης και των πολεοδομικών γραφείων. «Φακελάκια» σε γιατρούς φαίνεται να 
κατέβαλε το 2% των ερωτηθέντων στις χώρες της Ε.Ε., το 3% των ερωτηθέντων στις χώρες της 
Αμερικής, το 11% στη Λατινική Αμερική, το 21% στη Μέση Ανατολή και το 13% στην υποσαχάρια 
Αφρική. Προξενεί εντύπωση για τα ελληνικά δεδομένα πως είναι μεγαλύτερος ο αριθμός ευρωπαίων 
πολιτών που προσέφεραν κάποιο δώρο σε έναν εκπαιδευτικό από ότι σε κάποιο λειτουργό  της 
δημόσιας υγείας. Τέλος ξαφνιάζει το χαμηλό ποσοστό όσων δηλώνουν παγκοσμίως ότι χρηματίζουν 
υπαλλήλους των φορολογικών αρχών. Είναι κατανοητό ότι στις φτωχές χώρες η πλειονότητα των 
πολιτών δεν καταβάλλει φόρους και επομένως οι συναλλαγές με τις αρμόδιες αρχές είναι πολύ 
περιορισμένες.

Είναι πολύ πιθανό να εμφανίζεται υποεκτιμημένο το ποσοστό του 2% των ερωτηθέντων που δηλώνει 
ότι χρημάτισε κάποιο υπάλληλο εφορίας σε διεθνές επίπεδο. Η φοροδιαφυγή είναι φαινόμενο που 
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ενδημεί στα ανώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Τα άτομα αυτά εκφράζουν συνήθως ένα 
πολιτικά ορθό λόγο και γι αυτό, όταν ερωτώνται στα πλαίσια κάποιας δημοσκόπησης ενδέχεται να 
αποκρύπτουν τις παράνομες ενέργειες στις οποίες συμμετείχαν και οι ίδιοι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο 
ότι το 59% των ευρωπαίων που δήλωσαν ότι δωροδόκησαν κάποιον, απαντούν ταυτόχρονα πως δεν 
μπορούν να προσδιορίσουν επακριβώς το λόγο για τον οποίο το έκαναν. Άλλο ένα 12% δηλώνει ότι 
δεν θυμάται, γιατί το έκανε. Μόνο το 6% όσων δηλώνουν ότι ενεπλάκησαν σε υπόθεση δωροδοκίας 
σε χώρες της Ε.Ε., παραδέχεται ότι δωροδόκησε για να αποφύγει κάποια εμπλοκή με τις αρχές της 
χώρας του (International Transparency-2010).

 ► αισθήσή τήσ Κοινήσ γνώμήσ για το ευροσ τήσ Διαφθορασ.
Στα πλαίσια της ετήσιας έρευνας του Βαρόμετρου της Διεθνούς Διαφάνειας, οι πολίτες των διαφόρων 
χωρών καλούνται να βαθμολογήσουν την αίσθηση που έχουν για το μέγεθος της διαφθοράς σε 
διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Στη σχετική κλίμακα το 1 αντιστοιχεί στην 
παντελή έλλειψη διαφθοράς και το 5 στην απόλυτη διαφθορά. Στον Πίνακα 5.4 εμφανίζεται το σκορ 
που καταγράφεται σε επιλεγμένες χώρες που ενδιαφέρουν την παρούσα έρευνα.

Πίνακας 5.4 

Βαθμός διαφθοράς σε διάφορους τομείς

Χώρα Κόμματα Πολιτικοί Αστυνομία
Ιδιωτικές 

επιχειρήσεις

Μέσα 

Μαζικής 

Επικοινωνίας

Δημόσιοι 

Υπάλληλοι
Δικαιοσύνη

Μη 

κυβερνητικές 

οργανώσεις

Εκπαιδευτικό 

Σύστημα

Σύνολο 

κόσμου
4.2 3.7 3.7 3.4 3.2 3.7 3.3 2.9 3.1

Πακιστάν 4.1 4.0 4.5 3.8 3.3 4.2 3.6 3.8 3.1

Ε.Ε. 4.4 3.5 3.1 3.5 3.4 3.5 3.4 2.8 3.2

Δανία 2.8 2.3 2.0 2.8 2.6 2.5 1.6 2.2 2.0

Γαλλία 3.6 3.1 2.7 3.3 3.0 3.0 2.8 2.4 2.1

Γερμανία 3.7 3.1 2.3 3.3 3.0 3.2 2.4 2.6 2.3

Ελλάδα 4.5 4.3 3.7 3.6 4.3 4.0 3.9 2.8 3.2

Ιταλία 4.4 4.0 3.0 3.7 3.3 3.7 3.4 2.7 2.9

Πορτογαλία 4.2 3.7 3.2 3.6 2.8 3.2 3.4 2.6 2.5

Ισπανία 4.4 3.5 3.1 3.5 3.4 3.5 3.4 2.8 2.5

ΗΠΑ 4.3 4.0 3.3 3.6 3.5 3.8 3.4 3.0 3.0

Νιγηρία 4.5 4.2 4.7 2.9 2.7 3.5 3.7 2.5 3.8

Τουρκία 3.2 2.9 3.1 33 3.0 3.3 3.1 3.0 3.3

Πηγή : Διεθνής Διαφάνεια - Βαρόμετρο 2010

Πρωταθλητές στη διαφθορά εμφανίζονται τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικοί και η αστυνομία. Η 
κομματοκρατία θεωρείται βασική εστία διαφθοράς σε όλες τις χώρες του κόσμου εκτός από τις 
σκανδιναβικές, την Ελβετία και ορισμένες χώρες με θεοκρατικά ή αυταρχικά καθεστώτα. Στις 
χώρες της Δύσης που διαθέτουν μακρά παράδοση σε δημοκρατικούς θεσμούς, η βαθμολογία των 
πολιτών κυμαίνεται ανάμεσα στο 4 και το 4.5. Δηλαδή οι πολίτες των χωρών που γεννήθηκε η αστική 
δημοκρατία θεωρούν το πολιτικό σύστημα σχεδόν ολοκληρωτικά διεφθαρμένο. Στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ο βαθμός για τη διαφθορά είναι 4.4 και στην Ελλάδα 4.6 . Στις χώρες της Ε.Ε. 
που λογικά θεωρούνται παράδεισος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προξενεί εντύπωση ότι το δεύτερο 
μεγαλύτερο βαθμό σε μέγεθος διαφθοράς τον λαμβάνουν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (3.5) 
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και τον τρίτο οι διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις (3.5). Στην Ελλάδα μετά τους πολιτικούς, ο πιο 
διεφθαρμένος τομέας θεωρείται ο χώρος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας που λαμβάνει βαθμό 4.3 
στη σχετική κλίμακα.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο βαθμό ανάμεσα στις χώρες-μέλη της Ένωσης και ένα από τους 
μεγαλύτερους παγκοσμίως. Είναι εμφανές ότι στη χώρα μας ο Τύπος θεωρείται βασικός πυλώνας 
της διαπλοκής και της διαφοράς. Ακολουθεί ο χώρος της Δημόσιας Διοίκησης που βαθμολογείται με 
4, ο χώρος της δικαιοσύνης με 3.9 και η αστυνομία με 3.7 . Χαμηλή βαθμολογία στην κλίμακα της 
διαφθοράς λαμβάνει μόνο ο χώρος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Στρατού που κινείται 
στα ίδια επίπεδα με τον μέσο όρο της Ένωσης. Στα ίδια ή λίγο υψηλότερα επίπεδα βαθμολογίας 
κυμαίνεται και η αξιολόγηση των τομέων της εκπαίδευσης και των θρησκευτικών οργανώσεων 
(Πίνακας 5.4).

Συμπερασματικά, η Rose Ackerman (1999) καταγράφει τέσσερις κύριες στρεβλώσεις που δημιουργεί 
στην κοινωνία και την οικονομία η εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς. 

•	 Κατανέμονται προνόμια και σπάνιοι δημόσιοι παραγωγικοί πόροι με μη αποδοτικούς τρόπους. 
Δεν κερδίζουν τους δημόσιους διαγωνισμούς οι επιχειρήσεις που είναι διατεθειμένες να 
προσφέρουν τα περισσότερα, αλλά αυτοί που έχουν πρόσβαση στις δομές της κρατικής 
εξουσίας

•	 Οι δημόσιοι λειτουργοί δεν εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Συχνά καθυστερούν 
εσκεμμένα την εξυπηρέτηση πολιτικών ή επιχειρήσεων προκειμένου να αναγκάσουν τους 
ενδιαφερομένους να τους χρηματίσουν για να εξυπηρετηθούν. Επιπλέον, οι φτωχοί και 
ανήμποροι πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από κρατική μέριμνα είναι οι τελευταίοι που 
εξυπηρετούνται, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να χρηματίσουν. Οι πιο αξιόλογοι δημόσιοι 
υπάλληλοι προσπαθούν να μεταταγούν σε υπηρεσίες που εξυπηρετούν ευκατάστατους πολίτες 
ή επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο, εμφανίζονται στρεβλώσεις στην κατανομή του προσωπικού 
που υπηρετεί στη Δημόσια Διοίκηση

•	 Οι επιχειρήσεις που μπορούν να δωροδοκήσουν δημόσιους λειτουργούς αποκτούν προνομιακή 
πρόσβαση στις αγορές. Γλυτώνουν φόρους και δασμούς, περιορίζοντας το κόστος σε σχέση 
με τους ανταγωνιστές τους. Όσοι έχουν μικρότερη πρόσβαση αναγκάζονται να φύγουν 
από την αγορά. Ο περιορισμός του ανταγωνισμού αποβαίνει σε βάρος του καταναλωτή. 
Μακροπρόθεσμα, μειώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τους ρυθμούς ανάπτυξης. 

•	 Ο συνδυασμός διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος ακυρώνει το ηθικό πλεονέκτημα του 
νομοταγούς πολίτη. Το κράτος δείχνει να συμμετέχει ή στην καλύτερη περίπτωση να επιτρέπει 
την εκτέλεση αξιόποινων πράξεων. Υπό αυτή την έννοια, ακυρώνεται στην πράξη το κράτος 
δικαίου και ο σεβασμός στους ίσους όρους ανταγωνισμού που αποτελούν το θεμέλιο λίθο της 
λειτουργίας των ελεύθερων αγορών.

Όταν συνδυαστούν φαινόμενα εκτεταμένης παραοικονομίας, υψηλής συγκέντρωσης παρανόμων 
μεταναστών και διαφθοράς των κυβερνητικών αξιωματούχων, μπορεί να δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό 
μίγμα. Ευτυχώς, ο συνδυασμός και των τριών προβλημάτων είναι σπάνιος. Οι μετανάστες συρρέουν 
προς περιοχές που εμφανίζουν συνεχείς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλές αμοιβές της εξαρτημένης 
εργασίας και ικανοποιητικά επίπεδα δημοσίων υποδομών.
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Τέτοια χαρακτηριστικά συνυπάρχουν μόνο σε χώρες με υψηλό επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης. Αλλά η συγκεκριμένη ομάδα χωρών διαθέτει τους πιο εξελιγμένους θεσμούς και τα πιο 
προηγμένα συστήματα διακυβέρνησης. Επομένως υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίζουν 
οι χώρες αυτές εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς και παραοικονομίας (Keeler και Stuti-2003). Η 
διαφθορά αργά ή γρήγορα θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο για μεγάλες επενδύσεις από οργανωμένες 
οικονομικές μονάδες. Η εκτεταμένη παραοικονομία θα οδηγήσει με τη σειρά της σε δημοσιονομικό 
εκτροχιασμό και σύντομα θα καταστεί ανέφικτη η χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής. 
Επομένως οι χώρες που έχουν προβλήματα διαφθοράς και εκτεταμένης παραοικονομίας, εμφανίζουν 
συνήθως χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και δεν προσελκύουν μεταναστευτικά ρεύματα.

Στην Ελλάδα ένας ιδιότυπος συνδυασμός γεωπολιτικών ανακατατάξεων και οικονομικών 
εξελίξεων, δημιούργησαν ένα πρωτοφανές περιβάλλον ταυτόχρονης συνύπαρξης και των τριών 
παθογόνων καταστάσεων. Πάντως, ούτε η παραοικονομία ούτε η λαθρομετανάστευση, αλλά ούτε 
και η διαφθορά έχουν μόνο αρνητικές οικονομικές συνέπειες. Για το λόγο αυτό η συχνότητα εμφάνισης 
και η ένταση τέτοιων φαινομένων δεν επιφέρει πάντοτε τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα 
(Wedeman-1997).
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Κεφαλαιο  6

επιπτωσεισ  στην τουριστικη  αγορα
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 ► οι επιπτώσεισ στήν τουριστιΚή αγορα.
 ► ή θεσή τήσ ελλαΔασ στή Διεθνή τουριστιΚή αγορα.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η τουριστική δραστηριότητα συνιστά το μεγαλύτερο κλάδο της 
παραδοσιακής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. Εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 12% της ιδιωτικής 
κατανάλωσης, το 6% του παγκόσμιου ακαθάριστου προϊόντος και δημιουργεί το 7% των συνολικών 
θέσεων απασχόλησης (WTTC – 2008).  

Για πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ο τουρισμός συνιστά την  εκτενέστερη παραγωγική 
δραστηριότητα και το σημαντικότερο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης. Επομένως, οι εξελίξεις στο 
χώρο και καθετί που μπορεί να επηρεάσει τα βασικά τουριστικά μεγέθη, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την 
ελληνική οικονομία.

Σε διεθνές επίπεδο, οι διασυνοριακές μετακινήσεις ανήλθαν σε 919 εκατ. το 2008. Το 2009 που 
υπήρξε χρονιά παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μειώθηκαν στα 880 εκατ. Δέκα χρόνια πριν (1999), 
οι διασυνοριακές μετακινήσεις τουριστών ανερχόταν στα 650 εκατ. Αυτό σημαίνει ότι παρά τη 
μείωση του 2009, στη δεκαετία οι μετακινήσεις αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 35,4% (Πίνακας 6.1). 
Αντίστοιχα,  η συνολική δαπάνη των διασυνοριακά μετακινούμενων τουριστών αυξήθηκε από 105 
δις δολάρια στο 1980 σε 455,4 δις το 1999 και έφτασε τα 942 δις το 2008. Παρά τη σημαντική πτώση 
που σημείωσαν οι συναλλαγματικές εισπράξεις από τον τουρισμό το 2009, η σωρευτική αύξηση 
στη δεκαετία ανήλθε στο 87,3%. Από τα προηγούμενα, προκύπτει ότι οι τουριστικές εισπράξεις 
αυξάνουν με ρυθμό 9% ετησίως, καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης τριακονταετίας.

Πίνακας 6.1 

Οι 20 χώρες με τις περισσότερες αφίξεις αλλοδαπών τουριστών 

(σε εκατομμύρια)
2000 2005 2006 2007 2008 2009

Δ% 
08/07

Δ% 
09/08

ΚΟΣΜΟΣ 682,0 802,0 846,0 901,0 919,0 880,0 2,0 -4,2

Γαλλία 77,2 75,0 77,9 80,9 79,2 74,2 -2,0 -6,3
ΗΠΑ 51,2 49,2 51,0 56,0 57,9 54,9 3,5 -5,3
Ισπανία 46,4 55,9 58,0 58,7 57,2 52,2 -2,5 -8,7
Κίνα 31,2 46,8 49,9 54,7 53,0 50,9 -3,1 -4,1
Ιταλία 41,2 36,5 41,1 43,7 42,7 43,2 -2,1 1,2
Ην. Βασίλειο 23,2 28,0 30,7 30,9 30,1 28,0 -2,4 -7,0
Τουρκία 9,6 20,3 18,9 22,2 25,0 25,5 12,3 2,0
Γερμανία 19,0 21,5 23,6 24,4 24,9 24,2 1,9 -2,7
Μαλαισία 10,2 16,4 17,5 21,0 22,1 23,6 5,1 7,2
Μεξικό 20,6 21,9 21,4 21,4 22,6 21,5 5,9 -5,2
Αυστρία 18,0 20,0 20,3 20,8 21,9 21,4 5,6 -2,6
Ουκρανία 6,4 17,6 18,9 23,1 25,4 20,7 9,8 -18,3
Ρωσία 19,2 19,9 20,1 20,6 21,6 19,4 4,7 -10
Χονγκ Κονγκ 8,8 14,8 15,8 17,2 17,3 16,9 1,0 -2,3
Καναδάς 19,6 18,8 18,3 17,9 17,1 15,8 -4,4 -8
Ελλάδα 13,1 14,8 16,0 16,2 15,9 14,9 -1,4 -6,4
Ταϋλάνδη 9,6 11,6 13,8 14,5 14,6 14,1 0,8 -3,0
Πορτογαλία 12,1 10,6 11,3 12,3
Αίγυπτος 5,1 8,2 8,6 10,6 12,3 11,9 15,9 -3,1
Πολωνία 17,4 15,2 15,7 15,0 13,0 11,9 -14,0 -8,3
Πηγή: UNWTO, Tourism Barometer.
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Το πραγματικό μέγεθος της τουριστικής δραστηριότητας γίνεται ευκολότερα αντιληπτό αν συνεκτιμηθεί 
ότι οι διανυκτερεύσεις των διασυνοριακά μετακινούμενων τουριστών αντιπροσωπεύουν μόνο το 30% των 
συνολικών διανυκτερεύσεων. Στις πολυπληθέστερες χώρες του πλανήτη και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, ο εσωτερικός 
τουρισμός υπερβαίνει κατά πολύ το 70% της συνολικής ζήτησης.  Η Ελλάδα κατέχει περίοπτη θέση στη 
διεθνή τουριστική αγορά συγκριτικά με το μέγεθός της και τις υπόλοιπες οικονομικές της επιδόσεις. Σε 
επίπεδο αφίξεων κατέλαβε τη 16η θέση παγκοσμίως με 14,9 εκατ. αφίξεις το 2009. Σε επίπεδο συνολικών 
συναλλαγματικών εισπράξεων από αλλοδαπούς τουρίστες, η χώρα μας καταλαμβάνει τη 14η θέση με 14,5 δις 
δολάρια για το 2009 (WΤO-2010) - (Πίνακας 6.2).

Πίνακας 6.2

Οι 20 χώρες με τις μεγαλύτερες τουριστικές εισπράξεις

(σε USD)
2000 2005 2006 2007 2008 2009

ΚΟΣΜΟΣ 478,0 679,0 744,0 857,0 942,0 852,0

ΗΠΑ 82,4 81,8 85,8 96,9 110 93,9
Ισπανία 30,0 48,0 51,1 57,6 61,6 53,2
Γαλλία 33,0 44,0 46,3 54,3 56,6 49,4
Ιταλία 27,5 35,4 38,1 42,7 45,7 40,2
Κίνα 16,2 29,3 33,9 37,2 40,8 39,7
Γερμανία 18,7 29,2 32,8 36,0 40,0 34,7
Ην. Βασίλειο 21,9 30,7 34,6 38,6 36,0 30,1
Αυστραλία 9,3 16,8 17,8 22,3 24,8 25,6
Τουρκία 7,6 18,2 16,9 18,5 22,0 21,3
Αυστρία 9,8 16,1 16,6 18,7 21,6 19,4
Χονγκ Κονγκ 5,9 10,3 11,6 13,8 15,3 16,5
Ταϋλάνδη 7,5 9,6 13,4 16,7 18,2 15,9
Μαλαισία 5,0 8,8 10,4 14,0 15,3 15,8
Ελλάδα 9,2 13,7 14,3 15,5 17,1 14,5
Ελβετία 6,6 10,0 10,8 12,2 14,4 13,9
Καναδάς 10,8 13,8 14,6 15,3 15,1 13,6
Μακάο 3,2 7,8 9,4 13,1 16,8
Ολλανδία 7,2 10,5 11,3 13,3 13,3 12,4
Σουηδία 4,1 7,4 9,1 12,0 12,5 12,1
Μεξικό 8,3 11,8 12,2 12,9 13,3 11,3
Πηγή: UNWTO, Tourism Barometer.

 ► ή αθήνα ώσ τουριστιΚοσ προορισμοσ.
Η Αθήνα ως πόλη διαθέτει μια σειρά φυσικών πλεονεκτημάτων, τα περισσότερα από τα οποία πηγάζουν από 
τη θέση της στην ευρωπαϊκή ζώνη του ήλιου και από τη μακραίωνη ιστορία της. Επιπλέον έχει λυμένο σε 
μεγάλο βαθμό το στεγαστικό ζήτημα και θεωρείται ασφαλής πόλη. Η Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο 
ποσοστό ιδιοκατοίκησης και πολύ περιορισμένα προβλήματα αυτόκλητου κοινωνικού διαχωρισμού για τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα (Πετράκης – 2008). Συνυπάρχουν όμως και πολλά μειονεκτήματα που υπονομεύουν την 
ανταγωνιστικότητα της πόλης στη διεθνή τουριστική αγορά. 
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Οι υπηρεσίες που παράγονται είναι σχετικά ακριβές για την ποιότητά τους. Επίσης, δεν έχει κατορθώσει να 
αποκτήσει ευρεία παραγωγική βάση σε κάποιο τομέα αιχμής. Ακόμα και στον τομέα της ναυτιλίας ή των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δεν κατόρθωσε να ανταγωνιστεί τη φήμη του Λονδίνου, του Άμστερνταμ και 
της Φρανκφούρτης. Μόνο στον τουρισμό και τις δραστηριότητες αναψυχής η Αθήνα κατέχει μια αξιόλογη θέση 
σε διεθνές επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί πως στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες ο βασικότερος παραγωγικός 
συντελεστής είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Επομένως, για να καταστεί μια πόλη ανταγωνιστική, θα πρέπει να 
είναι σε θέση να προσελκύσει νέους κατοίκους υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Για να το πετύχει η πόλη θα 
πρέπει να προσφέρει σοβαρές επιλογές απασχόλησης και χώρους κατοικίας που να ικανοποιούν τις ανάγκες 
των υψηλά αμοιβόμενων στελεχών.

Η παραγωγική δομή της χώρας δε βοηθά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τομείς υψηλής προστιθέμενης 
αξίας. Απουσιάζουν οι μεγάλες διεθνοποιημένες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν τα 
στρατηγεία τους στην ελληνική πρωτεύουσα. Παράλληλα, η Αθήνα δεν έχει προσελκύσει την έδρα κανενός 
διεθνούς οργανισμού. Στα πλαίσια μιας θεμιτής πολιτικής στήριξης και των υπόλοιπων περιφερειών της χώρας, 
η έδρα του CEDEFOP και του πρώτου αγγλόφωνου δημόσιου πανεπιστημίου, επελέγη η Θεσσαλονίκη.

Ο μόνος τρόπος για να συμμετάσχει η Αθήνα με αξιώσεις στον ανταγωνισμό των σύγχρονων πόλεων 
και να προσελκύσει παραγωγικές επενδύσεις, είναι να προσφέρει φθηνούς γραφειακούς χώρους 
για τη στέγαση πολυεθνικών επιχειρήσεων και κατοικίες υψηλής ποιότητας για τα στελέχη τους. 
Προϋπόθεση για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι η χορήγηση ισχυρών φορολογικών κινήτρων και μέτρων 
προστασίας από γραφειοκρατικές παρεμβάσεις των κρατικών αρχών.

Επίσης, πρέπει να προσφέρει ξενόγλωσσα εκπαιδευτικά προγράμματα στα Πανεπιστημιακά της 
Ιδρύματα και ισχυρά κίνητρα για ανάπτυξη υπηρεσιών έρευνας σε τεχνολογίες αιχμής. Όσο το 
σενάριο αυτό φαντάζει μακρινό, η τουριστική εικόνα της πόλης αποτελεί το μοναδικό της διαβατήριο 
στις διεθνείς αγορές. Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό. Στον ανεπτυγμένο κόσμο οι μητροπόλεις 
εξειδικεύονται στις υπηρεσίες και οι πόλεις μεσαίου μεγέθους στη βιομηχανία. Στην Ελλάδα δεν 
είναι εύκολο να υπάρξουν βιομηχανικές πόλεις. Από τη μια οι εγχώριες βιομηχανίες έχουν να 
ανταγωνιστούν τις επιχειρήσεις των τεχνολογικά προηγμένων χωρών της Βόρειας Ευρώπης και από 
την άλλη τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα νέα κράτη - μέλη της Ανατολικής Ευρώπης, 
για να εκμεταλλευτούν το χαμηλότερο κόστος εργασίας. Επομένως, η τουριστική ανάπτυξη φαντάζει 
μονόδρομος υπό τις παρούσες συνθήκες.

 ► μεγεθοσ τήσ τουριστιΚήσ αγορασ στήν αθήνα
Η Τουριστική αγορά της Αθήνας παραμένει ουσιαστικά στάσιμη από το 1980 έως σήμερα. Η 
προσέλκυση αλλοδαπών τουριστών από τους τουριστικούς προορισμούς του Νομού Αττικής, 
συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας, δεν έχει αυξηθεί καθόλου τα τελευταία 30 χρόνια. Ενδεικτικό 
της υστέρησης που εμφανίζει η Αθηναϊκή αγορά, έναντι των υπόλοιπων τουριστικών προορισμών 
της Ελλάδας, είναι ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα οι συνολικές αφίξεις αλλοδαπών τουριστών  έχουν 
τριπλασιαστεί.
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Το 1981 οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στο νομό Αττικής είχαν ανέλθει σε 2.169.000 και 
αντιστοιχούσαν στο 39% των συνολικών αφίξεων στην Ελλάδα. Δέκα χρόνια αργότερα (1991) 
οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών στο νομό Αττικής είχαν συρρικνωθεί σε 1.474.000 και 
αντιστοιχούσαν μόλις στο 18% των συνολικών αφίξεων.

Στη δεκαετία του ’90, η τουριστική κίνηση προς προορισμούς της Αττικής ακολουθεί μια πορεία που σε 
μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με αυτή του συνόλου της χώρας. Το μερίδιο των αφίξεων σταθεροποιήθηκε 
γύρω από το 18%.

Το 1995 οι αφίξεις αλλοδαπών ανήλθαν σε 1.722.000 και μέχρι το 1999 παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες 
(1.737.000). Το 2000 η ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ δημιούργησε ευφορία και οι αφίξεις 
εκτινάχθηκαν στα 2.040.000. Σύντομα όμως ανέκυψαν προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Λόγω του 
μεγαλύτερου πληθωρισμού που καταγράφεται στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της 
ευρωζώνης, το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας καθίσταται σταδιακά ακριβό. Παράλληλα τα εργοτάξια 
των ολυμπιακών έργων δημιουργούν μεγαλύτερη από την συνηθισμένη όχληση στους επισκέπτες της 
πόλης. Σε συνδυασμό με τα ζητήματα ασφαλείας που ήρθαν στο προσκήνιο της επικαιρότητας μετά 
την 11η Σεπτεμβρίου 2001, οδήγησαν σε νέα συρρίκνωση της τουριστικής ζήτησης. Οι αφίξεις στα 
ξενοδοχεία της Αττικής μειώθηκαν κατά 17.7% το 2001 και στη συνέχεια ακολουθούν φθίνουσα 
πορεία μέχρι το 2004. Τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων λόγω της δέσμευσης πολλών δωματίων 
από τον Οργανισμό Αθήνα 2004 και των υψηλών τιμών που διαμορφώθηκαν στα ελεύθερα δωμάτια, 
η Αθήνα σημείωσε τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων 35 χρόνων σε αφίξεις αλλοδαπών. Παρά τις 
προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί, ανήλθαν μόλις σε 1.365.000 τουρίστες.

Η μεγάλη και για πολλούς ανέλπιστη επιτυχία της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, αναβάθμισε 
σημαντικά τη διεθνή εικόνα της πόλης. Την επόμενη χρονιά οι αφίξεις στα ξενοδοχεία της Αττικής 
αυξήθηκαν κατά 27%, ενώ μέχρι το 2007 επανήλθαν σε επίπεδα του 1985, φτάνοντας τα 2.182.000 
. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 60% σε σχέση με το 2004. Δυστυχώς όμως, η δυναμική αυτή 
εξαντλείται μετά το 2008. Επανέρχεται η εικόνα μια μίζερης πόλης με χιλιάδες λαθρομετανάστες και 
κυκλοφοριακά προβλήματα από τις συνεχείς διαδηλώσεις λόγω της οικονομικής κρίσης. Έτσι, το 
2009 οι αφίξεις έπεσαν στους 1.957.000 αλλοδαπούς τουρίστες.

Τα δύο τελευταία έτη, η μείωση των αφίξεων είναι λίγο μεγαλύτερη στα ξενοδοχεία της Αθήνας σε 
σχέση με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της Αττικής.
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Πίνακας 6.3

Τουριστική Κίνηση στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έτος Κλίνες
Αφίξεις σε Ξενοδοχειακά 

Καταλύματα
Διανυκτερεύσεις σε 

Ξενοδοχειακά Καταλύματα

Αλλοδαπών Σύνολο Αλλοδαπών Σύνολο

1985 59.787 2.078.338 2.909.532 5.868.856 7.747.653

1990 36.433 1.915.748 2.840.447 4.934.249 7.282.345

1995 34.249 1.644.612 2.516.164 3.916.288 5.976.335

2000 31.570 1.933.014 3.041.061 4.330.083 6.980.245

2001 31.202 1.546.193 2.611.741 3.518.625 5.838.610

2002 31.224 1.373.932 2.404.367 3.166.541 5.417.533

2003 31.681 1.316.007 2.330.346 3.000.829 5.235.778

2004 32.758 1.256.680 2.234.344 3.272.513 5.354.630

2005 33.046 1.523.968 2.532.875 3.448.808 5.382.660

2006 33.193 1.707.652 2.743.371 3.886.353 5.906.560

2007 33.098 1.890.936 3.059.909 4.276.377 6.570.149

2008 32.880 1.768.261 2.925.565 3.945.955 6.203.020

2009 32.682 1.688.363 2.845.461 3.666.133 5.977.775
Πηγή: Για το ξενοδοχειακό δυναμικό: 1985-1989 ΕΣΥΕ, 1990-2009 ΞΕΕ.
Για την κίνηση στα ξενοδοχεία: ΕΣΥΕ.

Η υποβάθμιση της σχετικής σημασίας της Αττικής στην τουριστική βιομηχανία της χώρας μας, οφείλεται σε 
μια σειρά από παράγοντες οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι:

•	 Η υπερσυγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής στις δεκαετίες του 
’70 και του ’80 οδήγησε στη σημαντική υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Η άναρχη δόμηση 
προξένησε κυκλοφοριακό χάος και υποβάθμισε τη συνολική αισθητική της πόλης. Η Αθήνα κατετάγη 
στις περιβαλλοντικά επιβαρημένες πρωτεύουσες του Δυτικού κόσμου.

•	 Η ανάπτυξη περιφερειακών αεροδρομίων που ήταν σε θέση να δεχθούν απευθείας πτήσεις charters σε 
περιφερειακούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ενίσχυσαν την τάση για παράκαμψη της 
Αθήνας ως ενδιάμεσου τουριστικού προορισμού. Στη δεκαετία του ’60 και του ’70, η Αθήνα 
αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της τουριστικής εμπειρίας στην Ελλάδα. Τα πακέτα διακοπών 
προς τη χώρα μας περιελάμβαναν δύο έως τρεις διανυκτερεύσεις σε κάποιο ξενοδοχείο της 
Αττικής, προκειμένου να ξεναγηθούν οι τουρίστες στους κλασικούς αρχαιολογικούς χώρους 
της Αθήνας και στη συνέχεια μετέβαιναν ακτοπλοϊκώς σε κάποιο από τα νησιά του Αιγαίου ή 
ακολουθούσαν τους κλασικούς γύρους της ηπειρωτικής χώρας. 

•	 Οι καταναλωτικές συνήθειες των δυτικοευρωπαίων τουριστών άλλαξαν σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια. Η ζήτηση για ταξίδια μορφωτικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος περιορίστηκε 
αισθητά, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των τουριστών που ενδιαφέρονταν αποκλειστικά και μόνο 
για ταξίδια αναψυχής.
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•	 Η Γαλλία και πολύ περισσότερο η Ιταλία, δημιούργησαν την κατάλληλη τουριστική υποδομή 
που τους επέτρεψε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στον τουρισμό των πόλεων. 
Ανέδειξαν την πολιτιστική τους κληρονομιά και επένδυσαν σε σύγχρονα κέντρα αναψυχής 
όπως είναι τα θεματικά πάρκα, τα spa και τα εξειδικευμένα κέντρα μαζικής διασκέδασης. 
Ταυτόχρονα πρόβαλαν τις αγορές επώνυμων ειδών μόδας ως μία επιπλέον δραστηριότητα 
που μπορούν να απολαύσουν οι τουρίστες που πραγματοποιούν σύντομα ταξίδια αναψυχής 
(shortbreaks). Η Αθήνα δεν κατόρθωσε να εμπλουτίσει το τουριστικό της προϊόν και έτσι 
υστέρησε στον ανταγωνισμό έναντι των ιστορικών πόλεων των άλλων Μεσογειακών 
προορισμών.

•	 Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, αναπτύχθηκαν και νέοι προορισμοί τουρισμού 
πόλεων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Πράγα, η Βουδαπέστη, η 
Μπρατισλάβα και η Αγία Πετρούπολη, προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό τουριστών που επιλέγουν 
για ολιγοήμερες διακοπές κάποια μεγαλούπολη της κεντρικής Ευρώπης. Οι πόλεις αυτές 
προσέφεραν ευκαιρίες για διασκέδαση και περιήγηση σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Επιπλέον 
διαθέτουν το πλεονέκτημα της οδικής πρόσβασης με ιδιωτικό αυτοκίνητο. Έτσι η Αθήνα 
απώλεσε και το πλεονέκτημα του φθηνού ασφαλούς ευρωπαϊκού προορισμού.

•	 Η Αθήνα δεν κατόρθωσε να προσελκύσει έδρες διεθνών οργανισμών που θα εξασφάλιζαν μία 
συνεχή ροή επισκεπτών για επαγγελματικούς σκοπούς. Δεν κατόρθωσε επίσης να μετατραπεί 
σε διεθνές εμπορικό κέντρο στο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, γεγονός που θα 
τόνωνε τις διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες και τα ταξίδια για εμπορικούς σκοπούς. 
Είναι εμφανής η έλλειψη εκθεσιακών και μεγάλων συνεδριακών χώρων καθώς και γραφείων 
πολυεθνικών επιχειρήσεων. Το στοίχημα αυτό το κέρδισαν πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, 
η Μαδρίτη, η Βουδαπέστη και το Δουβλίνο.

 ► ΔιαχρονιΚή εξελιξή τών ΔιανυΚτερευσεών.
Οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύματα ακολουθούν παρόμοια 
πορεία με τις αφίξεις. Το 1985 οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στα ξενοδοχεία της Αττικής ανήλθαν 
σε 5.888.000 και των ημεδαπών σε 2.111.000. Τη συγκεκριμένη χρονιά το 96% των διανυκτερεύσεων 
πραγματοποιήθηκαν στα ξενοδοχεία της Νομαρχίας Αθηνών και Πειραιώς.

Μέχρι το 1990 οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών παραμένουν σταθερές ενώ των ημεδαπών 
αυξάνονται κατά 400.000 περίπου. Τα ξενοδοχεία του υπολοίπου της Αττικής κερδίζουν σημαντικό 
έδαφος αυτή την περίοδο.  Αντίθετα, τα ξενοδοχεία της Αθήνας έχασαν πάνω από 900.000 
διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στην πενταετία. Η μείωση αυτή δε δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα 
στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διότι την ίδια περίοδο αυξήθηκαν σημαντικά οι διανυκτερεύσεις των 
Ελλήνων, καλύπτοντας περισσότερο πάνω από το μισό των απωλειών που προέκυψαν από τη διεθνή 
πελατεία. 

Η κατάσταση συνέχισε να επιδεινώνεται με εντονότερους ρυθμούς την επόμενη πενταετία. Μέχρι το 
1995 είχε χαθεί άλλο ένα εκατομμύριο διανυκτερεύσεις αλλοδαπών για τα ξενοδοχεία της Αθήνας. 
Η σωρευτική μείωση από το 1985 μέχρι το 1995 έφτασε στο 33,5%. Αντίθετα οι διανυκτερεύσεις 
των ελλήνων παρέμειναν στάσιμες. Η συγκεκριμένη κατάσταση με μικρές αυξομειώσεις παγιώθηκε. 
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Στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, η χειρότερη επίδοση σημειώθηκε το 2003 με 3.366.000 
διανυκτερεύσεις αλλοδαπών  στο σύνολο των ξενοδοχείων του νομού Αττικής. Από το 2005 μέχρι 
το 2007 ακολούθησε το μεταολυμπιακό ράλι. Οι αφίξεις αλλοδαπών το 2007 ανήλθαν σε 4.968.000 
και ήταν αυξημένες κατά 36,9% σε σύγκριση με το 2004. Αξίζει να αναφερθεί  ότι το 1980 οι 
διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών στην Αθήνα είχαν ανέλθει σε 7.769.000 και τη δεκαετία του ’70 
ήταν ακόμα υψηλότερες. Μόνο οι διανυκτερεύσεις των ημεδαπών εμφάνισαν αισθητή άνοδο για να 
σταθεροποιηθούν  όμως και αυτές γύρω στα 2.800.000 μετά το 1998. 

 ► ΔιαχρονιΚή εξελιξή του ξενοΔοχειαΚου ΔυναμιΚου.
Η συρρίκνωση της ζήτησης επέφερε ανάλογη στασιμότητα στην προσφορά ξενοδοχειακών κλινών. 
Από το 1985 μέχρι το 1996 οι κλίνες στο σύνολο του Νομού Αττικής παραμένουν  ουσιαστικά 
αμετάβλητες.

Πίνακας 6.4
Τουριστική Κίνηση στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κλίνες
Αφίξεις σε Ξενοδοχειακά 

Καταλύματα
Διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχειακά 

Καταλύματα
Αλλοδαπών Σύνολο Αλλοδαπών Σύνολο

71.572 2.236.368 3.133.169 5.887.757 7.999.060

72.181 2.030.918 3.046.602 5.787.173 8.400.628

71.522 1.722.077 2.708.563 4.406.029 6.750.781

58.752 2.039.601 3.264.777 4.860.523 7.797.574

54.160 1.677.929 2.799.992 3.863.402 6.321.789

57.608 1.501.380 2.590.584 3.535.005 5.929.776

60.360 1.435.518 2.512.211 3.365.855 5.764.690

62.309 1.365.084 2.405.102 3.628.468 5.859.656

62.312 1.735.896 2.841.425 3.957.594 6.088.287

61.194 1.928.955 3.091.880 4.457.085 6.730.678

61.888 2.182.380 3.524.241 4.967.826 7.649.044

62.168 2.070.185 3.397.341 4.683.410 7.272.015

61.882 1.957.430 3.298.264 4.321.069 7.005.670
Πηγή: Για το ξενοδοχειακό δυναμικό: 1985-1989 ΕΣΥΕ, 1990-2009 ΞΕΕ.
Για την κίνηση στα ξενοδοχεία: ΕΣΥΕ.

Ωστόσο, την ίδια περίοδο τριπλασιάστηκαν οι κλίνες σε περιοχές του υπόλοιπου του Νομού Αττικής. 
Επομένως, στη διοικητική περιφέρεια της Νομαρχίας Αθηνών και Πειραιώς το ξενοδοχειακό δυναμικό 
συρρικνώθηκε σημαντικά. Από 59.787 κλίνες που λειτουργούσαν το 1985 παρέμειναν μόνο 34,239 
το 1995. Το ξενοδοχειακό δυναμικό συνέχισε να συρρικνώνεται μέχρι και το 2000, οπότε και έφθασε 
στις 28.968 κλίνες. Κατά την περίοδο της ολυμπιακής προετοιμασίας προστέθηκαν περίπου 2000 
κλίνες σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Όμως τα δύο τελευταία χρόνια άρχισαν και πάλι να κλείνουν 
ξενοδοχειακές μονάδες στο κέντρο της πόλης. 
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Πριν από την έναρξη της ολυμπιακής προετοιμασίας, η ποιοτική κατανομή των κλινών παρέμεινε 
σταθερή για δύο τουλάχιστον δεκαετίες. Τα ξενοδοχεία πολυτελείας διέθεταν το 21,4% των κλινών, 
τα Α΄ κατηγορίας το 18,4%, τα Β΄ το 21,4%, τα Γ΄ το 28,6%, τα Δ΄ το 8% και τα Ε΄ κατηγορίας το 
4% των κλινών.

Πίνακας 6.5

Ποιοτική Κατανομή του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Αθήνας και της Αττικής

(% κλινών)
5***** 4**** 3*** 2** 1*

Σύνολο 
Κλινών

2000
ΑΤΤΙΚΗ 16,6% 18,7% 23,0% 31,6% 10,1% 58.752

Αθήνα 21,4% 18,4% 21,4% 27,0% 11,8% 28.968

2008
ΑΤΤΙΚΗ 19,2% 22,2% 22,2% 28,6% 7,8% 62.168

Αθήνα 26,0% 24,3% 21,2% 20,7% 7,8% 30.110

2010
ΑΤΤΙΚΗ 19,4% 24,2% 21,3% 27,5% 7,5% 61.850

Αθήνα 26,1% 27,2% 19,2% 20,0% 7,6% 29.695
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Μετά την επανακατάταξη σε κατηγορίες αστέρων και τους εκτεταμένους εκσυγχρονισμούς που 
ακολούθησαν η ποιοτική κατανομή διαφοροποιήθηκε. Το 2010 τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων διαθέτουν 
το 26,1% των κλινών, τα ξενοδοχεία 4 αστέρων, το 27,2%, τα 3 αστέρων το 19,2%, τα 2 αστέρων το 
20% και του ενός αστέρος το 7,6%. Η ποιοτική αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού της Αθήνας 
κατά τη διάρκεια της ολυμπιακής προετοιμασίας είναι εμφανής. Πολλά ξενοδοχεία χαμηλότερων 
κατηγοριών αναβαθμίστηκαν στα τέσσερα αστέρια, ενώ περιορίστηκε η συμμετοχή των μονάδων 
ενός αστέρος από το 12% περίπου στο 7,6%. Τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων διαθέτουν 
πλέον το 53,3% του συνολικού δυναμικού των κλινών στην Αττική.

 ► προσφατεσ εξελιξεισ στήν τουριστιΚή αγορα τήσ αθήνασ.
Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί της μεσογειακής λεκάνης προσέλκυσαν 2,5% περισσότερους αλλοδαπούς 
τουρίστες το 2010 έναντι του 2009 που ήταν αναμφίβολα η χειρότερη χρονιά της δεκαετίας. Το πρώτο 
οκτάμηνο του 2010 στην Τουρκία καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 5,1%, στην Ιταλία 3,3%, στην 
Κροατία 2,7%, στην Πορτογαλία 1,4%, την Κύπρο 0,7% και στην Ισπανία 0,3%.

Μόνο η Ελλάδα απετέλεσε εξαίρεση και οι αφίξεις κινήθηκαν αρνητικά για μια ακόμα χρονιά. 
Στις ανταγωνίστριες χώρες η άνοδος στις αφίξεις συνοδεύτηκε με αύξηση των τιμών διάθεσης του 
τουριστικού προϊόντος. Με εξαίρεση την Τουρκία που οι συναλλαγματικές εισπράξεις αυξήθηκαν 
με χαμηλότερο ρυθμό από τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών (1,4%) όλες οι άλλες χώρες πέτυχαν 
υψηλότερες επιδόσεις στον τομέα των συναλλαγματικών εισπράξεων έναντι των αφίξεων. Η 
Πορτογαλία και η Κροατία βελτίωσαν τις εισπράξεις τους κατά 8%, η Ισπανία κατά 2% και η Κύπρος 
κατά 1,4%.

Στην Ελλάδα το 2010 οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μείωση των αφίξεων κατά 0,4% και των 
διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία κατά 2%. Όμως, οι τιμές των καταλυμάτων και των πακέτων 
μειώθηκαν σημαντικά, προκειμένου να επιτευχθεί η συγκράτηση των απωλειών. Σύμφωνα με 
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στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου οι τουριστικές εισπράξεις 
μειώθηκαν κατά 7,3%  σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Με βάση τα στοιχεία των 
αεροδρομίων που δημοσιεύει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και επεξεργάζεται το ΙΤΕΠ, οι 
αεροπορικές αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στη χώρα μας εμφανίζονται συνολικά μειωμένες κατά 
0,4% (Πίνακας 6.6).
Η μείωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας ανέρχεται στο -4,6%, ενώ συνολικά η υπόλοιπη Ελλάδα 
εμφανίζει μεσοσταθμική άνοδο κατά 1,3%. Οι νησιωτικοί προορισμοί του Νοτίου Αιγαίου πέτυχαν 
τις καλύτερες επιδόσεις. Στα Δωδεκάνησα οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 9,1% και στις Κυκλάδες κατά 
12,9%. Αξιοσημείωτη άνοδος σημειώθηκε και στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας (8%), γεγονός που 
αποδίδεται στη λειτουργία των νέων μονάδων του Κόστα Ναβαρίνο στην περιοχή της Πύλου. 

Πίνακας 6.6   

Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών Αεροπορικώς

Ιανουάριος - Δεκέμβριος
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 2008 2009 2010

Δ%

2009/08

Δ%

2010/09

Θεσσαλονίκη* 1.274.328 1.189.444 1.146.356 -6,7 -3,6

Καβάλα 90.657 83.942 81.461 -7,4 -3,0

(Β. Ελλάς) 1.364.985 1.273.386 1.227.817 -6,7 -3,6
Ηράκλειο* 2.155.756 1.954.611 1.934.765 -9,3 -1,0

Χανιά 684.974 592.456 592.992 -13,5 0,1

(Κρήτη) 2.840.730 2.547.067 2.527.757 -10,3 -0,8
Ρόδος 1.350.956 1.325.639 1.433.825 -1,9 8,2

Κως 675.380 627.857 697.324 -7,0 11,1

(Δωδεκάνησος) 2.026.336 1.953.496 2.131.149 -3,6 9,1
Άραξος 54.697 41.418 39.636 -24,3 -4,3

Καλαμάτα 32.925 30.446 32.874 -7,5 8,0

(Πελοπόννησος) 87.622 71.864 72.510 -18,0 0,9
Κέρκυρα 816.473 744.228 729.517 -8,8 -2,0

Κεφαλονιά 182.438 143.438 148.811 -21,4 3,7

Ζάκυνθος 459.649 430.398 420.241 -6,4 -2,4

Άκτιο 150.835 147.574 143.950 -2,2 -2,5

(Ιόνια Νησιά) 1.609.395 1.465.638 1.442.519 -8,9 -1,6
Μύκονος 105.756 96.745 111.289 -8,5 15,0

Σαντορίνη 181.780 162.414 181.352 -10,7 11,7

(Κυκλάδες) 287.536 259.159 292.641 -9,9 12,9
Σκιάθος 113.511 108.829 106.833 -4,1 -1,8

Μυτιλήνη 74.239 71.452 62.010 -3,8 -13,2

Χίος 16.164 11.967 12.079 -26,0 0,9

Λήμνος 9.834 6.563 5.575 -33,3 -15,1

Σάμος 133.554 116.203 108.933 -13,0 -6,3

(Β. Αιγαίο) 347.302 315.014 295.430 -9,3 -6,2

ΣΥΝΟΛΟ 8.563.906 7.885.624 7.989.823 -7,9 1,3

ΑΘΗΝΑ** 3.384.958 3.140.811 2.996.595 -7,2 -4,6

ΣΥΝΟΛΟ (Με Αθήνα) 11.948.864 11.026.435 10.986.418 -7,7 -0,4
*  Συνολικές αφίξεις εξωτερικού.

**  Για την Αθήνα τα στοιχεία αφορούν τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών, όπως τις δίνει το «Ελ. Βενιζέλος».

Πηγή: ΥΠΑ, ΑΙΑ, και περιφερειακά αεροδρόμια.
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Στην Κρήτη σημειώθηκε ελαφρά μείωση της τάξης του 0,8%. Στη Βόρεια Ελλάδα, η μείωση ξεπέρασε 
το 3%, στα Ιόνια νησιά το 1,6% και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου καταγράφηκε μείωση κατά 6,2%. 
Σωρευτικά, η Αθήνα τη διετία 2009-2010 απώλεσε περίπου 400.000 αφίξεις αλλοδαπών τουριστών 
που αντιστοιχούν στο 12,3% των συνολικών αφίξεων του 2008.

 ► ταυτοτήτα τήσ ερευνασ πεΔιου στα ξενοΔοχεια τήσ αττιΚήσ.
Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) σε συνεργασία με την Ένωση 
Ξενοδόχων Αττικής (ΕΞΑ) πραγματοποίησε σε δύο διαδοχικές φάσεις έρευνα πεδίου ανάμεσα στα 
ξενοδοχεία της Αττικής. Στόχος ήταν να διαπιστωθούν τυχόν διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις των 
ξενοδοχείων που βρίσκονται εγκατεστημένα στο υποβαθμισμένο τμήμα του ιστορικού κέντρου, 
σε σχέση με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της πόλης.

Ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να αναφέρουν τα ποσοστά πληρότητας που επέτυχαν το Μάιο και τον 
Αύγουστο των ετών 2008, 2009 και 2010. Επελέγη ο Μάιος, διότι είναι παραδοσιακά ο καλύτερος 
μήνας από άποψη πληροτήτων για τα ξενοδοχεία της Αθήνας και ο Αύγουστος γιατί είναι ο μήνας 
με το μεγαλύτερο ποσοστό εξυπηρέτησης αλλοδαπών, δεδομένου ότι οι Έλληνες δεν επισκέπτονται 
την πρωτεύουσα αυτή την περίοδο. Τους ζητήθηκε επίσης να δηλώσουν τη μέση τιμή που εισέπραξαν 
ανά δωμάτιο στη διάρκεια του κάθε μήνα και τον αριθμό των εργαζομένων που απασχόλησαν. Τέλος, 
αναφέρθηκε και ο τζίρος της επιχείρησης κατά το προηγούμενο έτος. 

Επειδή η έρευνα διεξήχθη σε δύο διαφορετικές περιόδους που απείχαν χρονικά κατά ένα έτος 
μεταξύ τους, το δείγμα των ξενοδοχείων δεν είναι ακριβώς το ίδιο για όλα τα έτη. Από τα 495 
ξενοδοχεία της Αττικής στο δείγμα του 2008 συμμετείχαν τα 157, ενώ στο δείγμα του 2009 και 
του 2010 ανταποκρίθηκαν τα 132. Κατεβλήθη σημαντική προσπάθεια, προκειμένου να απαντήσει 
ικανοποιητικός αριθμός ξενοδοχείων που λειτουργούν εντός της επίμαχης ζώνης και επηρεάζονται 
από τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στο γκετοποιημένο τμήμα του ιστορικού κέντρου. Όπως 
αναφέρθηκε προηγούμενα, η περιοχή της Ομόνοιας αποτελεί το λαϊκό κέντρο της πόλης, ένα από 
τους κυριότερους συγκοινωνιακούς κόμβους της πρωτεύουσας και γειτνιάζει τόσο με το διοικητικό 
κέντρο, όσο και με τους κύριους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Για το λόγο αυτό, καταγράφεται 
ιστορικά υψηλή συγκέντρωση ξενοδοχείων μεσαίας κατηγορίας στην επίμαχη ζώνη. Στην ευρύτερη 
περιοχή της Ομόνοιας λειτουργούν 106 ξενοδοχεία που αντιπροσωπεύουν το 21% των μονάδων της 
πόλης. Από μόνο του το στοιχείο αυτό είναι ικανό να καταδείξει τη σημαντική ζημιά που υπέστη η 
τουριστική εικόνα της πόλης από την γκετοποίηση της συγκεκριμένης περιοχής.

 ► ευνοϊΚεσ συνθήΚεσ εγΚλήματογενεσήσ στήν περιοχή τήσ 
ομονοιασ επήρεαζουν τήν τουριστιΚή ειΚονα τήσ πολήσ.
Οι μετανάστες που έφτασαν στη χώρα μας κατά τις προηγούμενες δεκαετίες σε ένα ποσοστό τους 
προωθήθηκαν σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες ή τη Βόρεια Αμερική. Η πλειονότητα όσων 
παρέμειναν, απέκτησαν οικογένειες και έχουν ενταχθεί σε κάποιο βαθμό στην ελληνική κοινωνία. 
Μπορεί να προσφέρουν ανασφάλιστη και μαύρη εργασία στην οικοδομή, την εστίαση ή την παροχή 
οικιακών υπηρεσιών, αλλά με εξαίρεση ένα μικρό ποσοστό που πέρασε στο περιθώριο, οι περισσότεροι 
δε συμμετέχουν πλέον σε εγκληματικές ενέργειες. Κατοικούν όμως γύρω από τον άξονα της Πατησίων 
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και στις πυκνοδομημένες περιοχές κάτω από την Ομόνοια. Η παρουσία τους δημιουργεί πρόβλημα 
μόνο στο βαθμό που παραμένουν ανεκτικοί απέναντι στις παραβατικές συμπεριφορές νεώτερων 
ομοεθνών τους. Τα παιδιά τους αποτελούν την πλειοψηφία των μαθητών στα σχολεία της περιοχής, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνοικίες με χαμηλή ποιότητα κατοικίας στον άξονα της Πατησίων 
και στα νότια του ιστορικού κέντρου γύρω από την πλατεία Ομονοίας, αποτελούν χώρο εγκατάστασης 
μεταναστών.

Δυστυχώς, η περιοχή της Ομόνοιας με βάση τη διεθνή εμπειρία βρίσκεται σε μια ζώνη που την 
καθιστά ιδανικό σημείο εγκληματικής χωρικής αλληλεπίδρασης. Νότια και νοτιοδυτικά της περιοχής 
υπάρχουν γειτονιές που προσφέρονται κατοικίες χαμηλής ποιότητας με εξίσου φθηνά ενοίκια. 
Στην περιοχή καταλήγουν οι πιο εμπορικοί δρόμοι της πόλης: Ερμού – Σταδίου – Πανεπιστημίου – 
Πατησίων. 

Αποτελεί κομβικό σημείο στον άξονα Βορρά – Νότου που συνδέει τον Πειραιά με το κέντρο της 
πόλης και τα ακριβά Βόρεια Προάστια. Επιπλέον, σε κοντινή απόσταση βρίσκονται οι σημαντικότεροι 
αρχαιολογικοί χώροι της χώρας. Επομένως, από την περιοχή διέρχεται μεγάλος αριθμός τουριστών 
που δε γνωρίζει πώς να προφυλαχθεί, σε περίπτωση που γίνει στόχος εγκληματικών ενεργειών. Επίσης, 
τα μορφολογικά στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος με τους στενούς δαιδαλώδεις δρόμους και 
τα πολλά εγκατελημένα κτίρια, εμποδίζουν την εύκολη αστυνόμευση της περιοχής.

Οι παραβάτες μπορούν να χαθούν εύκολα στα στενά της περιοχής ή να κρυφτούν στα εγκαταλελειμμένα 
σπίτια που συνήθως τελούν υπό κατάληψη. Η διαθεσιμότητα πολλών στόχων – θυμάτων και η ευκολία 
με την οποία μπορεί να διαφύγει ο παραβάτης αυξάνουν σημαντικά το προσδοκώμενο όφελος από 
ενδεχόμενη ανάληψη εγκληματικής δράσης στην περιοχή. Με άλλα λόγια, στο συγκεκριμένο χώρο 
ικανοποιείται η αρχή της ήσσονος προσπάθειας του πιθανού εγκληματία (Rossmo – 1997). 

Η απουσία μόνιμων κατοίκων επιδεινώνει το πρόβλημα. Οι μετανάστες που συγκεντρώνονται 
καθημερινά στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν αποκτήσει άριστη γνώση της συνολικής οικιστικής 
υποδομής. Επειδή στο σύνολό τους είναι και αισθάνονται παράνομοι, το πρώτο πράγμα που κάνουν 
είναι να αποτυπώσουν τις πιθανές οδούς διαφυγής, ώστε να τις χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση που 
εμφανιστούν αστυνομικοί στην περιοχή. Με τον καιρό αποκτούν τη δέουσα οικειότητα με το χώρο. 
Όσο η αστυνόμευση αποδεικνύεται ανεπαρκής και αναποτελεσματική, καλλιεργείται η αίσθηση 
της ατιμωρησίας, η οποία με τη σειρά της επιτείνει την παραβατική συμπεριφορά των δραστών 
(Brantingham και Bratingham – 1984).

 ► πλήροτήτεσ τών ξενοΔοχειών τήσ αττιΚήσ. 
Το 2008 ήταν μια αρκετά καλή χρονιά για τον τουρισμό της Αθήνας. Η πληρότητα των ξενοδοχείων το 
Μάιο ανήλθε κατά μέσο όρο σε 74,8%. Τα ξενοδοχεία της επίμαχης περιοχής γύρω από την Ομόνοια 
πέτυχαν το 2008 υψηλότερες πληρότητες (79,2%) σε σχέση με τα ξενοδοχεία της υπόλοιπης Αττικής 
(72,4%) (Πίνακας 6.7).
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Πίνακας 6.7

Μέση πληρότητα ξενοδοχείων Αττικής ανά κατηγορία

Μάιος και Αύγουστος 2008

(ποσοστό, %)

Τάξη

ΜΑΪΟΣ 2008 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ  
ΠΕΡΙΟ-

ΧΗΣ
Δ%

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ  
ΠΕΡΙΟ-

ΧΗΣ
Δ%

1* 45,5 59,6 -31,0% 45,6 66,0 -44,7%

2* 78,8 57,3 27,3% 66,0 62,5 5,3%

3* 82,0 79,0 3,7% 63,6 68,4 -7,5%

4* 81,8 80,7 1,3% 59,3 70,9 -19,6%

5* μ.δ. 74,7 - μ.δ. 62,8 -

ΣΥΝΟΛΟ 79,2 72,4 8,6% 61,6 66,5 -8,0%

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΙΤΕΠ.

Πέτυχαν δηλαδή κατά μέσο όρο 8,6% μεγαλύτερη πληρότητα. Την καλύτερη επίδοση την κατέγραψαν 
τα 3στερα ξενοδοχεία του ιστορικού κέντρου με πληρότητες που άγγιξαν το 82%. Τη μεγαλύτερη 
διαφορά σε σχέση με τα ξενοδοχεία της ίδιας κατηγορίας στην υπόλοιπη Αττική, την πέτυχαν τα 
2στερα ξενοδοχεία του ιστορικού κέντρου. Εμφάνισαν μέση πληρότητα της τάξης του 78,8%, ενώ 
στα υπόλοιπα ξενοδοχεία 2 αστέρων η πληρότητα ανήλθε στο 57,3%. 

Συστημικό πρόβλημα με σταθερά χαμηλές πληρότητες εμφανίζουν τα μικρά ξενοδοχεία κάτω των 
20 δωματίων που βρίσκονται γύρω από την Ομόνοια. Το Μάιο του 2008 είχαν 32% χαμηλότερη 
πληρότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα μικρά ξενοδοχεία της Αττικής (Πίνακας 6.8). Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στο ότι τα μικρά ξενοδοχεία ενός και δύο αστέρων που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, 
είναι πολύ παλιά, δεν εκσυγχρονίστηκαν την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και στην ουσία 
λειτουργούν ως ξενώνες αλλοδαπών ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των κυκλωμάτων πορνείας που είναι 
ιδιαίτερα διαδεδομένη στους γύρω δρόμους. Επομένως, δεν πρόκειται για ξενοδοχεία που καλύπτουν 
τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς.

Πίνακας 6.8  

Μέση πληρότητα ξενοδοχείων Αττικής ανά μέγεθος 

Μάιος και Αύγουστος 2008

(ποσοστό, %)

Μέγεθος
ΜΑΪΟΣ 2008 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ  
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δ%
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΓΚΕΤΟ
ΕΚΤΟΣ  

ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Δ%

1-20 45,4 60,0 -32,2% 53,2 68,4 -28,6%

21-50 70,6 65,4 7,4% 66,3 63,5 4,2%

51-100 82,3 72,2 12,3% 65,7 67,0 -2,0%

>101 81,9 81,5 0,5% 57,4 67,8 -18,1%

ΣΥΝΟΛΟ 79,2 72,4 8,6% 61,6 66,5 -8,0%

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΙΤΕΠ.
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Τον Αύγουστο του 2008, η κατάσταση εμφανίζεται λίγο διαφοροποιημένη, αλλά αυτό είναι σύνηθες 
για τα δεδομένα της Αττικής. Τα ξενοδοχεία του κέντρου πέτυχαν μέση πληρότητα της τάξης του 
61,6% και τα ξενοδοχεία της υπόλοιπης Αττικής 66,5%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο 
Αύγουστος είναι μήνας υψηλής πληρότητας για τα παραλιακά ξενοδοχεία του νομού. Αντίθετα από 
τα ξενοδοχεία του κέντρου απουσιάζουν οι Έλληνες πελάτες που παραθερίζουν μαζικά στα νησιά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφορές στις πληρότητες μεταξύ των ξενοδοχείων της περιοχής που 
εμφανίζει προβλήματα γκετοποίησης και των υπολοίπων μονάδων της Αττικής το Μάιο και τον 
Αύγουστο του 2008, δεν είναι στατιστικά σημαντικές, σύμφωνα με τους ελέγχους της ανάλυσης 
διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης που πραγματοποιήθηκαν (Two way –ANOVA).

Ως εξηρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται η πληρότητα κάθε ξενοδοχείου. Ως ανεξάρτητες 
μεταβλητές που ερμηνεύουν τη διακύμανση της εξηρτημένης, επελέγησαν η τάξη του ξενοδοχείου 
και η περιοχή εγκατάστασής του. Και οι δύο ανεξάρτητες είναι κατηγορικές μεταβλητές. Η πρώτη 
αντιστοιχεί στον αριθμό αστέρων του κάθε ξενοδοχείου και η δεύτερη λαμβάνει την τιμή 1, εάν το 
ξενοδοχείο βρίσκεται εντός της υποβαθμισμένης ζώνης και 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. Οι εκτιμώμενοι 
μέσοι όροι των υποκατηγοριών σταθμίζονται με τον αριθμό δωματίων της κάθε μονάδας. Η κύρια 
επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής «τάξη» εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σε κάθε διάστημα 
εμπιστοσύνης, αφού F (4,152) = 1879,11 με Pr=0,00.
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Πίνακας 6.10 
Διαχρονική εξέλιξη της μέσης πληρότητας των ξενοδοχείων της Αττικής

Τάξη

Μάιος 2008 Μάιος 2009 Μάιος 2010
ΠΕΡΙ-
ΟΧΗ 

ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ  
ΠΕΡΙ-
ΟΧΗΣ

Δ%
ΠΕΡΙ-
ΟΧΗ 

ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ  
ΠΕΡΙ-
ΟΧΗΣ

Δ%
ΠΕΡΙ-
ΟΧΗ 

ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ  
ΠΕΡΙ-
ΟΧΗΣ

Δ%

1-20 45,9% 60,5% -31,8% μ.δ. 68,1% - μ.δ. 47,6% -

21-50 70,6% 65,4% 7,4% 64,3% 71,5% -11,2% 45,2% 59,0% -30,5%

51-100 82,3% 72,2% 12,3% 75,8% 75,0% 1,1% 59,1% 68,9% -16,6%

>101 81,9% 81,5% 0,5% 72,3% 66,1% 8,6% 63,0% 66,6% -5,7%

ΣΥΝΟΛΟ 79,2% 72,4% 8,6% 72,2% 69,3% 4,0% 59,0% 64,7% -9,7%

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΙΤΕΠ.

H κύρια επίδραση του δεύτερου παράγοντα που σχετίζεται με τη θέση του ξενοδοχείου δεν είναι 
στατιστικά σημαντική, αφού F(1,155) = 0,67 με Pr=0,41.
Αποδείχτηκε όμως στατιστικά σημαντική η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών. 
Πράγματι από το Διάγραμμα των οριακών μέσων των πληροτήτων κάθε επιμέρους κατηγορίας, 
προκύπτει ότι οι γραμμές που απεικονίζουν τις μέσες πληρότητες των ξενοδοχείων της γκετοποιημένης 
περιοχής και της υπόλοιπης Αττικής ανά τάξη ξενοδοχείου, δεν κινούνται παράλληλα αλλά τέμνονται. 
Το γεγονός αυτό οφείλεται στη διαφορετική συμπεριφορά που εμφανίζουν τα ξενοδοχεία δύο, τριών 
και τεσσάρων αστέρων. Τα ξενοδοχεία των μεσαίων κατηγοριών έχουν παραπλήσιες πληρότητες το 
2008, είτε βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας, είτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της 
Αττικής. Για την ακρίβεια, τα ξενοδοχεία 2,3 και 4 αστέρων της υποβαθμισμένης περιοχής.

Αντίθετα, τα ξενοδοχεία ενός και πέντε αστέρων έχουν χαμηλότερες πληρότητες στη γκετοποιημένη 
περιοχή. Επειδή τα στατιστικά στοιχεία για τα ξενοδοχεία ενός αστέρος, δε θα πρέπει να θεωρούνται 
αξιόπιστα και υπάρχουν μόνο δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων στην επίμαχη ζώνη θεωρείται, ότι η 
αλληλεπίδραση των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών δεν υπερισχύει της κύριας επίδρασης της 
μεταβλητής θέση. Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφορά στις πληρότητες μεταξύ των ξενοδοχείων που βρίσκονται στην περιοχή της Ομόνοιας και 
την υπόλοιπη Αττική.

Σε παρόμοια συμπεράσματα οδηγούμαστε με βάση τον έλεγχο Levene. Το τεστ περί μηδενικής 
υπόθεσης για διαφορά της διακύμανσης των πληροτήτων ανάμεσα στις δύο υποομάδες των 
ξενοδοχείων του κέντρου και της υπόλοιπης Αττικής, εκτιμήθηκε σε F (8,148) = 1.21 και Sig.l.= 
0,295. Αυτό σημαίνει ότι απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση για διαστήματα εμπιστοσύνης p <0.05 
και κατά συνέπεια δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις πληρότητες μεταξύ των δύο 
υποομάδων του υπό εξέταση δείγματος.

Από τη διαχρονική εξέλιξη της μέσης πληρότητας που σημειώνεται στα ξενοδοχεία της Αττικής 
διαπιστώνεται μια διαρκής επιδείνωση στις πληρότητες των μονάδων που βρίσκονται εγκατεστημένες 
στην περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα οικιστικής υποβάθμισης. Όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, το Μάιο του 2008 τα ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας πέτυχαν 
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υψηλότερες πληρότητες κατά 8,6% έναντι των ξενοδοχείων της υπόλοιπης Αττικής. Το Μάιο του 
2009 η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της γκετοποιημένης περιοχής μειώθηκε κατά 7 ποσοστιαίες 
μονάδες, φτάνοντας στο 72,2%. Η αντίστοιχη μείωση στα ξενοδοχεία της υπόλοιπης Αττικής ήταν 
μόνο 3 μονάδες και η πληρότητά τους διαμορφώθηκε στο 69,3%. Το 2009 ήταν παγκοσμίως η 
δυσκολότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Και πάλι 
όμως η πληρότητα των ξενοδοχείων στη συγκεκριμένη περιοχή του ιστορικού κέντρου παρέμεινε κατά 
3 μονάδες υψηλότερη. Το κλείσιμο της ψαλίδας οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική μείωση 
της πληρότητας των ξενοδοχείων 4 αστέρων που βρίσκονται στην επίμαχη περιοχή. Από 81,8% η 
πληρότητά τους έπεσε στο 69,8%. Τα μικρά ξενοδοχεία χαμηλών κατηγοριών που βρίσκονται εκτός 
της προβληματικής ζώνης, αύξησαν σημαντικά τις πληρότητες τους. Τα οικογενειακά ξενοδοχεία 
που διαθέτουν λιγότερα από 20 δωμάτια, αύξησαν την πληρότητά τους κατά 8% και οι μικρομεσαίες 
μονάδες από 21-50 δωμάτια κατά 4,3%. Αντίθετα, η μείωση των διανυκτερεύσεων ήταν σημαντικότερη 
στα μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία έχασαν  πάνω από 12 ποσοστιαίες μονάδες. Τη χρονιά της μεγάλης 
οικονομικής κρίσης διαπιστώνεται ότι οι πελάτες προτίμησαν να διαμείνουν σε μικρά ξενοδοχεία 
χαμηλών κατηγοριών εκτός του κέντρου της πόλης. Παράλληλα, αποφεύγουν τα μεγάλα ξενοδοχεία 
των 4 αστέρων και 3 αστέρων που λειτουργούν εντός του ιστορικού κέντρου. 

Πίνακας 6.9
Διαχρονική εξέλιξη της μέσης πληρότητας των ξενοδοχείων της Αττικής

Τάξη

Μάιος 2008 Μάιος 2009 Μάιος 2010
ΠΕΡΙ-

ΟΧΗ

ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ  

ΠΕΡΙ-

ΟΧΗΣ

Δ%

ΠΕΡΙ-

ΟΧΗ

ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ  

ΠΕΡΙ-

ΟΧΗΣ

Δ%

ΠΕΡΙ-

ΟΧΗ

ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ  

ΠΕΡΙ-

ΟΧΗΣ

Δ%

1* 45,5% 59,6% -31,0% 58,8% 74,0% -25,9% 41,9% 45,6% -8,8%

2* 78,8% 57,3% 27,3% 77,0% 68,5% 11,0% 52,9% 55,0% -4,0%

3* 82,0% 79,0% 3,7% 71,2% 74,8% -5,1% 58,7% 66,5% -13,3%

4* 81,8% 80,7% 1,3% 69,8% 73,6% -5,4% 59,2% 73,3% -23,8%

5* μ.δ. 74,7% - 80,0% 62,2% 22,3% 81,0% 62,4% 23,0%

ΣΥΝΟΛΟ 79,2% 72,4% 8,6% 72,2% 69,3% 4,0% 59,0% 64,7% -9,7%

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΙΤΕΠ.

Είναι προφανές ότι οι πελάτες επιλέγουν φθηνότερες λύσεις. Δεν ακολουθούν όμως παρόμοια 
συμπεριφορά με αυτή που καταγράφεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο πληρότητες μειώθηκαν σε όλη 
τη χώρα, το Μάιο του 2009. Όμως η μείωση ήταν μικρότερη στα μεγάλα ξενοδοχεία των υψηλών 
κατηγοριών. Σε περιόδους κρίσης οι συγκεκριμένες μονάδες είναι σε θέση να ασκήσουν μια πιο 
ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική και κατά συνέπεια μπορούν να περιορίσουν πιο εύκολα τις απώλειες 
σε επίπεδο διανυκτερεύσεων. Η παρατηρούμενη διαφοροποίηση θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός 
ότι οι Έλληνες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων που επισκέπτονται την Αθήνα, επιλέγουν να 
διαμείνουν σε ξενοδοχεία εκτός του ιστορικού κέντρου. Οι Έλληνες πελάτες είναι πιο ενημερωμένοι 
για τους κινδύνους που εγκυμονεί πλέον η παραμονή στη γκετοποιημένη περιοχή και γι’ αυτό την 
αποφεύγουν. 

Ο Μάιος του 2010 ήταν καταστροφικός για τα ξενοδοχεία της Αττικής. Συνεχείς πορείες κατά των 
μέτρων λιτότητας και εκτεταμένα επεισόδια με τρεις νεκρούς, αμαύρωσαν την τουριστική εικόνα 
της πόλης. Το γεγονός αυτό είχε σημαντική επίδραση στις αφίξεις τουριστών. Οι πληρότητες στα 
ξενοδοχεία της περιοχή γύρω από την Ομόνοια μειώθηκαν κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες έναντι 
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του Μαΐου 2008. Το 2010 για πρώτη φορά οι πληρότητες των περιφερειακών ξενοδοχείων είναι 
μεγαλύτερες από αυτές των ξενοδοχείων της πόλης. Στην επίμαχη περιοχή, η μέση πληρότητα των 
μονάδων διαμορφώνεται στο 59%, ενώ στα υπόλοιπα ξενοδοχεία της Αττικής φτάνει το 64,7%. 

Μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετώπισαν τα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων, των οποίων η πληρότητα 
από 82% περίπου το 2008 μειώθηκε στο 59% το Μάιο του 2010. Οι μονάδες μεσαίου μεγέθους 
δυναμικότητας 50 έως 100 δωματίων που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, δέχθηκαν 
το μεγαλύτερο πλήγμα. Η ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης, απέδειξε ότι και αυτή τη 
φορά δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις πληρότητες ανάμεσα στα ξενοδοχεία της 
γκετοποιημένης περιοχής και της υπόλοιπης Αττικής.

Η επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής «τάξη» εμφανίζεται και πάλι στατιστικά σημαντική για 
κάθε διάστημα εμπιστοσύνης, αφού F (4,127) = 1091,6 με Pr=0,00. Η κύρια επίδραση του παράγοντα 
«θέση» δεν είναι στατιστικά σημαντική, αφού F (1,130) = 0,27 με Pr=0,61. Εμφανίζεται και σε αυτή 
την περίπτωση στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών, 
αλλά και πάλι αυτή οφείλεται στη διαφορετική συμπεριφορά των ξενοδοχείων 5 αστέρων. Επομένως, 
δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η αλληλεπίδραση υπερισχύει έναντι των κύριων επιδράσεων. Αυτό που 
διαφοροποιείται το Μάιο του 2010 έναντι του 2008 είναι πλέον ότι στις πολλαπλές συγκρίσεις 
που εκτιμούν τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα ζευγάρια των επιμέρους κατηγοριών των δύο 
ανεξάρτητων μεταβλητών (LSD Test) αποδεικνύονται στατιστικά σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις 
μεταξύ τάξης και θέσης σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων πλην από τα 5 αστέρων. Επομένως, 
τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στην υποβαθμισμένη ζώνη του κέντρου εμφανίζουν συστηματικά 
χαμηλότερες πληρότητες. Όμως στον έλεγχο Levene το F = 2.38 με d.f.(9.122) και Pr =0.016. 
Επομένως, απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και αποδεικνύονται στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των πληροτήτων ανάμεσα στις υποομάδες του δείγματος.

 ► Διαφορεσ στισ τιμεσ Διαθεσήσ τών Δώματιών.
Σε όλη την περίοδο που εξετάζεται, οι τιμές των ξενοδοχείων στην περιοχή της Ομόνοιας είναι 
χαμηλότερες από τα ξενοδοχεία της υπόλοιπης Αθήνας και της Αττικής. Το Μάιο του 2008, η μέση 
σταθμισμένη τιμή των ξενοδοχείων της γκετοποιημένης περιοχής ήταν 82,8 ευρώ. Την ίδια περίοδο 
τα ξενοδοχεία των υπόλοιπων περιοχών της Αττικής πουλούσαν κατά 31,4% ακριβότερα τα δωμάτια, 
πετυχαίνοντας μέση τιμή 108,8 ευρώ. Τον Αύγουστο η διαφορά ανήλθε στο 51%. Τα ξενοδοχεία 
της υποβαθμισμένης περιοχής διέθεσαν κατά μέσο όρο τα δωμάτια τους στην τιμή των 72,7 ευρώ, 
ενώ τα υπόλοιπα ξενοδοχεία πουλούσαν στα 109,8 ευρώ. Οι μεγαλύτερες διαφορές καταγράφονται 
στα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Το γεγονός αυτό κρίνεται αναμενόμενο καθώς στο Σύνταγμα, στη 
Συγγρού και την παραλιακή, είναι εγκατεστημένες οι πολυτελέστερες και ακριβότερες μονάδες της 
χώρας. Η διαφορά στην τιμή διάθεσης του δωματίου σε μονάδες με δυναμικότητα από 21-50 κλίνες 
ανάμεσα σε ξενοδοχεία του κέντρου και της υπόλοιπης Αττικής ήταν μόνο 12,9%. 
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Πίνακας 6.11  
Μέση τιμή δωματίου σε ξενοδοχεία της Αττικής ανά κατηγορία 

Μάιος και Αύγουστος 2008
(σε ευρώ)

Τάξη
ΜΑΪΟΣ 2008 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ  
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δ%
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΓΚΕΤΟ
ΕΚΤΟΣ  

ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Δ%

1* 46,0 45,3 1,5% 42,7 50,0 -17,1%
2* 63,7 68,6 -7,7% 62,7 72,7 -15,9%
3* 68,9 81,8 -18,7% 64,4 80,7 -25,3%
4* 88,1 110,5 -25,4% 76,5 103,0 -34,6%
5* 124,2 198,7 -60,0% 108,1 209,3 -93,6%
ΣΥΝΟΛΟ 82,8 108,8 -31,4% 72,7 109,8 -51,0%
Πηγή : Έρευνα πεδίου ΙΤΕΠ.

Πίνακας 6. 12

Μέση τιμή δωματίου σε ξενοδοχεία της Αττικής ανά μέγεθος 

Μάιος και Αύγουστος 2008

(σε ευρώ)

Μέγεθος
ΜΑΪΟΣ 2008 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ  
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δ%
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΓΚΕΤΟ
ΕΚΤΟΣ  

ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Δ%

1-20 35,2 63,4 -80,1% 37,4 67,6 -80,7%
21-50 71,1 80,3 -12,9% 73,9 82,4 -11,5%
51-100 72,3 94,2 -30,3% 64,7 91,7 -41,7%
>101 92,8 168,5 -81,6% 87,6 173,2 -97,7%
ΣΥΝΟΛΟ 82,8 108,8 -31,4% 72,7 109,8 -51,0%
Πηγή : Έρευνα πεδίου ΙΤΕΠ.

Αντίθετα, η διαφορά των τιμών στα μεγάλα ξενοδοχεία με δυναμικότητα άνω των 100 δωματίων ήταν 
της τάξης του 81,6%. Τον Αύγουστο η διαφορά στα μεγάλα ξενοδοχεία εκτινάσσεται στο 97,7%. Τα 
μεγάλα ξενοδοχεία της περιοχής Ομονοίας πουλούσαν κατά μέσο όρο 87,6 ευρώ το δωμάτιο, ενώ 
στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής τα ξενοδοχεία αντίστοιχου μεγέθους πωλούσαν στα 173.2 ευρώ 
το δωμάτιο.

 ► ΔιαχρονιΚή εξελιξή τών τιμών.
Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, το Μάιο του 2008 η μέση τιμή δωματίου στη γκετοποιημένη 
περιοχή ήταν 31,4% χαμηλότερη από την τιμή στην οποία διέθεταν τα δωμάτιά τους τα υπόλοιπα 
ξενοδοχεία της Αττικής. Τον ίδιο μήνα του 2009, η διαφορά διευρύνθηκε στο 58,4% και το 2010 στο 
66,9%. Καθίσταται προφανές πως διαχρονικά επιδεινώνεται το πρόβλημα ασφάλειας στο κέντρο της 
πόλης, υποβαθμίζεται η τουριστική εικόνα της περιοχής και τα ξενοδοχεία που λειτουργούν εντός της 
επίμαχης ζώνης, αναγκάζονται να υπερθεματίζουν σε μειώσεις τιμών, προκειμένου να προσελκύσουν 
πελάτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα διαπιστώνεται  στα ξενοδοχεία των υψηλών κατηγοριών. Οι 
μεγάλες και πολυτελείς μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή της Ομόνοιας, αναγκάζονται να 
διαθέτουν το προϊόν τους από 52 έως 62% χαμηλότερα από τα ξενοδοχεία της ίδιας κατηγορίας που 
λειτουργούν στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής.
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Πίνακας 6.13

Διαχρονική εξέλιξη μέσης τιμής δωματίου των ξενοδοχείων της Αττικής

Τάξη

Μάιος 2008 Μάιος 2009 Μάιος 2010
ΠΕΡΙ-

ΟΧΗ

ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ

ΠΕΡΙ-

ΟΧΗΣ

Δ%

ΠΕΡΙ-

ΟΧΗ

ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ

ΠΕΡΙ-

ΟΧΗΣ

Δ%

ΠΕΡΙ-

ΟΧΗ

ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ

ΠΕΡΙ-

ΟΧΗΣ

Δ%

1* 46,0 45,3 1,5% 45,5 57,2 -25,7% 42,8 51,4 -20,1%

2* 63,7 68,6 -7,7% 62,9 70,6 -12,2% 48,7 63,7 -30,8%

3* 68,9 81,8 -18,7% 63,7 86,4 -35,6% 58,3 82,9 -42,2%

4* 88,1 110,5 -25,4% 74,3 113,1 -52,2% 66,4 101,6 -53,0%

5* 124,2 198,7 -60,0% 83,1 133,3 -60,4% 80,6 130,5 -61,9%

ΣΥΝΟΛΟ 82,8 108,8 -31,4% 67,5 106,9 -58,4% 60,2 100,5 -66,9%

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΙΤΕΠ.

Οι μονάδες μεσαίας κατηγορίας δύο και τριών αστέρων διέθεταν το προϊόν τους παραδοσιακά σε 
πλησιέστερες τιμές σε σχέση με τα ξενοδοχεία αντίστοιχης ποιότητας στην υπόλοιπη Αττική. Το 
2008 τα ξενοδοχεία 2 αστέρων στην περιοχή της Ομόνοιας διέθεταν τα δωμάτια σε τιμές που ήταν 
μόλις 7,7% χαμηλότερες από τα 2στερα ξενοδοχεία των υπόλοιπων περιοχών. Τα ξενοδοχεία των 3 
αστέρων πωλούσαν κατά 18,7% χαμηλότερα τα δωμάτιά τους. Το 2010 τα 2στερα στην υποβαθμισμένη 
περιοχή αναγκάστηκαν να διαθέσουν το προϊόν τους κατά 30,8% φθηνότερα έναντι των υπολοίπων 
μονάδων και τα 3στερα κατά 42,2%. 

Αν και τα ξενοδοχεία των 4 και 5 αστέρων πωλούν τα δωμάτια σε τιμές αναλογικά χαμηλότερες από 
αυτές των υπολοίπων ξενοδοχείων της Αττικής, τα ξενοδοχεία των μεσαίων κατηγοριών είναι αυτά 
που αναγκάστηκαν να προβούν στις μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις τιμών. Για παράδειγμα, τα 
ξενοδοχεία των 4 αστέρων στην περιοχή της Ομόνοιας πούλαγαν κατά 6% φθηνότερα έναντι των 4 
αστέρων των άλλων περιοχών το 2008 και κατά 62% το 2010. Τα ξενοδοχεία 3 αστέρων πούλαγαν 
μόνο 18,7% φθηνότερα το 2008 και αναγκάστηκαν να πωλούν 42,2% φθηνότερα το 2010.

Πίνακας 6.14 

Διαχρονική εξέλιξη μέσης τιμής δωματίου των ξενοδοχείων της Αττικής

Τάξη

Μάιος 2008 Μάιος 2009 Μάιος 2010
ΠΕΡΙΟ-

ΧΗ

ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ  

ΠΕΡΙΟ-

ΧΗΣ

Δ%

ΠΕΡΙ-

ΟΧΗ

ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ  

ΠΕΡΙ-

ΟΧΗΣ

Δ%

ΠΕΡΙ-

ΟΧΗ

ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ  

ΠΕΡΙ-

ΟΧΗΣ

Δ%

1-20 35,2 63,4 -80,1% μ.δ. 61,4 - μ.δ. 55,6 -

21-50 71,1 80,3 -12,9% 61,9 85,3 -37,8% 47,2 79,7 -68,9%

51-100 72,3 94,2 -30,3% 70,2 95,4 -35,9% 64,7 89,2 -37,9%

>101 92,8 168,5 -81,6% 67,5 126,9 -88,0% 60,9 120,7 -98,2%

ΣΥΝΟΛΟ 82,8 108,8 -31,4% 67,5 106,9 -58,4% 60,2 100,5 -66,9%

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΙΤΕΠ.
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 ► ΔιαχρονιΚή εξελιξή του μεσου εσοΔου ανα Δώματιο.
Τα ξενοδοχεία στο νότιο τμήμα του ιστορικού κέντρου εισέπρατταν διαχρονικά χαμηλότερα έσοδα 
ανά δωμάτιο σε σχέση με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της Αττικής. Τα μικρά ξενοδοχεία οικογενειακού 
χαρακτήρα μέχρι 20 δωμάτια που βρίσκονται στην υποβαθμισμένη ζώνη του κέντρου εισέπραξαν 
το 2008 περίπου τα μισά χρήματα ανά δωμάτιο σε σχέση με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της Αττικής. 
Η σχέση είναι ακόμα δυσμενέστερη για τα μεγάλα ξενοδοχεία, άνω των 100 δωματίων. Το 2008 τα 
μεγάλα ξενοδοχεία της υποβαθμισμένης ζώνης εισέπραξαν 19.035 ευρώ ανά διαθέσιμο δωμάτιο, ενώ 
τα υπόλοιπα ξενοδοχεία  της Αττικής εισέπραξαν 69.429 ευρώ ανά διαθέσιμο δωμάτιο. Το γεγονός 
αυτό αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τα γενικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής της Ομόνοιας.

Πρόκειται για λαϊκή περιοχή με έντονα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα 
ξενοδοχεία δε διαθέτουν  εκτενείς χώρους εστίασης και συνεδριακά κέντρα. Κατά συνέπεια, δεν 
προσελκύουν εκδηλώσεις και πελάτες υψηλής εισοδηματικής τάξης. Αυτοί προτιμούν τα ξενοδοχεία 
της περιοχής του Συντάγματος ή τα ξενοδοχεία της παραλιακής ζώνης. Τα ξενοδοχεία μικρομεσαίας 
δυναμικότητας 20-50 δωματίων

Τα ξενοδοχεία μικρομεσαίας δυναμικότητας των 20 έως 50 δωματίων, τα οποία ανήκουν συνήθως 
στις τάξεις των δύο και τριών αστέρων επιτυγχάνουν πολύ καλύτερες επιδόσεις σε περιόδους που 
υπάρχει θετικό κλίμα στην τουριστική αγορά. Το 2008 εισέπραξαν κατά μέσο όρο 11.694  ευρώ 
ανά διαθέσιμο δωμάτιο τη στιγμή που τα ξενοδοχεία αντίστοιχου μεγέθους στην υπόλοιπη Αττική 
εισέπραξαν 13.100 ευρώ. Πρόκειται για μια διαφορά που υπερβαίνει ελαφρά το 12% τη στιγμή που 
στο σύνολο των επιχειρήσεων, τα έσοδα ανά δωμάτιο στην υποβαθμισμένη περιοχή υστερούν κατά 
57,4%.
Από  τα στοιχεία της έρευνας, καθίσταται εμφανές ότι τα ξενοδοχεία μεσαίας δυναμικότητας 
εκμεταλλεύονται ευχερέστερα την προνομιακή τους θέση στο λαϊκό κέντρο της πόλης έναντι των 
μεγάλων και πολυτελών ξενοδοχείων. Το 2009 η οικονομική κρίση περιόρισε τον κύκλο εργασιών 
όλων ανεξαιρέτως των ξενοδοχείων της Αττικής. Όμως τα ξενοδοχεία της υποβαθμισμένης περιοχής 
του κέντρου απώλεσαν αναλογικά περισσότερα έσοδα. Η διαφορά των εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο 
από 57,4% διευρύνθηκε στο 60,8% (Πίνακας 6.15 και 6.16). Αναλογικά, το μεγαλύτερο πλήγμα το 
δέχθηκαν τα ξενοδοχεία των τριών αστέρων που βρίσκονται στην επίμαχη ζώνη. Το 2009 τα έσοδά 
τους ανά διαθέσιμό δωμάτιο μειώθηκαν κατά 23% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Αντίθετα, 
τα ξενοδοχεία τριών αστέρων στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής αύξησαν τα έσοδα ανά δωμάτιο 
κατά 12%, με αποτέλεσμα η διαφορά στις εισπράξεις ανά δωμάτιο μεταξύ των δύο υποομάδων να 
εκτιναχθεί από το 23 στο 74%. 
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Πίνακας 6.15   

Διαχρονική εξέλιξη μέσου εσόδου ανά δωμάτιο των ξενοδοχείων στην περιοχή-γκέτο και των 
εκτός περιοχής στο σύνολο του έτους 

(ανά κατηγορία, σε ευρώ)

Τάξη
2008 2009

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δ%
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΓΚΕΤΟ
ΕΚΤΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Δ%

1* 3.553 5.505 -54,9% 2.539 6.022 -137,2%

2* 8.673 11.543 -33,1% 7.117 9.855 -38,5%

3* 15.315 18.880 -23,3% 11.496 20.068 -74,6%

4* 24.901 31.201 -25,3% 19.890 24.164 -21,5%

5* μ.δ. 87.364 - 34.220 49.392 -44,3%

ΣΥΝΟΛΟ 13.295 20.925 -57,4% 12.015 19.324 -60,8%
Πηγή : Έρευνα πεδίου ΙΤΕΠ

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6.16, οι μονάδες μικρομεσαίας και μεσαίας δυναμικότητας από 20 
έως 100 δωμάτια ήταν αυτές που αντιμετώπισαν τα περισσότερα προβλήματα λόγω της οικονομικής 
κρίσης. Είναι οι μονάδες που φιλοξενούν κατά βάση Έλληνες που έρχονται στην πρωτεύουσα για 
επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους και τουρίστες μεσαίας εισοδηματικής τάξης. Οι μεγάλες 
μονάδες αποκομίζουν σημαντικό τμήμα των εσόδων τους από υπηρεσίες που παρέχουν σε κατοίκους 
της πόλης ή σε τουρίστες υψηλής εισοδηματικής στάθμης που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς 
σκοπούς. Είναι εύκολο οι συγκεκριμένες κατηγορίες εσόδων να θιγούν λιγότερο από την οικονομική 
ύφεση του 2009. Η τάση αυτή ενδέχεται να αντιστραφεί αν η οικονομική καθίζηση στην εσωτερική 
αγορά παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι έλεγχοι Levene και Two-Way Anova έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στα έσοδα ανά δωμάτιο ανάμεσα στα ξενοδοχεία της υποβαθμισμένης περιοχής και της υπόλοιπης 
Αττικής. Από τον έλεγχο της διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης προέκυψε ότι F (7,133) = 12,65 με Pr 
= 0,00.  Για το σύνολο του σταθμισμένου υποδείγματος, αυτό σημαίνει ότι εμφανίζονται στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στα μέσα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες 
ξενοδοχειακών μονάδων. Η επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής «τάξη» εμφανίζεται στατιστικά 
σημαντική για κάθε διάστημα εμπιστοσύνης, αφού F (4,106) = 7,67 με Pr = 0,00. Η κύρια επίδραση του 
παράγοντα «θέση» είναι στατιστικά σημαντική, αφού F (1,109) = 4,25 με Pr = 0,04 < 0,05. Αντίθετα, 
η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντική,
 αφού F (4,106) = 0,32 με  Pr = 0,86.
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Πίνακας 6.16  

Διαχρονική εξέλιξη μέσου εσόδου ανά δωμάτιο των ξενοδοχείων στην περιοχή-γκέτο και των 
εκτός περιοχής στο σύνολο του έτους 

(ανά μέγεθος, σε ευρώ)

Μέγεθος
2008 2009

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΚΕΤΟ

ΕΚΤΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δ%
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΓΚΕΤΟ
ΕΚΤΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Δ%

1-20 5.111 9.972 -95,1% μ.δ. 10.483 -

21-50 11.694 13.110 -12,1% 8.691 12.125 -39,5%

51-100 13.634 24.179 -77,3% 10.763 28.207 -162,1%

>101 19.035 69.429 -264,7% 17.239 34.000 -97,2%

ΣΥΝΟΛΟ 13.295 20.925 -57,4% 12.015 19.324 -60,8%

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΙΤΕΠ

Η απουσία αλληλεπίδρασης σημαίνει ότι σε όλες τις τάξεις ξενοδοχείων, τα έσοδα ανά διαθέσιμο 
δωμάτιο στην υποβαθμισμένη περιοχή της Ομόνοιας παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από τα 
αντίστοιχα ξενοδοχεία της υπόλοιπης Αττικής. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης διπλής 
κατεύθυνσης είναι παραπλήσια και για το δείγμα του 2009 στο σύνολο του υποδείγματος F (9,101) 
=  10,97 με  Pr = 0,00. Η κύρια επίδραση του παράγοντα «τάξη» είναι στατιστικά σημαντική σε κάθε 
διάστημα εμπιστοσύνης F = 8,85. Στατιστικά σημαντική είναι και η κύρια επίδραση του παράγοντα 
«θέση». Όπως και το 2008, η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών, δεν είναι 
στατιστικά σημαντική, αφού F (4,106) = 0,32 με Pr = 0,86.

 ► ή απασχολήσή στα ξενοΔοχεια τήσ αθήνασ.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από την προέκταση των χαρακτηριστικών του δείγματος 
στον πληθυσμό, η συνολική απασχόληση στα ξενοδοχεία της Αττικής το Μάιο του 2008 ανήλθε σε 
16.731 εργαζόμενους. Τον ίδιο μήνα του 2010 απασχολήθηκαν μόλις 11.757 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι 
χάθηκαν περίπου πέντε χιλιάδες θέσεις μόνιμης και εποχικής απασχόλησης εξαιτίας των προβλημάτων 
που αντιμετώπισε η Πρωτεύουσα τον Μάιο του 2010. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και τα 
μέλη των οικογενειών του ιδιοκτήτη που απασχολούνται στις μικρές μονάδες. Η εκτίμηση προέκυψε 
από σταθμισμένη αναγωγή της μέσης απασχόλησης ανά δωμάτιο στο συνολικό πληθυσμό των 
ξενοδοχείων της Αττικής ως προς την τάξη και τη θέση που είναι εγκατεστημένα.

Από τον Πίνακα 6.17, προκύπτει ότι η μέση απασχόληση ανά ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή 
της Ομόνοιας ανερχόταν το 2008 σε 23 άτομα, ενώ στα ξενοδοχεία εκτός κέντρου σε 38,2 άτομα. Το 
2009 η απασχόληση εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένη. Δεν πρόκειται όμως για πραγματική εξέλιξη, 
δεδομένου ότι το δείγμα ξενοδοχείων του 2009 περιλαμβάνει λιγότερες μικρές μονάδες και κατά 
συνέπεια υπερεκτιμάται ελαφρά η μέση απασχόληση ανά μονάδα σε σχέση με το δείγμα του 2008. 
Πάντως και το 2010 δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στο μέσο αριθμό απασχολουμένων 
ανά μονάδα, αν και καταγράφεται σαφής μείωση έναντι του 2009. 
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Πίνακας 6.17

Διαχρονική εξέλιξη της απασχόλησης ανά δωμάτιο στα ξενοδοχεία της 
υποβαθμισμένης περιοχής και εκτός κέντρου το Μάιο

Τάξη
2008 2009 2010

Κέντρο
Εκτός 

κέντρου
Δ% Κέντρο

Εκτός 
κέντρου

Δ% Κέντρο
Εκτός 

κέντρου
Δ%

1-20 2,16 5 131,5% - 4,9 - - 4,5 -
21-50 15,8 11,2 -29,1% 10,9 10,7 -1,8% 7,9 10,2 29,1%
51-100 17,4 37,3 114,4% 15,7 36,7 133,8% 13 30,8 136,9%
>101 60,7 21,28 -64,9% 57,3 145,5 153,9% 51,1 140,7 175,3%
Σύνολο 23,2 38,2 64,7% 23,8 39 63,9% 21 38,7 84,3%
Πηγή: Έρευνα πεδίου ΙΤΕΠ

Τα ξενοδοχεία μικρού μεγέθους μέχρι 50 δωμάτια δεν έχουν μεγάλα περιθώρια μείωσης του 
απασχολούμενου προσωπικού, αφού θα πρέπει να λειτουργούν όλο το 24ωρο τουλάχιστον τη ρεσεψιόν. 
Στις μονάδες με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 100 δωματίων, η μέση απασχόληση μειώθηκε κατά 6 
άτομα το 2010. Ποσοστιαία η μείωση της απασχόλησης στα ξενοδοχεία της υποβαθμισμένης ζώνης, 
είναι μεγαλύτερη από τα ξενοδοχεία της υπόλοιπης Αττικής. 

Πιο ενδεικτικά για τις πραγματικές μεταβολές του μεγέθους της απασχόλησης είναι τα στοιχεία του 
Πίνακα 6.18. Η μέση απασχόληση ανά δωμάτιο στα ξενοδοχεία της γκετοποιημένης περιοχής ήταν 
0,30 εργαζόμενοι το 2008. Το 2009 έπεσε στους 0,27 και το 2010 στους0,21. Αυτό σημαίνει ότι από 
το 2008 ως το 2010 η μέση απασχόληση ανά δωμάτιο στα ξενοδοχεία του κέντρου μειώθηκε κατά 
30%. Πρόκειται για πολύ μεγάλη διαφορά, δεδομένου ότι ακόμα και αν ληφθεί υπόψη η μείωση στις 
πληρότητες είναι βέβαιον ότι οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να υποβαθμίσουν το επίπεδο ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος.

Η μέση απασχόληση ανά δωμάτιο στα ξενοδοχεία που λειτουργούν εκτός της γκετοποιημένης 
περιοχής είναι μεγαλύτερη κατά 42%. Επίσης, η μείωση που καταγράφηκε από το 2008 ως το 2010 
ανήλθε σωρευτικά στο 11,6%. Η μεγαλύτερη μείωση μεταξύ του 2009 και του 2010 σημειώνεται 
στα ξενοδοχεία δύο αστέρων που βρίσκονται στην περιοχή της Ομόνοιας. Η μέση απασχόληση ανά 
δωμάτιο μειώθηκε κατά 40%. Εξίσου σημαντική μείωση (22,1%) εμφάνισε και η απασχόληση στα 
ξενοδοχεία 4 αστέρων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Στα ξενοδοχεία εκτός της υποβαθμισμένης 
ζώνης, η μεγαλύτερη μείωση στην απασχόληση κατά το 2010 καταγράφεται στα ξενοδοχεία των 4 
αστέρων. Από 0,51 εργαζόμενους ανά δωμάτιο το 2009, η απασχόληση περιορίστηκε σε 0,44 το 2010 
και αντιστοιχεί σε μείωση κατά 13,7%.

Σε όλα τα υποδείγματα του Μαΐου 2008, Αυγούστου 2008, Μαΐου 2009 και Μαΐου 2010, η ανάλυση 
της διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης όταν χρησιμοποιείται ως εξηρτημένη μεταβλητή η απασχόληση 
ανά δωμάτιο έδειξε στατιστικά σημαντική επίδραση των παραγόντων «τάξη» και «θέση» της 
μονάδας. Η κύρια επίδραση του παράγοντα «θέση» είναι στατιστικά σημαντική και στις τέσσερις 
περιπτώσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός της υποβαθμισμένης 
ζώνης του κέντρου, απασχολούν αναλογικά περισσότερους εργαζόμενους σε βαθμό που κρίνεται 
στατιστικά σημαντικός. Η αλληλεπίδραση μεταξύ τάξης και θέσης της μονάδας εμφανίζεται 
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στατιστικά μη σημαντική και στις τέσσερις περιόδους που κάλυψε η δειγματοληψία. Αυτό σημαίνει 
ότι η απασχόληση ανά δωμάτιο είναι σταθερά χαμηλότερη στα ξενοδοχεία της Ομόνοιας, ανεξάρτητα 
από την τάξη στην οποία ανήκουν (Πίνακας 6.19).

Πίνακας 6.18

Διαχρονική εξέλιξη της απασχόλησης ανά δωμάτιο στα ξενοδοχεία της Αττικής

Τάξη
2008 2009 2010

Κέντρο
Εκτός 

κέντρου
Δ% Κέντρο

Εκτός 

κέντρου
Δ% Κέντρο

Εκτός 

κέντρου
Δ%

1* 0,12 0,24 100,0% 0,13 0,27 107,7% 0,13 0,24 84,6%

2* 0,2 0,27 35,0% 0,25 0,27 8,0% 0,15 0,25 66,7%

3* 0,34 0,43 26,5% 0,25 0,41 64,0% 0,21 0,34 61,9%

4* 0,35 0,56 60,0% 0,33 0,51 54,5% 0,26 0,44 69,2%

5* 0,8 1,7 112,5% 0,56 0,79 41,1% 0,51 0,75 47,1%

Σύνολο 0,3 0,43 43,3% 0,27 0,41 51,9% 0,21 0,38 81,0%

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΙΤΕΠ

 ► σήμεια τουριστιΚου ενΔιαφεροντοσ που επήρεαζονται απο τισ 
συνθήΚεσ γΚετοποιήσήσ στήν ευρυτερή περιοχή τήσ ομονοιασ.
Το παράδοξο με την περίπτωση της Αθήνας είναι ότι επετράπη να δημιουργηθούν συνθήκες 
γκετοποίησης σε ένα χώρο όπου λειτουργούν δημόσιες υποδομές που εξυπηρετούν το σύνολο της 
πόλης (κομβικοί σταθμοί μετρό, κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός). Επίσης, η περιοχή γειτνιάζει 
με σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα και το εμπορικό κέντρο της πόλης. Σημειώνεται ότι η Ερμού 
είναι ο ακριβότερος και πιο εμπορικός δρόμος της πόλης και η Πατησίων ο δρόμος με τα περισσότερα 
εμπορικά καταστήματα. Τέλος, η Πειραιώς είναι ένας από τους δύο βασικούς οδικούς άξονες που 
συνδέουν τον Πειραιά με το ιστορικό κέντρο της πόλης. Κατά συνέπεια, έχουν δημιουργηθεί 
άκρως ανησυχητικές παρενέργειες που επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική λειτουργία της πόλης και 
δυσφημούν την τουριστική της εικόνα. 

Το επικίνδυνο τρίγωνο μεταξύ Αθηνάς – Ερμού – Πειραιώς και Αγ. Κωνσταντίνου συνορεύει με 
σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα, όπως η πλατεία Μοναστηρακίου, η παραδοσιακή αγορά της 
Ηφαίστου (fleet market), ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού, του Θησείου και της Αρχαίας 
Αγοράς (Στοά Αττάλου), η Τεχνόπολη στο Γκάζι και το Εθνικό Θέατρο. Στην περιοχή λειτουργούσαν 
ανέκαθεν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες εξυπηρετούσαν τους περιηγητές που ενδιαφέρονται 
για τα μνημεία που βρίσκονται στον άξονα του μεγάλου αρχαιολογικού περιπάτου Κεραμεικού- 
Νέου Μουσείου Ακρόπολης.  Αν αναλογιστεί κανείς ότι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα τουριστικό 
αξιοθέατο της πόλης, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα λόγω 
της κατάληψης του πεζοδρόμου της Τοσίτσα από ναρκομανείς, καθίσταται σαφές ότι τα προβλήματα 
γκετοποίησης δυο εμβληματικών σημείων της πόλης είναι ορατά στην πλειονότητα των επισκεπτών 
της πόλης. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με έρευνα της GPR Consulting για λογαριασμό της Ένωσης 
Ξενοδοχείων Αθήνας το 76,3% των τουριστών επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους γύρω 
από την Ακρόπολη και το 38,8% το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
πάνω από τους μισούς επισκέπτες της πόλης είναι πιθανό να γίνουν μάρτυρες παρακμιακών σκηνών 
που δυσφημούν την εικόνα της πρωτεύουσας ή να πέσουν θύματα εγκληματικών ενεργειών που 
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διαπράττουν όσα παραβατικά άτομα συχνάζουν στον πεζόδρομο της Τοσίτσα ή στα αυτοσχέδια 
παζάρια που στήνονται στη Σωκράτους και τους γύρω δρόμους.

Είναι σαφές ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από τα κεντρικά και εμβληματικά σημεία της 
πόλης μετανάστες, ναρκομανείς, ζητιάνοι, αλλοδαποί μικροπωλητές και όλα τα ακραία στοιχεία με 
παραβατική συμπεριφορά. 

 ► ποσοτιΚή εΚτιμήσή τήσ επιΔρασήσ στήν απασχολήσή.
Για να διερευνηθεί ποσοτικά η επίδραση των φαινομένων γκετοποίησης στην απασχόληση των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας, εκτιμώνται μια 
σειρά λογαριθμικών οικονομετρικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιούν ως εξηρτημένη μεταβλητή τον 
αριθμό των απασχολούμενων σε κάθε μονάδα. Η μαθηματική διατύπωση του βασικού υποδείγματος 
είναι της μορφής:

T9483726

154321

GHETTOSTARSTARbSTARb
STARCONFLN_ROOMSLN_ORLN_ARRb_

ubb
bbbbCEMPLLN

+++++
++++++=

όπου:
LN_EMPL: ο λογάριθμος του συνολικού αριθμού απασχολουμένων σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα 

που συμμετέχει στο δείγμα.
LN_ARR:  ο λογάριθμος της μέσης τιμής που διατέθηκαν τα δωμάτια της μονάδας στη διάρκεια του 

υπό εξέταση μήνα καθενός από τα έτη που καλύπτει η έρευνα.
LN_OR: ο λογάριθμος της πληρότητας που επιτυγχάνει η ξενοδοχειακή μονάδα τον αντίστοιχο μήνα.
LN_ROOMS: ο λογάριθμος του αριθμού των δωματίων που διαθέτει κάθε ξενοδοχειακή μονάδα του 

δείγματος.
CONF: διχοτομική ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1, όταν η ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει 

αίθουσες για οργάνωση συνεδρίων και 0 σε κάθε άλλη περίπτωση.
STAR1: διχοτομική ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1, στην περίπτωση που το ξενοδοχείο 

είναι ενός αστέρος και την τιμή 0 στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
STAR2: διχοτομική ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1, όταν το ξενοδοχείο είναι 2 αστέρων.
STAR3: διχοτομική ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1, όταν το ξενοδοχείο είναι 3 αστέρων.
STAR4: διχοτομική ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1, όταν το ξενοδοχείο είναι 4 αστέρων 

και μηδέν σε κάθε άλλα περίπτωση.
GHETTO: διχοτομική ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1, όταν το ξενοδοχείο βρίσκεται 

εγκατεστημένο στην ευρύτερη περιοχή της Ομονοίας. Και 0 όταν βρίσκεται έξω από αυτή.

Εκτός από τις συγκεκριμένες μεταβλητές υπήρχαν στη διάθεση των μελετητών πληθώρα άλλων 
τεχνικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών κάθε ξενοδοχειακής μονάδας. Οι συγκεκριμένες 
μεταβλητές παρείχαν πληροφορίες για την ύπαρξη καταστημάτων, εστιατορίων, θέσεων parking, 
ύπαρξης κεντρικού κλιματισμού, τηλεόρασης, internet κλπ. Σε πρώτη φάση εκτιμήθηκε ένα 
γραμμικό υπόδειγμα που περιελάμβανε όσες μεταβλητές θεωρήθηκε ότι μπορούν να επηρεάσουν 
την απασχόληση σε μια ξενοδοχειακή μονάδα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική «forward 



• 269 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

stepwise regression» των Makridakis, Wheelwright και McGee (1983), προκειμένου να εντοπιστούν 
οι ερμηνευτικές μεταβλητές που δίνουν στατιστικά σημαντικούς συντελεστές, με βάση την t-statistic 
και ταυτόχρονα μεγιστοποιούν το R2 Adjusted.

Από την προαναφερόμενη διαδικασία προέκυψαν οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στο 
τελικό μαθηματικό υπόδειγμα. Παραπλήσια αποτελέσματα έδωσαν και οι έλεγχοι με τα κριτήρια 
πληροφορίας Akaike και Schwarz. Όσο αφαιρούσαμε μεταβλητές που αντιστοιχούσαν στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά για τις εξυπηρετήσεις που προσέφερε η ομάδα, τόσο μειωνόταν η τιμή και για τα δύο 
κριτήρια πληροφόρησης. Εξαίρεση απετέλεσε η μεταβλητή CONF και το σετ των ψευδομεταβλητών 
που αντιστοιχεί στις τάξεις αστέρων που κατατάσσεται κάθε μονάδα. Το υπόδειγμα που επελέγη 
τελικά εφαρμόστηκε στα στοιχεία που αφορούσαν την απασχόληση του 2008 του Αυγούστου του 
2008, του 2009 και του Μαΐου 2010. Στον Πίνακα 6.20 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα 
που ελήφθησαν από την εκτίμηση των αντίστοιχων υποδειγμάτων.

Πίνακας 6.20
ΜΑΙΟΣ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 08 ΜΑΙΟΣ 09 ΜΑΙΟΣ 10

Variable Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob.

LN_ARR 0.155074 0.2769 0.277117 0.0594 0.390196 0.0014 0.251018 0.0069

LN_OR 0.439660 0.0001 -0.027170 0.7873 0.293297 0.0584 0.213401 0.0324

LN_ROOMS 0.830439 0.0000 0.845902 0.0000 0.877544 0.0000 0.870643 0.0000

Conference Room 0.273387 0.0428 0.238163 0.0915 0.292289 0.0107 0.108850 0.3391

STAR_1 -1.639008 0.0000 -1.602099 0.0000 -0.703859 0.0028 -0.970582 0.0000

STAR_2 -1.546287 0.0000 -1.496837 0.0000 -0.703002 0.0006 -0.952732 0.0000

STAR_3 -1.216512 0.0000 -1.034861 0.0001 -0.458623 0.0069 -0.726047 0.0000

STAR_4 -0.999191 0.0000 -0.834733 0.0008 -0.346673 0.0187 -0.514561 0.0005
KENTRO vs MH 

KENTRO
-0.207753 0.0350 -0.199790 0.0595 -0.267510 0.0025 -0.272888 0.0028

C -1.848047 0.0306 -0.529058 0.5931 -3.181238 0.0003 -1.953350 0.0010
N=151

Adj. R2 =0.836222

BG LM-test=0.547770

N=149

Adj. R2 =0.819582

BG LM-test=0.241115

N=131

Adj. R2 =0.896823

DW =1.933436

N=121

Adj. R2 =0.899739

DW =2.048372
White hetero. test p-value=0.748219 p-value=0.699622 p-value=0.222520 p-value=0.392992

Διαγνωστικοί έλεγχοι αξιοπιστίας και προβλεπτικής ικανότητας των υποδειγμάτων. 
Το υπόδειγμα που εκτιμήθηκε, εμφανίζει υψηλή ερμηνευτική ικανότητα και ικανοποιητικό βαθμό 
προσαρμογής σε όλες τις επιμέρους χρονικές περιόδους που εφαρμόστηκε. Το R2 Adjusted κυμαίνεται 
από 0,82 στο υπόδειγμα που αφορά στα δεδομένα του Αυγούστου 2008 ως το 0,90 στο υπόδειγμα του 
Μαΐου 2010. Πρόκειται για πολύ υψηλές τιμές για οικονομετρικά υποδείγματα που εφαρμόζονται σε 
διαστρωματικά στοιχεία.

Στο υπόδειγμα του Μαΐου 2008, η εκτιμώμενη F - stat = 86
Στο υπόδειγμα του Αυγούστου 2008, F - stat =75,7
Στο υπόδειγμα του Μαΐου 2009, το F - stat  είναι 126,5 και στου Μαΐου 2010, F = 120,6%.
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Οι υψηλές τιμές της  Fstat αποδεικνύουν ότι το άνυσμα του συνόλου των εκτιμητριών είναι στατιστικά 
σημαντικό σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Επομένως και τα 4 υποδείγματα είναι στο σύνολό τους 
στατιστικά σημαντικά και γίνονται αποδεκτά.

Τα κριτήρια Akaike και Schwarz δίνουν πολύ χαμηλές τιμές που βρίσκονται κοντά στο 2 σε όλες τις 
περιπτώσεις. Το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει την υψηλή ερμηνευτική ικανότητα των υποδειγμάτων. 
Αν και τα στοιχεία των δειγμάτων είναι διαστρωματικά και λογικά δε θα έπρεπε να εμφανίζουν 
αυτοσυσχέτιση, τα υποδείγματα του Μαΐου 2008 και Μάιου 2009 έδωσαν τιμές της κατανομής 
Durbin Watson χαμηλότερες από την κρίσιμη τιμή που αποδεικνύει έλλειψη αυτοσυσχέτισης. Όμως η 
χρήση του διαγνωστικού ελέγχου για ύπαρξη σειριακής συσχέτισης των Breusch – Godfrey (LM Test) 
απέδειξε ότι τα υποδείγματα δεν εμφανίζουν αυτοσυσχέτιση καμιάς τάξης. Στην πρώτη περίπτωση το 
FBG=0,34 με Pr  =0,56 και στο υπόδειγμα του Αυγούστου 2008  FBG = 1.28  με Pr =0,26.

Τα ίδια συμπεράσματα προέκυψαν και με τη χρήση του διαγνωστικού ελέγχου της Q-statistic, αφού 
δεν εμφανίστηκε κανένας παράγοντας AR στατιστικά σημαντικός. Στα υποδείγματα του Μαΐου 2009 
και 2010 η τιμή της στατιστικής  Durbin Watson είναι πολύ κοντά στο 2 και επομένως δεν τίθεται 
ζήτημα ύπαρξης αυτοσυσχέτισης. Στο υπόδειγμα του Μαΐου 2008 η κατανομή των σφαλμάτων 
δεν προσεγγίζει ικανοποιητικά την κανονική κατανομή, αφού το Jacque – Bera-stat = 12,4 με Pr = 

0,002. Αντίστοιχο πρόβλημα εμφανίζεται και στο υπόδειγμα του Αυγούστου 2008. η κατανομή των 
σφαλμάτων εμφανίζει στρέβλωση προς τα δεξιά, γεγονός που αποδίδεται σε ορισμένες ακραίες τιμές 
σφαλμάτων με αρνητικό πρόσημο. Εντοπίστηκαν οι ξενοδοχειακές μονάδες που δεν προσαρμόζονται 
στο θεωρητικό υπόδειγμα και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μονάδες μικρής δυναμικότητας ενός 
και δύο αστέρων. Είναι οικογενειακές μονάδες και πιθανόν ο ιδιοκτήτης δε συμπεριέλαβε στα άτομα 
που δήλωσε ως απασχολούμενα τα μέλη της οικογένειας που βοηθούν. Αντίθετα, στα υποδείγματα 
του Μαΐου 2009 και του Μαΐου 2010 η κατανομή των σφαλμάτων είναι κανονική, αφού στην πρώτη 
περίπτωση J-B=4,01 με Pr=0,13 και στη δεύτερη JB=0,88 με Pr=0,64.

Κανένα από τα υποδείγματα δεν εμφανίζει ετεροσκεδαστικότητα παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται 
δείγμα διαστρωματικών δεδομένων. Με τη χρήση του διαγνωστικού ελέγχου White Heteroscedasticity 
Test  στο πρώτο υπόδειγμα η FWH   = 0,68  με  Pr=0,76. Στο δεύτερο υπόδειγμα FWH = 0,73 με PR=0,72. 
Στο τρίτο υπόδειγμα  FWH =1,3 με Pr=0,22  και στο υπόδειγμα του Μαΐου 2010 FWH=1,05 με Pr=0,40.  

 ► ερμήνεια αποτελεσματών.
Όλες οι ερμηνευτικές μεταβλητές εμφανίζουν τα αναμενόμενα πρόσημα και οι περισσότερες από 
αυτές είναι στατιστικά σημαντικές και στα τέσσερα υποδείγματα. Τα βασικά συμπεράσματα που 
προκύπτουν από την ερμηνεία των εκτιμώμενων συντελεστών των υποδειγμάτων είναι τα ακόλουθα:

•	 Η ανεξάρτητη μεταβλητή που ερμηνεύει το μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης της 
απασχόλησης από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο είναι ο αριθμός των δωματίων της μονάδας Σε όλα 
τα υποδείγματα το πρόσημα της μεταβλητής είναι θετικό και η ελαστικότητά της ως προς την 
απασχόληση κυμαίνεται από 0,84 έως 0,88. Το γεγονός ότι η ελαστικότητα είναι χαμηλότερη 
της μονάδας σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία της ίδιας τάξης που διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό 
δωματίων εκμεταλλεύονται οικονομίες κλίμακας και χρησιμοποιούν στην ουσία μικρότερο 
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αριθμό εργαζομένων ανά δωμάτιο.

•	 Υψηλό βαθμό συσχέτισης με την εξαρτημένη μεταβλητή εμφανίζει και η τάξη του ξενοδοχείου. 
Το αρνητικό πρόσημο της ψευδομεταβλητής  star-1 σημαίνει ότι η ξενοδοχειακή επιχείρηση 
ενός αστέρος χρησιμοποιεί λιγότερους εργαζόμενους συγκριτικά με τις υπόλοιπες τάξεις 
ξενοδοχείων. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες ψευδομεταβλητές του είδους, αφού λείπει η 
ψευδομεταβλητή των ξενοδοχείων 5 αστέρων που σχετίζεται θετικά με την απασχόληση, για 
να μην εμφανίσει το υπόδειγμα πολυσυγγραμμικότητα.

•	 Η ύπαρξη συνεδριακών αιθουσών συσχετίζεται θετικά με το μέγεθος της απασχόλησης. Οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που διαθέτουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για οργάνωση 
εκδηλώσεων απασχολούν μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων σε σύγκριση με τις ομοειδείς 
μονάδες που δεν προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες.
Η ψευδομεταβλητή confroom είναι στατιστικά σημαντική στο υπόδειγμα του Μαΐου 2008 
(Ρr = 0,04). Στο υπόδειγμα του Αυγούστου η ψευδομεταβλητή δεν εμφανίζεται στατιστικά 
σημαντική, καθώς δεν διοργανώνονται συνέδρια κατά το συγκεκριμένο μήνα του έτους. 
Στο υπόδειγμα του Μαΐου 2009 η μεταβλητή είναι και πάλι στατιστικά σημαντική (Ρr = 0,01). 
Όμως η αντίστοιχη μεταβλητή το Μάιο του 2010 δεν είναι στατιστικά σημαντική. Το γεγονός 
αυτό αποδεικνύει ότι πραγματοποιήθηκαν λιγότερα συνέδρια στην Αθήνα το τελευταίο έτος 
και γι’ αυτό τα ξενοδοχεία δεν απασχόλησαν επιπλέον εργαζόμενους. Επειδή τα συνέδρια 
οργανώνονται πολλούς μήνες πριν, η καθίζηση δεν μπορεί να αποδοθεί στα βίαια επεισόδια 
που σημειώθηκαν το Μάιο του προηγούμενου έτους στο κέντρο της πόλης. Αντανακλά τη 
γενικότερη τάση που έχει να κάνει με την εμπέδωση κλίματος ανασφάλειας για τις οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες που πρόκειται να επικρατήσουν στην πόλη. Η ζημιά που προξενείται 
από τον αρνητικό τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η οικονομική κρίση στα διεθνή ΜΜΕ είναι 
προφανής.

•	 Το ύψος της μέσης τιμής διάθεσης του δωματίου συσχετίζεται θετικά με την απασχόληση στα 
ξενοδοχεία. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή διάθεσης των δωματίων τόσο υψηλότερος 
είναι ο αριθμός των απασχολουμένων. Η ελαστικότητα της τιμής σε σχέση με την απασχόληση 
ήταν 0,15 το 2008 και ανήλθε σε 0,25 στο υπόδειγμα του 2010. Αυτό σημαίνει ότι όσο περνάει 
ο καιρός και αυξάνονται τα προβλήματα ασφάλειας στο κέντρο της πόλης το μέγεθος της 
απασχόλησης εμφανίζει μεγαλύτερη ελαστικότητα στις πιθανές μεταβλητές των τιμών. Αν το 
2008 η μέση τιμή διάθεσης των δωματίων ενός ξενοδοχείου μειωνόταν κατά 10% η απασχόληση 
θα μειωνόταν κατά 1,5%. Μια αντίστοιχη μείωση των τιμών κατά το 2010 περιορίζει την 
απασχόληση κατά 2,5%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η κερδοφορία των ξενοδοχείων της 
Αθήνας έχει εξανεμιστεί πλήρως και κάθε πτώση των τιμών αντιμετωπίζεται με σημαντική 
μείωση της απασχόλησης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί ασφαλώς προβλήματα στην 
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

•	 Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει με την ελαστικότητα της απασχόλησης ως προς την πληρότητα 
των μονάδων. Η ελαστικότητα το Μάιο του 2008 υπολογίστηκε σε 0,44 ενώ τον αντίστοιχο 
μήνα του 2010 έπεσε στο 0,21. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι περιορισμένες αυξομειώσεις 
στις πληρότητες δεν επιφέρουν ανάλογες μεταβολές στην απασχόληση. Οι ξενοδοχειακές 
μονάδες λειτουργούν με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό και γι’ αυτό δυσκολεύονται να το 
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περιορίσουν περαιτέρω.
Η επόμενη επιλογή τους είναι η αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Δυστυχώς, το τελευταίο 
εξάμηνο έκλεισαν στο κέντρο της Αθήνας 9 ξενοδοχειακές μονάδες συνολικής δυναμικότητας 
837 δωματίων. Με βάση τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από το υπόδειγμα, μόνο τα ξενοδοχεία 
αυτά απασχολούσαν 335 εργαζόμενους.

•	 Η μεταβλητή που περιγράφει τη θέση εγκατάστασης της μονάδας εμφανίζει αρνητικό πρόσημο 
και στα τέσσερα υποδείγματα. 
Αυτό σημαίνει ότι ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται στην υποβαθμισμένη περιοχή γύρω από 
την Ομόνοια απασχολεί αναλογικά λιγότερους εργαζόμενους από ένα ξενοδοχείο της ίδιας 
κατηγορίας και δυναμικότητας που βρίσκεται σε μια άλλη περιοχή της Αττικής. 
Στα υποδείγματα του Μαΐου 2009 και Μαΐου 2010 η μεταβλητή καθίσταται στατιστικά 
σημαντική (Ρr = 0,003). Αυτό σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία της υποβαθμισμένης περιοχής 
απασχολούν όλο και λιγότερους εργαζόμενους σε σχέση με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της Αττικής. 
Πρόκειται για αναμενόμενο συμπέρασμα, αφού τόσο η ζήτηση όσο και οι τιμές διάθεσης του 
προϊόντος μειώνονται με ταχύτερους ρυθμούς στα ξενοδοχεία της συγκεκριμένης ζώνης. 

 ► ή θετιΚή εμπειρια τών ολυμπιαΚών αγώνών.
Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι ένα απλό αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας. Πρόκειται 
για μια από τις σημαντικότερες συναντήσεις με πολιτιστικό, τουριστικό, επικοινωνιακό και εντέλει 
πολιτικό ενδιαφέρον. Ένα τόσο σημαντικό γεγονός που είναι βέβαιο ότι προσελκύει τα φώτα της 
δημοσιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο αποκτά αυτόματα μια σοβαρή διάσταση ασφάλειας ανεξάρτητα 
από τη χώρα στην οποία διεξάγεται. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας απαιτούσαν υψηλότερες από 
τις συνήθεις προδιαγραφές ασφαλείας λόγω της συγκυρίας μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν. 
Ήταν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα διεξάγονταν μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001. Η αγωνία εντάθηκε μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο 
της Μαδρίτης το Μάρτιο του 2004. Μέσα σε ένα κλίμα αμφισβήτησης για την αποτελεσματικότητα 
των ελληνικών αρχών επιχειρήθηκε να οργανωθεί ένα τεράστιο σύστημα ασφαλείας. Η ομπρέλα 
ασφαλείας κάλυπτε ολόκληρη τη χώρα δίνοντας ασφαλώς ιδιαίτερη έμφαση στην ευρύτερη περιφέρεια 
της Αττικής. Για την Ολυμπιακή ασφάλεια χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι, 
ο πιο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός και μεταφέρθηκε η τεχνογνωσία των πιο αποτελεσματικών 
αρχών ασφαλείας στον κόσμο.

Υπολογίζεται ότι έμμεσα και άμεσα απασχολήθηκαν στον τομέα της ασφαλείας περίπου 70.000 
άτομα από διάφορους κρατικούς φορείς. Σε αμιγώς αστυνομικά καθήκοντα χρησιμοποιήθηκαν 
34.680 άτομα. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα για επιτήρηση χώρων 
και συλλογή πληροφοριών. Για πρώτη φορά εισήχθησαν στην περιοχή της Αθήνας νέες μορφές 
κοινωνικού έλεγχου του δημόσιου χώρου που βασιζόταν σε συστήματα προηγμένης τεχνολογίας. 
Χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες κίνησης, συστήματα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) και επιχειρήθηκε η 
εναέρια επιτήρηση του κέντρου της πόλης με τη χρησιμοποίηση ενός αερόπλοιου. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σχεδιασμό της κατάλληλης αντεγκληματικής πολιτικής που θα 
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βελτίωνε την εικόνα και τους όρους ασφαλείας στις αστικές περιοχές του λεκανοπεδίου (Δ/νση 
Ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων – 2003). Σχεδιάστηκαν προγράμματα για την αστυνόμευση των 
κεντρικών πλατειών της Αθήνας και την αποφασιστική αντιμετώπιση του παραεμπορίου. Τα μέτρα 
εφαρμόστηκαν προληπτικά και άλλαξαν αρκετούς μήνες πριν την καθημερινότητα των κατοίκων και 
των ελευθέρων επαγγελματιών του κέντρου της πόλης (Χαϊνάς – 2007). 

Η αποφασιστικότητα της ελληνικής αστυνομίας έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους πολίτες της Αθήνας. 
Στην ουσία το 2004 εφαρμόστηκε στην πόλη το πρότυπο αστυνόμευσης της μηδενικής ανοχής. Οι 
επαίτες, οι τοξικομανείς και οι μετανάστες θεωρήθηκαν δυνητικές απειλές και εφαρμόστηκε σε βάρος 
τους μια συνεχώς αυξανόμενη ποινική αυστηρότητα. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια την πλήρη 
ανακατάληψη των δημόσιων χώρων της πόλης και την εκκαθάριση τους από μορφές μικρομεσαίας 
εγκληματικότητας (Ζαραφωνίτου – 2004).

Η συνεχής επιτήρηση των μεταναστών και των τοξικομανών, η απομάκρυνση των επαιτών από 
ολόκληρο το κέντρο και οι συνεχείς προσαγωγές υπόπτων έφεραν θεαματικά αποτελέσματα. Στη 
διάρκεια των αγώνων η εικόνα του κέντρου της πόλης ήταν υποδειγματική. Μα βάση τα στατιστικά 
στοιχεία τη ελληνικής αστυνομίας στη διάρκεια της Ολυμπιακής και μετα-Ολυμπιακής περιόδου 
υπήρξε σημαντική μείωση στους αριθμούς των αδικημάτων της κλοπής, της ληστείας, της 
πλαστογραφίας και των ναρκωτικών.

Επιπλέον, η ελληνική αστυνομία κέρδισε το στοίχημα της επικοινωνιακής πολιτικής. Οι πάντες 
επαίνεσαν το διακρατικό και δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο άσκησε τα καθήκοντα της στη 
διάρκεια των αγώνων. Το υψηλότατο επίπεδο ασφαλείας με ταυτόχρονη προστασία των θεμελιωδών 
ανθρώπινων δικαιωμάτων υπήρξε το Ολυμπιακό κεκτημένο στον τομέα της ασφάλειας. Αρχές 
ασφαλείας, πολίτες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης απέδειξαν ότι η χώρα μπορεί. Ότι είναι εφικτή η 
εικόνα μιας καθαρής και απόλυτα ασφαλούς Αθήνας.

Δυστυχώς το Ολυμπιακό κεκτημένο άρχισε να ξηλώνεται λίγους μήνες μετά. Διανοούμενοι και τμήμα 
της πανεπιστημιακής κοινότητας άρχισαν να διαμαρτύρονται για τις παραχωρήσεις που έγιναν για 
χάρη της ασφάλειας των αγώνων. Κατέκριναν την εμπλοκή ξένων αρχών ασφαλείας και τη χρήση 
πληροφοριών από βάσεις προσωπικών δεδομένων που διατηρούσαν. Καταγγέλθηκε η αυξημένη 
επιτήρηση των μεταναστών, η τοποθέτηση καμερών σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και η χρήση 
του αερόπλοιου. Μερίδα της ακαδημαϊκής κοινότητας και διάφοροι κοινωνικοί φορείς κατήγγειλαν 
τον περιορισμό των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλοδαπών και ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων.

Επίσης δημιούργησαν μέτωπο κατά της χρήσης των καμερών ασφαλείας με τον ισχυρισμό 
ότι παραβιάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και κινδυνεύει να μετατραπεί η Αθήνα σε 
αστυνομοκρατούμενη περιοχή. Μερικούς μήνες αργότερα, ξέσπασε το σκάνδαλο των υπολοίπων και 
της παράνομης σύλληψης των Πακιστανών για λογαριασμό των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. 
Οι αρχές ασφαλείας βρέθηκαν πάλι στο στόχαστρο της κριτικής των ΜΜΕ και αναβίωσαν μνήμες 
από την εμπλοκή των αρχών ασφαλείας στην πολιτική ζωή της χώρας, γεγονός που ξύπνησε τα 
αριστερά αντανακλαστικά μεγάλης μερίδας της κοινής γνώμης. Δυστυχώς το Ολυμπιακό κεκτημένο 
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της δημόσιας ασφάλειας χάθηκε μέσα σε ένα χρόνο.

Υπαίθρια παζάρια στο νότιο άκρο του ιστορικού κέντρου της πόλης. Δεν είναι δυνατόν να έχει επιτραπεί 
σε οργανωμένες εθνικές ομάδες παράνομων μεταναστών να μετατρέπουν δρόμους του ιστορικού 
κέντρου σε υπαίθριες αγορές που θυμίζουν παζάρια της Ανατολής. Αναφέρθηκε προηγούμενα ότι οι 
μεγάλες συγκεντρώσεις μεταναστών από τη ίδια εθνικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές των αστικών 
κέντρων της Δύσης είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ορισμένων από τις συνήθειες των δικών τους 
χώρων στις νέες τους πατρίδες. Όμως η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό κράτος και δε μπορεί να επιτρέπει 
το παρεμπόριο ή το λαθρεμπόριο διαφόρων ειδών στους δρόμους του κέντρου σε καθημερινή βάση, 
χωρίς να αντιδρούν οι αρμόδιες αρχές. Η ανοχή μιας συντεταγμένης πολιτείας έχει όρια. Όπως πολύ 
σωστά επισημαίνει σε άρθρο του στην Καθημερινή, ο καθηγητής του Yale, κ. Καλύβας «το φαινόμενο 
που έχουμε μπροστά μας μπορεί να περιγραφεί μόνο ως μερική κατάλυση του κράτους». 

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, ο κλασσικός ορισμός που έδωσε ο Max Weber για το κράτος αναφέρει πως 
«πρόκειται για την οργανωμένη δομή που διαθέτει το μονοπώλιο της νόμιμης βίας σε συγκεκριμένη 
εδαφική επικράτεια». Το πέρασμα από το καθεστώς της αναρχίας ή της πολυαρχίας σε αυτό του 
βεμπεριανού κράτους αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους σταθμούς της ανθρώπινης ιστορίας. 
Επομένως, είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργο πως το ελληνικό κράτος έχει απεμπολήσει τη βασικότερη 
λειτουργία του σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο.
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Κεφαλαιο  7

πολιτικεσ  αντιμετωπισησ  του  
προβληματοσ
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 ► ο ρολοσ τών πολεών στή μεταβιομήχανιΚή Κοινώνια.
Ο ρόλος των πόλεων στη μεταβιομηχανική κοινωνία έχει διαφοροποιηθεί σε βαθμό ανάλογο με τις 
αλλαγές που έχουν επέλθει στο χώρο της παραγωγής και της οργάνωσης των οικονομικών οντοτήτων.

Η εξάπλωση των δικτύων επικοινωνίας και η κυριαρχία του κλάδου της πληροφορικής στον 
τομέα των υπηρεσιών, επέτεινε τα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης. Το outsourcing οδήγησε στη 
μετεγκατάσταση μεγάλου τμήματος της βιομηχανικής παραγωγής σε χώρες χαμηλού εργατικού 
κόστους, όπως η Κίνα, η Ινδία, το Μεξικό και η Λατινική Αμερική. Αντίστοιχα, το offsoring επέτρεψε 
τη μεταφορά υπηρεσιών που παρείχαν τα μητροπολιτικά κέντρα σε φορολογικούς παραδείσους, τον 
κυβερνοχώρο ή σε χώρες με πολύγλωσσο και φθηνό εργατικό δυναμικό.

 Στη νέα εποχή, όλα φαίνεται να αλλάζουν γρήγορα. Η πόλη δεν είναι πια ένα παραγωγικό και 
εμπορευματικό κέντρο τοπικής σημασίας. Για να εξακολουθεί να προσελκύει πλούτο, πρέπει να 
λειτουργεί ως κόμβος στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Πρέπει να παρέχει σύγχρονους γραφειακούς 
χώρους και ελκυστικές φυσικές αγορές με τη μορφή εμπορικών κέντρων ή εμπορικών δρόμων. 
Επιπλέον πρέπει να είναι σε θέση να φιλοξενεί στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας 
κατάλληλους χώρους εργασίας, κατοικίας και αναψυχής. Πάνω από όλα όμως, θα πρέπει με την 
ποιότητά της η πόλη να μπορεί να προσελκύει ταλέντα και να εξασφαλίζει τις συνθήκες παραγωγής 
καινοτόμων ιδεών που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το κακό στην όλη υπόθεση είναι ότι 
στη νέα εποχή τα οικονομικά δίκτυα χρειάζονται πολύ λιγότερους κόμβους. 

Για να σωθεί, λοιπόν, ένα υποβαθμισμένο τμήμα της πόλης, θα πρέπει πρώτα να έχει κερδίσει το 
στοίχημα της νέας οικονομίας η ίδια η πόλη ως σύνολο. Μόνο τότε θα μπορέσουν να εξευρεθούν 
οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι για να χρηματοδοτηθεί η ανάπλαση μιας κεντρικής περιοχής. Μόνο 
τότε θα βρεθούν νέες βιώσιμες δραστηριότητες που θα στηρίξουν μακροπρόθεσμα ένα άλλο μοντέλο 
ανάπτυξης. Αν επιχειρηθεί η μεταφορά οικονομικών δραστηριοτήτων από τη μια περιοχή της πόλης 
στην άλλη, απλά μετατοπίζονται τα προβλήματα ή αναδιανέμεται ο πλούτος. Όμως, τα προγράμματα 
αναμόρφωσης ευρύτερων περιοχών ενός πολεοδομικού συγκροτήματος κοστίζουν πολύ ακριβά για 
να υλοποιούνται αν δεν υπάρχει προοπτική απόσβεσης μέσω της δημιουργίας νέου πλούτου. 

Το New Ark που προαναφέρθηκε, αποτελεί κλασικό παράδειγμα αποτυχίας μεγάλων και πολυδάπανων 
προγραμμάτων οικιστικής ανάπλασης. Το New Ark, είναι η μεγαλύτερη πόλη του New Jersey που 
με τη σειρά της είναι η πιο πυκνοκατοικημένη Πολιτεία των ΗΠΑ. Παρόλα αυτά μετά την παρακμή 
και τη γκετοποίηση της περιοχής του λιμανιού, δεν κατάφερε να ξαναβρεί μια θέση στον παγκόσμιο 
χάρτη της νέας οικονομίας. Ο ανταγωνισμός του γειτονικού Μανχάταν που κατάφερε να ανανεωθεί 
και να κρατήσει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δεν 
αφήνει περιθώρια για ένα δεύτερο παγκόσμιο κέντρο με διακριτή ταυτότητα σε κοντινή απόσταση. Το 
συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ενδεικτικό των προβλημάτων με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωπες οι 
πόλεις που φιλοδοξούν να κερδίσουν το στοίχημα της παγκόσμιας αναγνώρισης τα προσεχή χρόνια. 
Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και οι νικητές θα είναι λίγοι.

Το μέγεθος και η προϊστορία της πόλης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Το Μανχάταν 
αντιμετώπισε μια ανάλογη κρίση αστικής και οικονομικής απαξίωσης τη δεκαετία του ’70. Αλλά 
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ήταν πολύ μεγάλο για να αποτύχει. Υπήρχαν επίσης αρκετοί ποιοτικοί θύλακες που μπορούσαν να 
προσελκύσουν τους εργαζόμενους της νέας οικονομίας, ως μόνιμους κατοίκους και μεγάλο αριθμό 
τουριστών. Σε αντίθεση  με τη Βαλτιμόρη ή το Ντιτρόιτ, το Μανχάταν μπορούσε να καταστεί διεθνής 
πόλος έλξης. Να υπάρξει δηλαδή αυτόνομο στον παγκόσμιο χάρτη των πιο ελκυστικών πόλεων.

Μια μεταβιομηχανική μητρόπολη δε μπορεί να παρέχει μόνο ένα σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο 
ικανό να προσελκύσει δραστηριότητες πολυεθνικού χαρακτήρα. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει 
τη διαμονή και την ψυχαγωγία όσων θα στελεχώσουν αυτές τις δραστηριότητες. Τα στελέχη των 
επιχειρήσεων της νέας οικονομίας μπορεί να κερδίζουν ικανοποιητικά εισοδήματα, αλλά έχουν μάθει 
να είναι πολύ απαιτητικοί καταναλωτές. Οι ίδιοι για να επιβιώσουν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό 
περιβάλλον οφείλουν να δείχνουν διαρκώς τον καλύτερο εαυτό τους. Γι’ αυτό απαιτούν από τους 
υπολοίπους να τους συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές 
και να παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Συνήθως, οι εργαζόμενοι 
αυτής της κατηγορίας είναι οπαδοί του lifestyle. Επομένως, ο χώρος που κινούνται εργάζονται ή 
διαμένουν, θα πρέπει να έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά.

Στο σημείο αυτό, ανακύπτει μια δεύτερη σημαντική δυσκολία στην προσπάθεια αναγέννησης μιας 
αστικής περιοχής. Η κρίση που προηγήθηκε ώστε να καταδειχθεί η αναγκαιότητα της ανάπλασης, είναι 
προφανές ότι έχει οδηγήσει στη συγκέντρωση ατόμων με πολύ χαμηλά εισοδήματα και επιχειρήσεων 
με χαμηλή ανταγωνιστικότητα που δύσκολα θα μπορούσαν να επιβιώσουν οικονομικά σε ένα πιο 
κοσμοπολίτικο περιβάλλον. Είτε πρόκειται για κοινωνικά αποκλεισμένους ή για μετανάστες πρώτης 
γενιάς, τα άτομα αυτά είναι ανειδίκευτα, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και διαθέτουν περιορισμένες 
δεξιότητες. Οι δραστηριότητες της νέας οικονομίας δε χρειάζονται τέτοιους εργαζόμενους. Επομένως, 
η επιτυχής αναμόρφωση της περιοχής προϋποθέτει την απομάκρυνση  όσων διαμένουν ή 
εργάζονται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η Αθήνα διαθέτει το μέγεθος, το ιστορικό υπόβαθρο και την πυκνότητα αξιοθέατων που μπορούν 
να της διασφαλίσουν μια θέση στον παγκόσμιο χάρτη των σύγχρονων μεγαλουπόλεων. Επομένως, 
φαίνεται να μην αντιμετωπίζει υπαρξιακά προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί να πυροδοτηθεί ένας 
φαύλος κύκλος απαξίωσης που θα οδηγήσει στην παρακμή το σύνολο της πόλης. Το κρίσιμο 
στοίχημα για την Αθήνα είναι να προστατεύσει τις βασικές μητροπολιτικές λειτουργίες της και 
να περιορίσει την αισθητική υποβάθμιση των εμβληματικών της σημείων που την ανέδειξαν στο 
παρελθόν διεθνή τουριστικό προορισμό. Για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι πολύ 
μεγάλη για να αποτύχει. Αυτό δε σημαίνει ότι έχει απαλειφθεί ο κίνδυνος να υποχωρήσει από τη 
θέση που κατέχει μέχρι σήμερα στο διεθνή καταμερισμό του πλούτου. Η οικονομική κρίση μπορεί να 
αναβάλλει μεγάλα επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα. Η δημοσιονομική κρίση είναι βέβαιο ότι 
θα περιορίσει τις δημόσιες επενδύσεις στα έργα υποδομής που έχει ανάγκη η Αθήνα. Επιπλέον, είναι 
βέβαιο ότι η οικονομική ύφεση θα αυξήσει τις κοινωνικές εντάσεις και θα οδηγήσει σε συρρίκνωση 
της μεσαίας τάξης. Επομένως, αυξάνουν οι κίνδυνοι για οικιστική απαξίωση και άλλων περιοχών του 
πολεοδομικού συγκροτήματος. Παράλληλα,  περιορίζονται οι πιθανότητες για επιτυχία των σχεδίων 
εξευγενισμού και οικονομικής αναζωογόνησης κάποιων περιοχών που έχουν εισέλθει σε ένα φαύλο 
κύκλο απαξίωσης.
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Πάντως, η διεθνής εμπειρία είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική. Σύμφωνα με τους Wilkes και Iceland (2004), 
το 90% των κεντρικών μητροπολιτικών περιοχών που αντιμετώπισαν προβλήματα γκετοποίησης 
στις αρχές της δεκαετίας του ’90, τα είχαν ξεπεράσει και είχαν μπει σε πορεία αναγέννησης και 
δυναμικής ανάπτυξης μέχρι το 2000. Και στην Αθήνα έχει υπάρξει ανάλογο θετικό προηγούμενο με 
την αναγέννηση της περιοχής της Πλάκας. Αν και αποτελούσε τον πυρήνα του ιστορικού κέντρου της 
πόλης, γνώρισε πολύπλευρη απαξίωση τις δεκαετίες του ’60 και του ’70. Φυσικά τότε δεν υπήρχαν 
μετανάστες για να εποικίσουν την περιοχή και το κράτος διέθετε πολλά ιδιόκτητα ακίνητα γύρω από 
τους αρχαιολογικούς χώρους. 

 ► πολεοΔομιΚεσ αναπλασεισ.
Η επανάχρηση των κελυφών προϋφιστάμενων κτιρίων σε τμήματα του παλιού πολεοδομικού ιστού 
μιας πόλης, βοηθά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και συμβάλλει στη διαφοροποίησή της από τα 
υπόλοιπα αστικά κέντρα. Η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της ιστορικής διαδρομής 
μιας πόλης έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη, γιατί καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία και 
την τουριστική της ταυτότητα. Ο τρόπος που συντελείται η επανάχρηση των αρχιτεκτονικών κελυφών 
και οι οργανωμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις αποτελούν την ουσία της πολεοδομικής πολιτικής 
κάθε χώρας. Η επανάχρηση του πολεοδομικού ιστού συντελείται με δύο τρόπους: 

•	 ως μια μελετημένη διαδικασία ανάπλασης που υπηρετεί συγκεκριμένο σχέδιο της πολιτείας 
και βασίζεται σε κάποιο τύπο νομοθετικής πρωτοβουλίας.

•	 ως μια τυχαία διαδικασία που μπορεί να προκύψει από πρωτοβουλίες πολιτών ή 
οργανωμένων συμφερόντων κατασκευαστικών εταιριών. 

Η τυχαία διαδικασία αποτελεί το συνήθη τρόπο μετεξέλιξης των πόλεων. Τα κτίρια 
επαναχρησιμοποιούνται διατηρώντας την προγενέστερη χρήση τους ή τους αποδίδονται νέες χρήσεις, 
όταν αλλάζει η φυσιογνωμία της περιοχής που βρίσκονται εγκατεστημένα. Συχνά αντικαθίστανται 
από νέες κατασκευές που είναι σύμφωνες με τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή. Σπάνια 
αυτού του τύπου η φυσιολογική εξέλιξη επιφέρει βίαιες ανατροπές στη μορφολογία του αστικού 
χώρου. Η τυχαία διαδικασία έχει χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά οδηγεί συχνά σε αστοχίες που 
δεν εξασφαλίζουν το βέλτιστο τρόπο χρήσης του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου μιας πυκνοδομημένης 
αστικής περιοχής. Ειδικά στις περιπτώσεις που έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αυτοαναπαραγόμενης 
υποβάθμισης και έχουν εκδηλωθεί φαινόμενα γκετοποίησης, η αυτορύθμιση είναι πρακτικά αδύνατο 
να οδηγήσει σε αναστροφή της κατάστασης. Η μόνη λύση σε ανάλογες περιπτώσεις είναι η κρατική 
παρέμβαση μέσω θεσμικών εργαλείων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αποφασιστεί καταρχήν το 
μέγεθος και δευτερευόντως το είδος της παρέμβασης. Είναι διαφορετικό πράγμα να κηρυχτεί ένα 
ολόκληρο τμήμα της πόλης διατηρητέο και διαφορετικό να θεωρηθεί ότι η διατήρηση του κελύφους 
των πιο αξιόλογων αρχιτεκτονικά κτιρίων αρκεί για να διατηρηθεί η ιστορικότητα μιας περιοχής. 
Τέλος αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση η επαναδόμηση μιας ολόκληρης κεντρικής περιοχής σα να 
επρόκειτο για νέα οικιστική ανάπτυξη.
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 ► αστιΚεσ αναπλασεισ 
Η έννοια της πολεοδομικής ανάπλασης περιγράφει ένα τύπο προγραμματισμένης παρέμβασης σε 
τμήματα του υφιστάμενου αστικού σχηματισμού μιας πόλης. Συνήθως περιλαμβάνει το φυσικό 
ανασχεδιασμό μέσω του οποίου επιχειρείται η ανάκτιση του κοινωνικού ελέγχου μιας αστικής 
πραγματικότητας που αποδείχθηκε πως οδηγεί σε παρακμιακές καταστάσεις. 
Το εύρος και ο τύπος των παρεμβάσεων προσδιορίζονται κάθε φορά από τα πολεοδομικά προβλήματα 
που ανέκυψαν σε φάσεις που μεταβάλλεται ο ρόλος και τα κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα μιας 
περιοχής της πόλης (Οικονόμου-2004). 
Κατά τη μεταπολεμική περίοδο οι πολεοδομικές παρεμβάσεις στόχευαν στην αντιμετώπιση των 
καταστροφών που επέφεραν οι πολεμικές συγκρούσεις.

Οι κεντρικές κυβερνήσεις επιχειρούν την ανασυγκρότηση (reconstruction) του οικιστικού ιστού 
ξεκινώντας από τα κεντρικά σημεία των πολυπληθέστερων πόλεων.
Ακολούθησαν σε όλη την Ευρώπη μαζικές επεκτάσεις των μεγάλων πόλεων για να υποδεχθούν τους 
εσωτερικούς μετανάστες που εγκαταλείπουν τις αγροτικές περιοχές, προκειμένου να εργαστούν 
στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Οι ανάγκες για αστική κατοικία είναι τόσο 
πιεστικές που επιβάλλουν την εφαρμογή ταχύτατων διαδικασιών και ομοιόμορφων απλουστευμένων 
σχεδιαστικών προτύπων (Χατσάογλου-1982).  Η αξία της αισθητικής του δημόσιου χώρου υποχωρεί 
στο βωμό της ικανοποίησης των πρακτικών αναγκών. Πολλές κεντρικές συνοικίες των ευρωπαϊκών 
μεγαλουπόλεων αποκτούν μεγάλο κτιριακό απόθεμα που χαρακτηρίζεται από καταθλιπτική 
ομοιομορφία και μορφολογική φτώχεια (Οικονόμου-2004).

Στην Αθήνα, λόγω του εμφυλίου πολέμου, τα αντίστοιχα φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους μετά 
τα μέσα της δεκαετίας του ‘50. Ούτε τότε όμως υπήρξαν οργανωμένες οικιστικές παρεμβάσεις, χωρίς 
αυτό να αποτρέψει την ομοτυπία των κατασκευών. Τα σχεδιαστικά πρότυπα των πολυκατοικιών 
φέρουν τα σημάδια της περιόδου που κατασκευάστηκαν. Μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδιες, αλλά ο 
μιμητισμός μεταξύ εργολάβων και μηχανικών τις έκαναν να φαίνονται όμοιες.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘70 καθίσταται προφανές ότι τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα 
της Δύσης συγκεντρώνουν υπηρεσίες του τριτογενούς τομέα ενώ η βιομηχανία μεταναστεύει στα 
περίχωρα των πόλεων μεσαίου μεγέθους. Η Αθήνα ακολουθεί για άλλη μία φορά τη δική της πορεία. 
Ο αριθμός των βιομηχανικών μονάδων στον άξονα της Πειραιώς και στον Ελαιώνα συνεχίζει να 
αυξάνει, μέχρι τις αρχές του ‘80. Αυτή την περίοδο στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη, τα 
κέντρα των παλιών βιομηχανικών πόλεων ερημώνουν και εμφανίζουν σημάδια γκετοποίησης, όπως 
περιγράφηκε προηγούμενα.

Είναι η περίοδος που οι πολεοδόμοι συνειδητοποιούν ότι οι μεταπολεμικές επιλογές δεν επέλυσαν 
αλλά απλά αναχωροθέτησαν τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που σχετίζονται με τη μορφή 
και τις λειτουργίες του πολεοδομικού ιστού των μεγαλουπόλεων (Gosselin-1974). Η εγκατάλειψη 
των κέντρων από τους παλιούς γηγενείς κατοίκους, καθιστά ευκολότερη την υλοποίηση εκτεταμένων 
πολεοδομικών  παρεμβάσεων στα υποβαθμισμένα τμήματα τους. Η έμφαση δίνεται στη βελτίωση της 
ποιότητας και την ανανέωση των χρήσεων παλιών οικιστικών συνόλων, κενών βιομηχανοστασίων 
και στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων.
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Αποφεύγεται η ριζική ανακατασκευή ώστε να διαφυλαχθεί η ποικιλότητα του κτιριακού αποθέματος 
και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία των ιστορικών κέντρων. Γι αυτό διεθνώς οι αστικές αναπλάσεις της 
περιόδου αυτής, χαρακτηρίζονται από τους όρους (renewal και renovation). Η Αθήνα πρωτοτυπεί και 
πάλι ακολουθώντας αντιδιαμετρικά αντίθετη πορεία. Είναι η εποχή που καταστρέφεται ο μεγαλύτερος 
αριθμός νεοκλασικών και άλλων παραδοσιακών κτιρίων, για να αντικατασταθούν από υψηλοτέρα 
κτίρια γραφείων και τις γνωστές πολυκατοικίες της αντιπαροχής.

Οι αναπλάσεις που λαμβάνουν χώρα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις δίνουν ιδιαίτερο 
βάρος στη λειτουργικότητα των κατασκευών. Η τάση αυτή επεβλήθη από τις ιδεολογικές αναζητήσεις 
του μοντερνισμού στον χώρο της αισθητικής και του κράτους πρόνοιας στο χώρο της πολιτικής.

Στη δεκαετία του ‘80 υποχωρεί σε διεθνές επίπεδο η αυστηρή κανονιστική παρέμβαση του κράτους. Ο 
γενικός σχεδιασμός σαν μέθοδος παρέμβασης υποχωρεί, αφήνοντας τον πρώτο λόγο στις δυνάμεις της 
αγοράς. Πρόκειται για εξέλιξη που υπαγορεύθηκε από τις  δημοσιονομικές ανάγκες που προέκυψαν 
μετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση. Για να επιμεριστεί το κόστος των αναπλάσεων, κατέστη αναγκαία 
η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα. 

Τη δεκαετία του ‘90 κυριαρχεί η λογική των παγκοσμιοποιημένων υπερδομών που σχηματίζουν 
συνεκτικά αλλά και αλληλοεξαρτώμενα δίκτυα. Οι νέες μητροπόλεις αποτελούν κόμβους ενός 
παγκόσμιου δικτύου και γίνονται αντιληπτές ως τόποι χωροθέτησης οικονομικών δραστηριοτήτων που 
οφείλουν να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές (Οικονόμου-2001). Σταδιακά εισέρχεται στο προσκήνιο 
και το ζήτημα των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το νέο ιδεολόγημα έχει να κάνει με την αειφόρο 
ανάπτυξη των αστικών κέντρων (Camagni-1997).

Στο περιβάλλον του έντονου ανταγωνισμού οι αρχές της κάθε πόλης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα 
ζητήματα της εικόνας, του συμβολισμού και της αισθητικής, Στον παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας 
αυξάνεται το ειδικό βάρος του χρηματοπιστωτικού τομέα, των υπηρεσιών σχεδίασης, προβολής και 
προώθησης καινοτόμων προϊόντων καθώς και των νέων τεχνολογιών της Πληροφορίας. Οι επιχειρήσεις 
της Νέας Οικονομίας δεν ρυπαίνουν. Οι εργαζόμενοι πέρα από ένα ικανοποιητικό επίπεδο σπουδών 
πρέπει να διαθέτουν και δημιουργική φαντασία για να είναι αποδοτικοί. Αυτό σημαίνει ότι δε φτάνει 
πια να ξεκουράζονται στον ελεύθερο χρόνο τους. Χρειάζονται και στιγμές έμπνευσης, γεγονός που 
προϋποθέτει αισθητικά βελτιωμένο περιβάλλον τόσο στο χώρο της εργασίας όσο και στην περιοχή 
της κατοικίας. Αντίστοιχα μία ελκυστική πόλη οφείλει να προσφέρει πολλαπλές επιλογές αναψυχής, 
ευκαιρίες βιωματικής κατάρτισης και ενδιαφέρουσα πολιτιστική ζωή (Δέφνερ-1999).

Οργανωτικά οι μεγάλες επιχειρήσεις μετατρέπονται σε πολυεθνικές.. Δηλαδή σε ένα κεντρικά 
ελεγχόμενο δίκτυο μητρικών επιχειρήσεων με τις θυγατρικές τους και μια πληθώρα συνεργαζομένων 
προμηθευτών που βρίσκονται σε κάθε σημείο του πλανήτη. Το ίδιο το μοντέλο παραγωγής γίνεται 
λιγότερο εθνοκεντρικό και οι αγορές αποκτούν υπερεθνική διάσταση. Η παραγωγική αναδιάρθρωση 
ήταν λογικό να επηρεάσει τη χωρική και λειτουργική οργάνωση των αστικών κέντρων.  Η υποχώρηση 
της κρατικής παντοδυναμίας επηρέασε αναπόφευκτα και τις μορφές παρέμβασης στα ζητήματα 
πολεοδομικής ανασυγκρότησης. 
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Ο ρόλος που οφείλουν να έχουν οι σύγχρονες πόλεις στο νέο παραγωγικό μοντέλο αποκτά τέτοια 
οικονομική σημασία που καθίσταται ιδιαίτερη ευρωπαϊκή πολιτική μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ. 
Η Πράσινη Βίβλος για το αστικό περιβάλλον (1990) εντοπίζει την ανάγκη συγκρότησης μιας 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεγαλουπόλεις του 21ου αιώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο των 
ευρωπαϊκών πόλεων ως κέντρων διεθνώς ανταγωνιστικών οικονομικών δραστηριοτήτων, καινοτομίας 
και πολιτισμού. (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων-1990). 

Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών είναι βέβαιο ότι θα εγκατασταθούν στα μητροπολιτικά κέντρα. Σε 
ποιο όμως θα εγκατασταθούν εξαρτάται από το βαθμό ελκυστικότητας της κάθε πόλης.  Στο σύγχρονο 
περιβάλλον οι πόλεις μετατρέπονται και οι ίδιες σε προϊόντα. Το μέγεθος της επιτυχίας τους και η 
θέση που θα καταλάβουν στον παγκόσμιο καταμερισμό πλούτου, συναρτάται στενά με τον τρόπο που 
θα επικοινωνήσουν την εικόνα τους (Branding).

Στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 μία 
εκτεταμένη επιστημονική συζήτηση γύρω από τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι αρχές 
κάθε πόλης να βελτιώσουν τη θέση τους στον διεθνή καταμερισμό του πλούτου. Οι δημοτικές αρχές 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να προσελκύσουν δημιουργικές δραστηριότητες, έδρες πολυεθνικών 
εταιριών και διεθνών οργανισμών και όσο το δυνατών περισσότερους τουρίστες. 

Στο επίκεντρο όλων των νέων πολιτικών βρίσκεται η εικόνα της πόλης (Βαΐου-Μαντούβαλου και 
Μαυρίδου-1995). Για το λόγο αυτό επανέρχονται στο προσκήνιο τα ζητήματα της ιστορικής 
συνέχειας, της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας, της παράδοσης και γενικά της αναζήτησης μιας 
διακριτής ταυτότητας. Κατά συνέπεια, καθίσταται αναγκαία η επανάκτηση του ιστορικού κέντρου 
της πόλης. Η νέα αστική πολιτική αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως αστική αναγέννηση 
(renaissance) (Robert και Sykes-2000).

Η αναγέννηση αυτού του τύπου δεν περιορίζεται σε οριακές αναπλάσεις των δημόσιων  υποδομών και 
των κελυφών των κτιρίων. Δίνει έμφαση στις νομικές, θεσμικές και χρηματοδοτικές διαστάσεις του 
εγχειρήματος, στις χρήσεις γης, την κοινωνική δικτύωση, στα θέματα της διαχείρισης του δημόσιου 
χώρου, την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού, τη μείωση της εγκληματικότητας και πάνω απ’ 
όλα την ανάπτυξη σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.

Οι αισθητικές παρεμβάσεις δεν αρκούν πλέον. Οι στόχοι των αναπλάσεων είναι ευρύτεροι. Πρέπει να 
κινητοποιηθεί και να συστρατευθεί το σύνολο των κατοίκων της πόλης. Πρέπει να ενδιαφερθούν όλοι 
για την εικόνα της πόλης και κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να προβάλλει την ταυτότητά της 
και τα εμβληματικά της στοιχεία στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο της αστικής αναγέννησης, η έννοια του ρυθμιστικού σχεδίου αντικαθίσταται από το 
στρατηγικό σχεδιασμό. Ο στόχος ξεφεύγει πλέον από τα αυστηρά πλαίσια ενός καθολικού σχεδιασμού. 
Οι αρχές πλέον ενδιαφέρονται να υπάρξουν πιλοτικές παρεμβάσεις που θα πυροδοτήσουν ευρύτερες 
αλλαγές όχι μόνο στη μορφή αλλά και την ίδια τη λειτουργία της πόλης (Flagship projects). Φυσικά 
οι πρωτογενείς αλλαγές θα πρέπει να είναι μεγάλης κλίμακας για να μπορέσουν να εκτρέψουν την 
πορεία ανάπτυξης μιας περιοχής προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
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Η ιδιωτική πρωτοβουλία θα κινητοποιηθεί μόνο όταν η αλλαγή θα γίνει αρκετά εμφανής. Αλλά για 
να γίνει εμφανής, θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες ασφάλειας και να έχει ξεκινήσει η 
αισθητική και λειτουργική ανάβάθμιση του δημοσίου χώρου. Μόνο έτσι μπορεί να πυροδοτηθεί μία 
αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία αναβάθμισης κεντρικών περιοχών ή κεντρικών οδών. 

 ► ή ΔιαΔιΚασια εξευγενισμου μιασ αστιΚήσ περιοχήσ 
(gentriFication).
Ο όρος gentrification που αποδόθηκε στα ελληνικά ως «εξευγενισμός» επινοήθηκε από τη βρετανίδα 
κοινωνιολόγο Ruth Glass (1964) για να περιγράψει μια διαδικασία επανακατοίκησης ορισμένων 
εργατικών συνοικιών του Λονδίνου από νέους κατοίκους που ανήκαν σε μεσαία και ανώτερα 
κοινωνικά στρώματα. Ο όρος προέρχεται από τη λέξη gentry που παραπέμπει στην αριστοκρατία 
των γαιοκτημόνων. Η επιλογή της λέξης υποκρύπτει ένα είδος επικριτικής  διάθεσης, επειδή η 
επάνοδος των νέων κατοίκων συνοδευόταν από υπέρμετρη αύξηση των ενοίκων και των αξιών των 
ακινήτων που έχει ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό των παλαιότερων, αλλά φτωχότερων κατοίκων. 
Ο όρος που θα απέδιδε ακριβέστερα τη σχετική διαδικασία στα ελληνικά θα ήταν ενδεχομένως η 
«αναβάθμιση μιας περιοχής» και η επανάκτησή της από ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Η διαδικασία 
του εξευγενισμού αστικών περιοχών συσχετίστηκε με τα ιστορικά κέντρα των μεγαλουπόλεων που 
παρήκμασαν σε κάποια φάση της ιστορικής τους διαδρομής. Με τον όρο περιγράφεται η διαδικασία 
αντικατάστασης μιας ασθενέστερης κοινωνικά και οικονομικά πληθυσμιακής ομάδας από μια 
ισχυρότερη μέσα σε μια χωρικά οριοθετημένη περιοχή. Επειδή όπου συνέβη κάτι ανάλογο, είχαν 
υπάρξει προηγουμένως ισχυρές προσδοκίες για επίτευξη κερδών, η όλη διαδικασία επικρίθηκε συχνά 
ως κερδοσκοπική. Τα άτομα που εκφράζουν ιδιαίτερες κοινωνικές ευαισθησίες σε πολιτικό επίπεδο, 
αντιλαμβάνονται τη συγκεκριμένη διαδικασία ως αρνητικό φαινόμενο που έχει στόχο να απομακρύνει 
τους φτωχούς και τους μετανάστες από περιοχές που μπορούν να δημιουργηθούν υπεραξίες. Κατά 
συνέπεια, θεωρούν σκόπιμο και ιδιοτελή τον εκτοπισμό τους σε απομακρυσμένα προάστια που δεν 
παρουσιάζουν καμιά προοπτική ανάπτυξης. 

Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να παρέμβουν οι κρατικές αρχές και να εφαρμόσουν εκτεταμένα 
προγράμματα ανάπλασης του δημόσιου χώρου, παράλληλα με την επανακατασκευή των 
εργατικών κατοικιών. Όπου εφαρμόστηκε αυτή η τακτική, λίγο μετά ξαναεμφανίστηκαν οι ίδιες 
κοινωνικοοικονομικές παθογένειες και οδήγησαν ξανά στην απαξίωση του εκσυγχρονισμένου 
οικιστικού αποθέματος. Αντίθετα, όπου εισήλθε το ιδιωτικό κεφάλαιο και προέκυψαν υψηλές 
γαιοπρόσοδοι από τα ανακατασκευασμένα ακίνητα, η αναβάθμιση της περιοχής διατηρήθηκε σε 
βάθος χρόνου.   

 ► θεώρήτιΚεσ προσεγγισεισ τών αιτιών του gentriFication.
Η επιστροφή μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων στα ιστορικά κέντρα ορισμένων πόλεων 
που παρήκμασαν κατά τη φάση της αποβιομηχάνισης, είναι σύνηθες φαινόμενο την τελευταία 
εικοσαετία.
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Για την ερμηνεία του φαινομένου αναπτύχθηκαν δύο βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Η πρώτη 
στηρίχθηκε στη μαρξιστική αντίληψη περί κυκλικής διακύμανσης που εμφανίζουν τα διάφορα 
οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα και συνδέθηκε άμεσα με τις επιθετικές κινήσεις του 
κερδοσκοπικού κεφαλαίου. Η δεύτερη έχει να κάνει με μια πολιτιστική προσέγγιση που στηρίζεται 
στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων που προέκυψε όταν η νεώτερη γενιά αμφισβήτησε τον 
τρόπο ζωής στα μονολειτουργικά προάστια των σύγχρονων αστικών κέντρων. Η ομοιομορφία των 
χώρων αποκλειστικής κατοικίας στα προάστια προάγει τα φαινόμενα απομονωτισμού που αποτελούν 
το συνηθέστερο σύμπτωμα κοινωνικής παθογένειας των σύγχρονων μεγαλουπόλεων. Τα ιστορικά 
κέντρα παρέχουν την αναγαία πολυλειτουργικότητα που ενισχύει την κοινωνικοποίηση, τη φαντασία 
και τη δημιουργικότητα των κατοίκων.

Οι πολιτιστικές ερμηνείες του φαινομένου του εξευγενισμού υποστηρίζουν ότι μια ομάδα ατόμων 
με καλλιτεχνικές ανησυχίες που χαρακτηρίζονται ως «εξευγενιστές» επιδιώκουν να επανεποικήσουν 
κεντρικές αστικές περιοχές που αντιμετώπισαν προβλήματα γκετοποίησης στο πρόσφατο παρελθόν. 
Πρόκειται συνήθως για άτομα που προέρχονται από τη  μεσαία τάξη, ανήκουν σε μονογονεϊκές 
οικογένειες, καθυστερούν να παντρευτούν ή παίρνουν σύντομα διαζύγιο και δεν επιθυμούν να 
κατοικούν σε σπίτια που βρίσκονται στα ίδια προάστια με τις κατοικίες των γονιών τους. Συνήθως, 
τα άτομα αυτά έχουν αυξημένες καλλιτεχνικές ευαισθησίες και αναζητούν περισσότερες ευκαιρίες 
κοινωνικοποίησης από τους υπόλοιπους πολίτες. Στην πρωτοπορία των εξευγενιστών βρίσκονται 
συνήθως οι καλλιτέχνες, οι οποίοι αποστρέφονται από τη φύση τους τις συμβατικές κοινωνικές 
σχέσεις και τις καθεστωτικές αντιλήψεις της μεσαίας τάξης.

Άτομα με παρόμοια χαρακτηριστικά υιοθετούν συχνά ένα μποέμ τρόπο ζωής. Η αμφισβήτηση  του 
τρόπου ζωής των προαστίων τους οδηγεί συχνά στην απόφαση να μετοικήσουν σε περιοχές με εμφανή 
σημάδια γκετοποίησης. Η φυσική τους ροπή προς τη διαφορετικότητα και η ανοχή που επιδεικνύουν 
στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μεταναστών, μετατρέπει την απόφαση τους για εγκατάσταση σε 
μια υποβαθμισμένη περιοχή του κέντρου της πόλης σε ένα είδος προσωπικού ακτιβισμού (Savage & 
Warde – 2005).

Όταν οι μετεγκαταστάσεις αυτού του τύπου αποκτήσουν μια κρίσιμη μάζα, διαμορφώνεται ένα 
αξιόλογο πολιτισμικό κεφάλαιο που πυροδοτεί τη συνολική οικιστική αναβάθμιση της περιοχής. 
Πολλά από τα παλαιότερα οικήματα μετατρέπονται σε καλλιτεχνικά εργαστήρια και εμφανίζονται 
νέοι εκθεσιακοί χώροι. Με αυτό τον τρόπο, η περιοχή αποκτά ένα νεωτεριστικό χαρακτήρα και κατ’ 
επέκταση υψηλή συμβολική αξία. Επειδή οι καλλιτέχνες συνδέονται στενά με τα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας, η νέα ταυτότητα της περιοχής προβάλλεται εύκολα στο ευρύτερο κοινό. Έτσι 
κατορθώνει να προσελκύσει το ενδιαφέρον της μεσαίας και ανώτερης εισοδηματικής τάξης. Το 
πολιτισμικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε οικονομική αξία που κινεί το ενδιαφέρον των κτηματομεσιτών 
και των κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Οι νέες επενδύσεις αυξάνουν την αξία των ακινήτων και 
φυσικά τις τιμές των ενοίκων. Τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα και οι μετανάστες αδυνατούν 
να καταβάλλουν τα υψηλά ενοίκια και έτσι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την περιοχή (Harvey – 
2007).
 
Ο Harvey κατακρίνει την εμπορευματοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου. Θεωρεί ότι συνδέεται 
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στενά με τη γενικευμένη εμπορευματοποίηση της αισθητικής. Η αισθητική του περιβάλλοντα χώρου 
αυξάνει την αξία των ακινήτων, η αισθητική της συσκευασίας την αξία του εμπορεύματος και 
γενικά εμπορευματοποιείται η ίδια η έννοια του πολιτισμού, ο οποίος λειτουργεί πλέον ως εργαλείο 
προώθησης του καταναλωτισμού. Το νέο πολιτιστικό πρότυπο δίνει έμφαση στην αναψυχή και την 
ψυχαγωγία και αντιμετωπίζει την καλλιτεχνική δημιουργία ως πολιτιστική βιομηχανία και τουριστικό 
αξιοθέατο.

Μέσα από αυτή τη λογική εμπορευματοποιούνται τα ιστορικά κέντρα των πόλεων. Οι αστικές 
αναπλάσεις, οι αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων και οι μαζικές αλλαγές χρήσης σε κεντρικά 
σημεία των μεγαλουπόλεων είχαν ως πρωταρχικό στόχο την ανάδειξη μιας ελκυστικής εικόνας που 
μπορεί να προσελκύσει στην πόλη επενδύσεις του τριτογενούς τομέα και τουριστικές ροές (Stevenson 
- 2007). Σήμερα όλο και περισσότερες πόλεις επενδύουν στη δημιουργία κεφαλαιοποιήσιμων 
πολιτισμικών πόρων υψηλής συμβολικής αξίας, προκειμένου να βελτιώσουν την τουριστική τους 
εικόνα.
Για να αναβαθμιστεί η ελκυστικότητα μιας πόλης, είναι αναγκαίο να μετατραπούν ορισμένα στοιχεία 
του αστικού περιβάλλοντος σε σύμβολα, να επικοινωνηθούν κατάλληλα στη διεθνή τουριστική αγορά 
και να καταστούν νέα αξιοθέατα. Επειδή τα ιστορικά κέντρα των πόλεων προσφέρονται για τέτοιου 
είδους παρεμβάσεις, οι αστικές αναπλάσεις και το φαινόμενο του gentrification εξαπλώνεται σε όλο 
και περισσότερες πόλεις ανά τον κόσμο τα τελευταία χρόνια (Αθανασόπουλος & Καραβά – 2007).

 ► μαρξιστιΚή θεώρήσή του φαινομενου του οιΚιστιΚου 
εξευγενισμου.
Ο Smith (1996) θεωρεί πως η θεωρία της αλλαγής των καταναλωτικών προτιμήσεων πρωτοπόρων 
τμημάτων της μεσοαστικής τάξης και το σύγχρονο lifestyle δεν επαρκεί για να εξηγήσει την έκταση 
που έχει προσλάβει τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο του gentrification σε όλες τις οικονομικά 
ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται πλέον στην επανεποίκηση των κέντρων των μεγαλουπόλεων της 
Βόρειας Αμερικής που παρήκμασαν στη διάρκεια της αποβιομηχανοποίησης. Γνωρίζει ακόμα 
μεγαλύτερη εξάπλωση σε ολόκληρη την Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τις υπόλοιπες 
νεοαναδυόμενες οικονομίες. Επομένως, δεν είναι δυνατόν σε όλες αυτές τις χώρες οι πνευματικές 
ελίτ να εκφράζουν τις ίδιες επιθυμίες και να κάνουν τις ίδιες επιλογές. Γι’ αυτό θεωρεί πως η αιτία του 
φαινομένου του gentrification είναι ο μιμητισμός των κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Κάτι που απέφερε 
κέρδος σε μια πόλη, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποφέρει κέρδη και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. 
Η ανάγκη για επικερδείς διεξόδους του ταχύτατα συσσωρευμένου διεθνούς κεφαλαίου οδηγεί συχνά 
στη μαζική κερδοσκοπία επί της αστικής γης.

Η θεωρία του Smith στηρίζεται στο χάσμα των ενοίκων μεταξύ των υποβαθμισμένων συνοικιών του 
κέντρου και των προαστίων. Όταν μια περιοχή έχει επί της ουσίας γκετοποιηθεί, οι γαιοπρόσοδοι 
έχουν ελαχιστοποιηθεί. Στη συγκεκριμένη στιγμή, οι αξίες των ακινήτων βρίσκονται στο χαμηλότερο 
δυνατό επίπεδο και κατά συνέπεια η περιοχή συνιστά επενδυτική ευκαιρία. Κατά τη διάρκεια της 
γκετοποίησης, οι επενδύσεις σε συντήρηση του κτιριακού αποθέματος ήταν εξαιρετικά επισφαλείς. 
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Αυτή υπήρξε η βασική αιτία της απαξίωσης των ιστορικών κέντρων. Όταν όμως ο κύκλος της 
απαξίωσης ολοκληρωθεί, η αστική γη των κεντρικών σημείων μπορεί να προσφέρει μεγάλα περιθώρια 
κερδοφορίας. Οι προσδοκίες για πιθανές υπεραξίες κινητοποιούν το κερδοσκοπικό κεφάλαιο προς 
δυο κατευθύνσεις: 

•	 Αγοράζει μαζικά φθηνά ακίνητα και εκδιώκει τους παλαιούς χρήστες. 
•	 Παράλληλα, πιέζει τις κρατικές αρχές να παρέμβουν αποφασιστικά με προγράμματα βελτίωσης 

της ασφάλειας και αναβάθμισης του κοινόχρηστου χώρου. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργούνται οι κατάλληλες χωροταξικές και οικονομικές συνθήκες, 
ώστε να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου στην περιοχή. Οι αναπλάσεις 
αυξάνουν τη γαιοπρόσοδο των ακινήτων στο κέντρο της πόλης, γεγονός που προσελκύει και νέα 
κεφάλαια στην περιοχή. Η έναρξη ενός νέου ανοδικού κύκλου στην αξία των ακινήτων, καλλιεργεί 
προσδοκίες για ακόμα υψηλότερες υπεραξίες. Το γεγονός αυτό ωθεί κρατικούς φορείς, κατασκευαστές 
και παλαιούς ιδιοκτήτες στην ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών που βελτιώνουν περαιτέρω 
την εικόνα της περιοχής.

 ► παραΔειγματα απο το Διεθνή χώρο.  
Σύμφωνα με τον Smith (2002), η διαδικασία του αστικού εξευγενισμού συνιστά μια παγκόσμια 
στρατηγική πολεοδομικής ανασυγκρότησης που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επικερδής για το κεφάλαιο.

Η όλη διαδικασία εξυπηρετεί τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη περί πολεοδομίας. Καταρχήν, καλύπτει 
τα κενά που δημιούργησε η τριτογενοποίηση της οικονομίας στα ιστορικά κέντρα των δυτικών 
μεγαλουπόλεων. Ταυτόχρονα, διευκολύνει τις κερδοσκοπικές κινήσεις των εταιριών  του real 
estate. Το καταλληλότερο πεδίο για να ξεκινήσουν τέτοια προγράμματα είναι πάντα το ιστορικό 
κέντρο μιας μεγαλούπολης. Σε κάθε πόλη το κέντρο της αναπτύχθηκε, άκμασε και εγκαταλείφθηκε 
με διαφορετικό τρόπο και στην εποχή της παγκοσμιοποίησης εξευγενίζεται επίσης με διαφορετικό 
τρόπο. Η διαδικασία στην αρχή εφαρμόστηκε στις πόλεις – σύμβολα του παγκόσμιου καπιταλισμού, 
όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Σικάγο, η Φρανκφούρτη και το Σύδνεϋ. Σύντομα 
όμως επεκτάθηκε σε πολλές άλλες πόλεις ως επιτυχημένο παράδειγμα δημιουργίας υπεραξιών από 
επενδύσεις που στοχεύουν στην αλλαγή χρήσης του κτιριακού αποθέματος παλαιών συνοικιών.

Η παράλληλη διαδικασία σε πολλά σημεία του πλανήτη, αντανακλά τη νίκη των νεοφιλελεύθερων 
πρακτικών και την επικράτηση συγκεκριμένων συμφερόντων έναντι των φτωχών και κοινωνικά 
αποκλεισμένων που είχαν συγκεντρωθεί στα κέντρα των πόλεων της Δύσης (N.Smith – 2002).  
Πολλές από τις πρωτοβουλίες για τον εξευγενισμό περιοχών του κέντρου ελήφθησαν από την τοπική 
αυτοδιοίκηση και τις τοπικές τράπεζες που έπαιζαν παραδοσιακά σημαντικό ρόλο στη χορήγηση 
χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Ενδεικτικό ήταν το παράδειγμα του κέντρου της Φιλαδέλφειας. 
Με πρωτοβουλία του Δήμου και ορισμένων επιχειρηματιών συνεστήθη ένας ημιδημόσιος οργανισμός 
(Old Philadelphia Development Corporation) που ανέλαβε την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου. Ο 
Δήμος έβαλε το 30% των κεφαλαίων, η πολιτειακή κυβέρνηση το 67% και οι κατασκευαστές το 
3% του αρχικού κεφαλαίου. Μετά τις πρώτες πεζοδρομήσεις και αναπλάσεις δημόσιων χώρων, η 
πρωτοβουλία των κινήσεων πέρασε στις Τράπεζες που χρηματοδότησαν μαζικά την αναπαλαίωση 
των παλιών κτιρίων.
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Εξίσου πετυχημένο παράδειγμα απετέλεσε η περίπτωση του Romerberg της Φρανκφούρτης. 
Ανακατασκευάστηκαν όλα τα ιστορικά κτίρια και σε ορισμένες περιπτώσεις ανεγέρθηκαν νέα που 
σεβάστηκαν τον αρχιτεκτονικό ρυθμό των παλαιότερων. Σε πολλές περιπτώσεις κατασκευάστηκαν 
μεταμοντέρνα κτίρια με σαφείς αναφορές στις μορφές και την κλίμακα των ιστορικών κτιρίων. Η 
προσπάθεια ενισχύθηκε από την εγκατάσταση μεγάλων δημόσιων οργανισμών που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα του πολιτισμού, όπως μουσεία, γκαλερί, θέατρα και πολυχώροι καλλιτεχνικής 
έκφρασης. Προωθήθηκαν επίσης οι γραφειακές χρήσεις και η ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής. 
Ανάλογες πρωτοβουλίες ανελήφθησαν αργότερα σε πόλεις, όπως το Ρότερνταμ, το Μπιλμπάο, η 
Γλασκώβη, το Παρίσι, η Ρεν, το Μονπελιέ, η Βαρκελώνη, το Πόρτο κλπ. Εκτός από τα ιστορικά 
κέντρα, επαναχρησιμοποιήθηκαν και άλλες αστικές περιοχές που στο παρελθόν φιλοξενούσαν 
αποκλειστικά βιομηχανικές χρήσεις και παρέμεναν εγκαταλειμμένες για πολλά χρόνια. Ενδεικτικό 
είναι το παράδειγμα των Docklands στο Λονδίνο και της  La Villlette στο Παρίσι. Σήμερα ο 
εξευγενισμός ως διαδικασία ανάπλασης των ιστορικών κέντρων μεγαλουπόλεων είναι ευρύτατα 
διαδεδομένος στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και ολόκληρη την Ευρώπη 
συμπεριλαμβανομένων και των ανατολικών χωρών. Σε κάθε πόλη εφαρμόζεται με ένα ιδιαίτερο 
τρόπο που έχει να κάνει με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τις οικονομικές δραστηριότητες που 
φιλοξένησε στο παρελθόν η περιοχή, το βαθμό απαξίωσης που υπέστη, το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
και το μέγεθος του κρατικού παρεμβατισμού. Άλλωστε, οι κρατικές αρχές είναι αυτές που θέτουν τις 
νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες και καθορίζουν τις χρήσεις γης.

 ► ΔιαΔιΚασια εξευγενισμου αστιΚήσ περιοχήσ.
Για να τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός εξευγενισμού μιας αστικής περιοχής, θα πρέπει να 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την πλευρά κάποιων ισχυρών παραγόντων και να συναινέσουν σε αυτό οι 
εμπλεκόμενες κρατικές αρχές. Συνήθως η πρώτη ενέργεια γίνεται από την πλευρά της πολιτείας και 
έχει να κάνει με την αποκατάσταση συνθηκών ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Για παράδειγμα, 
η πρώτη ενέργεια των αρχών της Φιλαδέλφειας, όταν επιχειρήθηκε η αναβάθμιση του Society Hill, 
ήταν να δώσουν τελεσίγραφο στους παλιούς ενοικιαστές να εγκαταλείψουν τα οικήματα στα οποία 
διέμεναν το αργότερο σε δύο μήνες. Και στη Νέα Υόρκη ο εξευγενισμός του  Lower East Side ξεκίνησε 
με την εκδίωξη των αστέγων από το πάρκο Tomkins. 

Η αποκατάσταση της τάξης δεν αποτελεί πάντοτε κυβερνητική πρωτοβουλία. Μπορεί να 
προέλθει ως απόρροια της πίεσης που ασκούν μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ή από οργανωμένα 
οικονομικά συμφέροντα που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην περιοχή και να εκμεταλλευτούν 
τις υπεραξίες που θα προκύψουν μετά τον εξευγενισμό. Όμως δε μπορεί να ξεκινήσει κανενός 
είδους αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία αναβάθμισης μιας συνοικίας, αν προηγουμένως δεν 
έχει δημιουργηθεί κλίμα ασφαλείας για τους μελλοντικούς κατοίκους και τους πελάτες των 
επιχειρήσεων που σκοπεύουν να εγκατασταθούν εκεί.

Το δεύτερο βήμα της διαδικασίας σχετίζεται με την αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών. 
Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνιακές  διασυνδέσεις της περιοχής με την υπόλοιπη πόλη, αποκαθίστανται 
τα άλλα δίκτυα παροχής κοινωφελών υπηρεσιών και ξεκινά η αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου 



• 288 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

χώρου. Σημαντική παράμετρος στο όλο εγχείρημα είναι ο εφησυχασμός της κυκλοφορίας στο 
εσωτερικό της συνοικίας. Σε όλες τις περιπτώσεις έγιναν εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, ώστε να 
περιοριστεί η όχληση που δημιουργούν τα διερχόμενα οχήματα. Οι πεζοδρομήσεις συμβάλλουν επίσης 
στην αύξηση των ευκαιριών για κοινωνικές επαφές και προσδίδουν μια πιο μποέμ φυσιογνωμία στην 
περιοχή.

Στο επόμενο στάδιο επιχειρείται η προσέλκυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην εγκατάσταση φορέων που προάγουν την καλλιτεχνική δημιουργία. Η έλευση του 
κτηματομεσιτικού κεφαλαίου επιταχύνει τις διαδικασίες αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος 
της περιοχής, με συνέπεια να βελτιωθεί γρήγορα η συνολική εικόνα της συνοικίας. Η προσδοκώμενη 
οικονομική μεγέθυνση διεγείρει φαινόμενα αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης. Η αύξηση των 
εμπορικών αξιών και των μεταβιβάσεων ακινήτων αυξάνει τα έσοδα από φόρους. Τα αυξημένα 
δημοτικά τέλη επιτρέπουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να επενδύσει περισσότερα χρήματα στις 
υποδομές. Με αυτό τον τρόπο νέοι αλλά και παλαιότεροι χρήστες του δημόσιου χώρου απολαμβάνουν 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τη θεωρία των “broken windows” το νέο σκηνικό αποθαρρύνει την εκδήλωση φαινομένων 
κοινωνικής βίας και συμβάλλει στον περιορισμό της εγκληματικότητας. Η αποκατάσταση της 
«κοινωνικής τάξης» και η βελτίωση των όρων συλλογικής συνευθύνης, περιορίζει την ανοχή των 
τοπικών αρχών απέναντι σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο κοινωνικός εκτοπισμός φτωχών και 
περιθωριακών ατόμων μεταβάλλει ουσιαστικά τη φυσιογνωμία όσων περιοχών εξευγενίζονται. 
Οι νέοι κάτοικοι και οι χρήστες των αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατέχουν υψηλότερη θέση στην 
κοινωνική ιεραρχία. Κατά συνέπεια, έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων και 
μπορούν να επιβάλλουν ευκολότερα τις απόψεις τους. Απόψεις που συνήθως είναι εναρμονισμένες 
με την κυρίαρχη ιδεολογία και το πολιτικό κατεστημένο. Αυτή ακριβώς η εξέλιξη έκανε πολλούς 
οπαδούς των κινημάτων αμφισβήτησης να κατακρίνουν τις διαδικασίες εξευγενισμού κεντρικών 
αστικών περιοχών που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία των δυνάμεων της αγοράς.

Οι Savage και Warde (2005) ισχυρίζονται ότι συνιστά πλάνη η αντίληψη πως η διαδικασία 
αναζωογόνησης των παραδοσιακών κέντρων των πόλεων ωφελεί το σύνολο του πληθυσμού. Η 
αναγκαστική μετακίνηση φτωχών, μεταναστών και περιθωριακών ατόμων, τα καθιστά ακόμα 
πιο ευάλωτα στον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι ανακαινισμένες προσόψεις και η 
αναβαθμισμένη εικόνα της πόλης είναι ωφέλιμες για τους τουριστικούς επιχειρηματίες και τους 
πιο μορφωμένους αστούς. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Smith (2002) αναφέρει ότι η διαδικασία του 
gentrification δεν ταυτίζεται με την επιστροφή ανθρώπων στο κέντρο της πόλης, αλλά με την επιστροφή 
του κεφαλαίου που επενδύει σε μια νέα διακριτή ταυτότητα για να προσελκύσει τουριστικές ροές 
και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στα πλαίσια του ανταγωνισμού των πόλεων στο νέο 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Υπό αυτή την έννοια, συνεισφέρει στον μεγαλύτερο κοινωνικό και 
οικονομικό διαχωρισμό των κατοίκων της πόλης (hypersegrigation).

Δυστυχώς αυτές οι απόψεις έχουν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις αντιλήψεις της Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας και τους συλλογικούς φορείς των αρχιτεκτόνων και των πολεοδόμων στην Ελλάδα. Στις 
περισσότερες μελέτες του Πολυτεχνείου αναφέρεται επικριτικά η δράση του ιδιωτικού κεφαλαίου. 
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Θεωρούν ότι επιχειρεί να μετατρέψει το Γκάζι και την περιοχή του Ψυρρή σε νέο «πολιτιστικό 
διασκεδαστήριο» της Αθήνας, τον Ελαιώνα σε νέο Mall του κέντρου της πόλης και το Μεταξουργείο 
με τον Κεραμικό σε νέα ζώνη κατοικίας υψηλών προδιαγραφών, όπως συνέβη με την Πλάκα.

Θεωρούν ότι τα κέντρα διασκέδασης αλλοιώνουν την πολυχρηστική φυσιογνωμία του Ιστορικού 
Κέντρου. Βλέπουν οργανωμένα συμφέροντα που επανακαταλαμβάνουν τους ελεύθερους χώρους με 
τραπεζοκαθίσματα. Πιστεύουν ότι οι ιδιώτες επενδυτές εκμεταλλεύονται ιστορικά σύμβολα για να 
προωθήσουν μια μεταμοντέρνα εκδοχή του σύγχρονου lifestyle και να αντλήσουν πελατεία από τα 
μεσοαστικά στρώματα και τους τουρίστες. Αντιλαμβάνονται ως ευτυχή συγκυρία την εγκατάσταση 
οικονομικών μεταναστών στους παράδρομους της Αθηνάς, την Πειραιώς, το Γκαζοχώρι και το 
Μεταξουργείο. Κατά τη γνώμη τους, η παρουσία των μεταναστών απέτρεψε την ολοκλήρωση των 
διεργασιών εξευγενισμού που θα μετέτρεπε το νότιο τμήμα του Ιστορικού Κέντρου σε μια ελληνική 
εκδοχή της Disneyland. Πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τις 
ανάγκες του μαζικού τουρισμού και δε θα συνέβαλε στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης, όπως 
την εννοούν οι ίδιοι.

Γι’ αυτό στα σχέδια που εκπονούν, δεν προτείνουν ριζικές λύσεις. Προσπαθούν να συντηρήσουν τη 
συνύπαρξη αντιφατικών χρήσεων. Η ποινικοποίηση του κέρδους εμποδίζει την ταχύτατη μετεξέλιξη 
της φυσιογνωμίας των προβληματικών περιοχών. Η κατάσταση αυτή απογοητεύει τους πολίτες, 
τους επενδυτές και όσους οραματίζονται κάτι πιο λαμπερό για το μέλλον της Αθήνας.

 ► ο ρολοσ του Κρατουσ.
Σε δημοκρατικές κοινωνίες δυτικού τύπου, η απομάκρυνση των υφισταμένων κατοίκων δε μπορεί 
να επιβληθεί άμεσα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην Κίνα. Σε μια κομμουνιστική χώρα με 
περιορισμένα ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί της γης, μπορούν να κατεδαφίζονται ολόκληρες συνοικίες, 
αφού προηγουμένως έχουν μετακινηθεί οι κάτοικοι τους σε άλλες περιοχές. 

Ορισμένες κεντρικές συνοικίες της Ρώμης που παρουσιάζουν ομοιότητες με το ιστορικό κέντρο της 
Αθήνας, είχαν βιώσει την οικονομική παρακμή και την εγκατάλειψη πριν από τον Β’ Παγκόσμιο 
πόλεμο. Όμως, στη διάρκεια της διακυβέρνησης του φασιστικού κόμματος, εφαρμόστηκαν με βίαιο 
τρόπο ακραία μέτρα. Κατασκευάστηκαν νέα προάστια με εργατικές πολυκατοικίες και μεταφέρθηκαν 
εκεί όλοι οι φτωχοί, οι κοινωνικά αποκλεισμένοι και τα άτομα με παραβατική συμπεριφορά που 
ζούσαν στα παλιά οικήματα της Αιώνιας Πόλης. Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για την αναπαλαίωση 
και την επανεποίκησή τους από τη μεσαία και ανώτερη τάξη. Σε αρκετές περιπτώσεις τα κτίρια 
κατεδαφίστηκαν για να πραγματοποιηθούν ανασκαφές ή να δημιουργηθούν ελεύθερες ζώνες (buffer 
zones) γύρω από τα μνημεία της πόλης (Wikipedia-2010). Σήμερα σε δυτικές κοινωνίες, όπως η 
ελληνική, δε μπορούν να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες παρεμβάσεις. Η μόνη εφικτή λύση είναι να 
δοθούν τα κατάλληλα φορολογικά και πολεοδομικά κίνητρα που θα καταστήσουν το όλο εγχείρημα 
επικερδές για τις κατασκευαστικές εταιρίες. 

Το κράτος ρυθμίζει την πλειονότητα των αγορών με κανόνες, παροχή κινήτρων ή προνομίων και 
την επιβολή ποινών. Με τον ίδιο τρόπο, ρυθμίζει και τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων. Οι Δήμοι, 
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οι Πολεοδομίες και άλλοι κρατικοί φορείς εκπονούν πολεοδομικές μελέτες, καθορίζουν ζώνες 
ειδικών χρήσεων, θέτουν όρους δόμησης, αδειοδοτούν τις επιχειρήσεις, επιβάλλουν τέλη χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων και επιβαρύνουν τα ακίνητα με πολλούς φόρους.

Μέσα από το κανονιστικό πλαίσιο που διαμορφώνουν, καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό τα 
περιθώρια κέρδους των κατασκευαστικών εταιριών οι περιοχές που θα αξιοποιηθούν εμπορικά, 
τα τμήματα του αστικού χώρου που θα εξευγενιστούν ή θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς στη 
συνολική εικόνα της πόλης. Η κρατική παρέμβαση στον τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι 
ευρύτατα αποδεκτή. Θεωρείται μέσο πολιτικού και κατ’ επέκταση κοινωνικού ελέγχου της αστικής 
πραγματικότητας. Η πολεοδομική πολιτική στα μητροπολιτικά κέντρα αντανακλούσε ανέκαθεν τις 
ιδεολογικοπολιτικές προτεραιότητες της ιθύνουσας τάξης. Πρώτα προσδιοριζόταν ο επιθυμητός 
ρόλος της μητρόπολης και μετά αποφασιζόταν η αρχιτεκτονική μορφή των δημόσιων κτιρίων και η 
χωροθέτηση των οικονομικών δραστηριοτήτων αιχμής. Ειδικά στις πρωτεύουσες οι πολεοδομικές 
μεταμορφώσεις των κέντρων αντανακλούσαν ανέκαθεν τη σχετική βαρύτητα της χώρας στους 
διεθνείς γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς (Αραβαντινός – 1997).

Στον 21ο αιώνα έχει σημειωθεί στροφή προς την οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία. Γι’ 
αυτό οι αρχές έστρεψαν την προσοχή τους στην επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων αστικών 
χώρων, την ανάδειξη του μορφολογικού πλουραλισμού των κτιρίων και την ιστορική φυσιογνωμία 
των παλαιότερων συνοικιών. Υπήρξε μια στροφή στην αρχιτεκτονική της μικροκλίμακας του 
κοινόχρηστου χώρου σε αντίθεση με τη μνημειακή αρχιτεκτονική που χαρακτήρισε προγενέστερες 
ιστορικές περιόδους. Γι’ αυτό οι επεμβάσεις για πολεοδομική αναμόρφωση υφιστάμενων συνοικιών 
είναι πιο ήπιες. Επιχειρούν να αυξήσουν το δημόσιο έλεγχο πάνω στον κοινόχρηστο χώρο και να 
διαχειριστούν αντί να διαχωρίσουν τις κοινωνικές και οικονομικές αντιθέσεις στη μικροκλίμακα της 
γειτονιάς και το συνολικό ιστό της πόλης.

 ► επιχειρήσεισ εξευγενισμου στο ιστοριΚο Κεντρο τήσ αθήνασ.
Η συνοικία της Πλάκας απετέλεσε την πρώτη επιτυχή διαδικασία εξευγενισμού στην Ελλάδα. Η 
απομάκρυνση των οχλουσών χρήσεων συμπεριλαμβανομένων των κέντρων διασκέδασης και η 
δραστική μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων επέτρεψαν τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής. 
Η αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα να επανέλθουν πολλές από 
τις παραδοσιακές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της κατοικίας υψηλών προδιαγραφών.

Ο στόχος της αναζωογόνησης επετεύχθη. Ταυτόχρονα η διαδικασία της αναβάθμισης απεδείχθη 
ανθεκτική στο χρόνο. Η άνοδος των τιμών των ακινήτων συνέβαλε στη ριζική αλλαγή της κοινωνικής 
σύνθεσης των κατοίκων και των χρηστών των υποδομών της περιοχής. Οι παλιοί κάτοικοι και οι 
ενοικιαστές χαμηλών εισοδημάτων την εγκατέλειψαν. Τα ακίνητα ανήκουν πλέον σε πολύ πλούσιους 
που έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα συντηρούν επαρκώς, σεβόμενοι ταυτόχρονα την ιστορική 
και αρχιτεκτονική τους φυσιογνωμία.

Η πεζοδρόμηση της Ερμού απετέλεσε μια ακόμη χαρακτηριστική περίπτωση gentrification στο ιστορικό 
κέντρο της Αθήνας. Μπορεί το τμήμα πλησίον της Πλατείας Συντάγματος να μην υποβαθμίστηκε 
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ποτέ, αλλά δε συνέβαινε το ίδιο και για το υπόλοιπο τμήμα μετά την Καπνικαρέα. Η πεζοδρόμηση 
τη μετέτρεψε σε υπερτοπικό πόλο εμπορικών δραστηριοτήτων. Οι τιμές των ακινήτων και τα ενοίκια 
των καταστημάτων εκτινάχτηκαν στα ύψη. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκτοπιστούν οι 
μικροί έμποροι και αρκετές από τις παραδοσιακές χρήσεις των πολυώροφων κτιρίων της περιοχής.

Ο εξευγενισμός της συνοικίας του Ψυρρή επετεύχθη με βραδύτερους ρυθμούς και έλαβε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά. Από λαϊκή συνοικία και χώρος φιλοξενίας βιοτεχνιών και επιχειρήσεων χονδρικού 
εμπορίου μετατρέπεται σταδιακά σε μια μποέμ συνοικία με μπαρ, μουσικά μεζεδοπωλεία, χώρους 
τέχνης και παλαιοπωλεία. Υπήρξε η πρώτη περιοχή για την οποία εκφράστηκαν υποψίες για μεγάλης 
έκτασης κερδοσκοπία οργανωμένων συμφερόντων. Ορισμένοι αγόρασαν πολύ φθηνά ασυντήρητα 
ακίνητα και όταν ξεκίνησε η οργανωμένη κρατική παρέμβαση για αναμόρφωση της περιοχής, 
αποκόμισαν τεράστια κέρδη από υπεραξίες.
Πάντως όταν επιχειρήθηκε να γίνει κάτι αντίστοιχο στις περιοχές γύρω από την Ομόνοια, την 
Αθηνάς, την Πειραιώς, την Αγίου Κωνσταντίνου και τη συνοικία του Μεταξουργείου, οι εξελίξεις 
δεν υπήρξαν και τόσο εντυπωσιακές. Η αθρόα συνάθροιση έγχρωμων αλλοδαπών και η αδυναμία 
των αρχών να επιβάλλουν την έννομη τάξη ανέκοψαν την πορεία εξευγενισμού σε πρώιμα στάδιά. 
Αρνητικό ρόλο έπαιξαν και οι επιλογές του ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας για διατήρηση του 
πολυλειτουργικού χαρακτήρα των περιοχών αυτών. Οι αρχικές προσδοκίες για κέρδη στο χώρο του 
real estate διαψεύστηκαν και η όλη διαδικασία οπισθοδρόμησε. Σήμερα οι κίνδυνοι από τους θύλακες 
γκετοποίησης απειλούν ολόκληρο το ιστορικό κέντρο. Απειλούν δηλαδή να ακυρώσουν και την 
επιτυχή πορεία αναβάθμισης των υπολοίπων τμημάτων του ιστορικού κέντρου που ακολουθήθηκε 
από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 μέχρι και την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

 ► προγραμμα ενοποιήσήσ αρχαιολογιΚών χώρών.        
Το πρόγραμμα ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και μετατροπής τους σε ένα εκτεταμένο 
αρχαιολογικό πάρκο μήκους 4χλμ και έκτασης 15.000 στρεμμάτων, σκόπευε στην ανάδειξη της 
ιστορικής φυσιογνωμίας της Αθήνας.
Θα αποτελούσε το βασικό εργαλείο επανένταξης της Αθήνας στο διεθνή χάρτη των μητροπολιτικών 
κέντρων, μετατρέποντας την σε κέντρο πολιτισμού και σημαίνοντα τουριστικό προορισμό.
Το σχέδιο προέβλεπε:

•	 Την προστασία και ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας του κέντρου της Αθήνας.

•	 Την ισόρροπη κατανομή των κεντρικών λειτουργιών με έλεγχο στις χρήσεις γης.

•	 Τον περιορισμό των οχλουσών δραστηριοτήτων με απομάκρυνση των βιοτεχνιών του 
χονδρικού εμπορίου και επαναφοράς της κατοικίας.

•	 Τη διαμόρφωση του οδικού δικτύου κατά τρόπο που να αποφεύγεται η διαμπερής διέλευση 
οχημάτων.

•	 Τη δημιουργία ενιαίου δικτύου πεζοδρόμων που εξασφαλίζει την ενοποίηση των σημαντικότερων 
αρχαιολογικών χώρων, των βυζαντινών μνημείων και των υπολοίπων σημείων μνημειακού 
χαρακτήρα.
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Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάπλασης και ανάδειξης είναι η Πλάκα, το Θησείο, 
η περιοχή του Ψυρρή, το Μεταξουργείο, η οδός Πειραιώς, τα Κουντουριώτικα, το παλιό εμπορικό 
κέντρο, το εμπορικό τρίγωνο και η περιοχή του Μετς.

Το πάρκο θα περιελάμβανε τους αρχαιολογικούς χώρους της Ακρόπολης, της Αρχαίας Αγοράς, της 
Ρωμαϊκής Αγοράς, της Βιβλιοθήκης του Αδριανού, του Θησείου, του Κεραμικού, την Ακαδημία 
Πλάτωνος, την Ιερά Οδό, το Λόφο του Φιλοπάππου, την Πνύκα, το Ολύμπιο, το Παναθηναϊκό Στάδιο 
και τα περισσότερα μνημεία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περιόδου που βρίσκονται διάσπαρτα 
στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, θα συνέδεε τους χώρους πράσινου του Εθνικού 
Κήπου, του Ζαππείου, του Αρδηττού και το πάρκο Ριζάρη. Μέσα στο μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο θα 
συνυπήρχαν οι παλιές παραδοσιακές συνοικίες του Ιστορικού Κέντρου (Πλάκα, Αναφιώτικα, Θησείο, 
Ψυρρή, Μεταξουργείο, Γκαζοχώρι, Μακρυγιάννη). Επίσης, θα συνυπήρχαν κεντρικές λειτουργίες 
της δημόσιας διοίκησης, μουσεία και το εμπορικό κέντρο. Ο στόχος ήταν να παρέχεται σε κάθε 
επισκέπτη μια εμπειρία ολοκληρωμένης μορφής.

 ► αποτυχήμενεσ προσπαθειεσ.
Σε κάθε περίπτωση που η οικιστική υποβάθμιση μιας περιοχής, δημιουργούσε ανυπέρβλητα εμπόδια 
στις ζωτικές λειτουργίες των μητροπολιτικών κέντρων, οι τοπικές αρχές επεδίωξαν τη συνολική 
ανάπλαση του χώρου μέσω εκτεταμένων παρεμβάσεων. Πουθενά δε λύθηκε το πρόβλημα με την 
κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων που βρέθηκαν κάποια στιγμή να κατοικούν ή να εργάζονται 
σε μια τέτοια περιοχή. Όπου πέτυχε η προσπάθεια, είχαν δημιουργηθεί συνθήκες που επέτρεψαν σε 
ιδιώτες επενδυτές να απομακρύνουν σταδιακά τους «ανεπιθύμητους» κατοίκους, αγοράζοντας τα 
ακίνητα που χρησιμοποιούσαν. 

Δε μπορεί μια τοπική κοινωνία να εξαλείψει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό ανάμεσα 
στους μετανάστες πρώτης γενιάς ή τους περιθωριακούς. Όσους κι αν ενσωματώσει, θα έλθουν και 
άλλοι. Ούτε μπορεί να εξαφανίσει την εμπορία ναρκωτικών, τον αλκοολισμό και την πορνεία. Το 
μόνο που μπορεί να πετύχει, είναι να αποτρέψει τη συγκέντρωση όλων αυτών των δραστηριοτήτων 
σε ένα περιορισμένο χώρο, προκειμένου να αποφύγει τη δημιουργία ενός εκρηκτικού μείγματος. 

Για να αποτραπεί η υπερσυγκέντρωση εγκληματικών στοιχείων σε μια περιοχή χρειάζεται να υπάρχει 
ζωή όλο το 24ωρο. Το παράδειγμα της Πλάκας είναι ενδεικτικό. Τα διατηρητέα νεοκλασικά ανάμεσα 
στους αρχαιολογικούς χώρους της Αγοράς, της Ακρόπολης και της Ρωμαϊκής Αγοράς ανήκουν στην 
πλειοψηφία τους στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η συγκεκριμένη περιοχή υπήρξε το πρώτο τμήμα της 
Πλάκας που εξευγενίστηκε. Ανασκευάστηκαν πολλά διατηρητέα και φιλοξένησαν νέες χρήσεις. 
Μεταφέρθηκαν εκεί πολλές υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και αρκετές 
Εφορείες Αρχαιοτήτων. Η χρήση αρκετών κτιρίων παραχωρήθηκε σε Ιδρύματα και Συλλόγους 
Εργαζομένων. Αλλά ενώ ξεκίνησε από εδώ ο εξευγενισμός, σήμερα η περιοχή αντιμετωπίζει τα 
περισσότερα προβλήματα από την παρουσία περιθωριακών και τοξικοεξαρτημένων ατόμων. Μετά 
το πέρας του ωραρίου των Δημόσιων υπηρεσιών, το συγκεκριμένο τμήμα της Πλάκας στην ουσία 
ερημώνει. Η έλλειψη καταστημάτων και κατοικιών περιορίζει στο ελάχιστο την κίνηση περαστικών 
τα απογεύματα και τα βράδια και τις αργίες. Αλλά χωρίς κατοίκους ο μόνος που μένει να φυλάξει 



• 293 •

Ι.Τ.Ε.Π - Κυριάκος Εμμ. Ρερρές - Αθήνα 2010 

την περιοχή είναι η αστυνομία, όπως παρατηρεί εύστοχα ο Αντιπρύτανης του Ε.Μ.Π. κ.Γ.Πολύζος. 
Οι καταστροφές στις προσόψεις των νεοκλασικών ιδιοκτησίας ΥΠΠΟ είναι συχνές. Τα γκράφιτι 
αφήνουν μια αίσθηση υποβάθμισης σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Μόλις 
νυκτώνει, η περιοχή μετατρέπεται σε πιάτσα τοξικομανών. Αντίθετα, τα υπόλοιπα τμήματα της 
Πλάκας που δραστηριοποιήθηκε η ιδιωτική πρωτοβουλία αντιμετωπίζουν πολύ λιγότερα προβλήματα. 
Αποδεικνύεται τελικά ότι η αποτελεσματική ανάκτιση των ιστορικών κέντρων προϋποθέτει 
την ανάπτυξη πολυλειτουργικών χρήσεων που περιλαμβάνουν την κατοικία και το εμπόριο. Οι 
μονολειτουργικές επιλογές μπορεί να καταστούν επικίνδυνες. Αλλά και η ανάμειξη ασύμβατων 
μεταξύ τους χρήσεων μπορεί να ακυρώσει τα πιθανά οφέλη της όλης προσπάθειας.

 Στο Παρίσι ο Δήμος επιδοτούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μικρά καταστήματα, προκειμένου 
να παραμένουν ανοικτά και μετά τις 9 το βράδυ στα σημεία της Πόλης που αντιμετώπιζαν προβλήματα 
ασφαλείας. Το ιστορικό κέντρο της Μπολόνια αναβαθμίστηκε επιτυχώς με την ίδια συνταγή. Βέβαια 
υπήρξαν και παραδείγματα που ο εξευγενισμός μια κεντρικής αστικής περιοχής οδήγησε στην 
απομάκρυνση του συνόλου των παλαιότερων κατοίκων της, όπως συνέβη στο Λε Μαρέ και την 
Πλάκα (Πολύζος – 2010).

 Φυσικά, δεν είναι όλες οι προσπάθειες εξευγενισμού επιτυχείς. Στις ΗΠΑ, η απογραφή του 2000 
έδειξε ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι δημοτικές αρχές όλων των μεγαλουπόλεων 
μετά το ’70, εξακολουθούν να υφίστανται 29 γκέτο μαύρων σε κεντρικές μητροπολιτικές περιοχές 
και δύο ισπανόφωνων μεταναστών στη Νέα Υόρκη και το Λος Άτζελες. Δεν υπάρχει όμως κανένα 
προηγούμενο αστικής περιοχής μεγαλούπολης που έχει μετατραπεί σε γκέτο από Ασιάτες ή 
κοινωνικά αποκλεισμένους γηγενείς, όπως τείνει να συμβεί στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (Wikes 
και Iceland-2004).

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αποτυχίας των προσπαθειών εξευγενισμού μιας γκετοποιημένης 
αστικής περιοχής είναι αυτή του New Ark στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Η βελτίωση της οδικής 
και σιδηροδρομικής διασύνδεσης με τη Νέα Υόρκη επέτρεψε στους κατοίκους των προαστίων της 
μητρόπολης να χρησιμοποιούν εναλλακτικά το αεροδρόμιο του New Ark για τα ταξίδια τους. Η 
ταχύτατη ανάπτυξη του αεροδρομίου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πόλος έλξης διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν συχνά ταξίδια. Με γενναία επιδότηση από τις 
τοπικές αρχές στο κέντρο της πόλης κατασκευάστηκαν ορισμένοι γυάλινοι πύργοι για να δοθεί η 
εικόνα μιας πόλης που είναι φιλική προς τις επιχειρήσεις. Επίσης, δόθηκε γη και κίνητρα για να 
αναπτύξουν δραστηριότητες γνωστά εκπαιδευτικά ιδρύματα και κατασκευάστηκαν νέες αθλητικές 
εγκαταστάσεις. 
Παρόλα αυτά, η πόλη απέτυχε να προσελκύσει μόνιμους κατοίκους που να ανήκουν στη μεσαία τάξη. 
Η αδυναμία να βελτιωθούν οι όροι ασφάλειας και οι συνολικές συνθήκες ζωής των υφιστάμενων 
κατοίκων, λειτουργούσε αποτρεπτικά στην προσέλκυση ατόμων με υψηλότερα εισοδήματα. Τα 
άτομα αυτά επέλεξαν το ακριβότερο Manhattan ως χώρο μόνιμης κατοικίας.

Το 2000 η δημοτική αρχή μετονόμασε την πόλη σε Renaissance City. Οι αποτυχίες των προηγούμενων 
προσπαθειών αποδόθηκαν σε ένα βαθμό στο άσχημο όνομα που είχε σχηματίσει η κοινή γνώμη για 
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τη συγκεκριμένη πόλη. Σίγουρα η εικόνα που έχει σχηματίζει ο μέσος κάτοικος μιας μεγαλούπολης 
για κάθε συνοικία παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή της περιοχής που θα κατοικήσει. Αλλά 
τέτοιου είδους αποφάσεις δεν οριστικοποιούνται, χωρίς να προηγηθεί επιτόπια επίσκεψη στην  
περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο. Επομένως, τα πραγματικά προβλήματα δύσκολα καλύπτονται 
με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Μια εκτεταμένη επικοινωνιακή εκστρατεία  μπορεί να βελτιώσει 
πρόσκαιρα την επισκεψιμότητα των τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων. Αλλά εάν η ροή πελατών από 
τις γειτονικές περιοχές γίνει αφορμή για να αντιληφθούν τα πραγματικά προβλήματα στον τομέα 
της ασφάλειας και της ποιότητας του ευρύτερου χώρου περισσότερα άτομα, τότε η επικοινωνιακή 
προσπάθεια θα επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Τελικά μόνο  η προσέλκυση της μεσαίας και 
ανώτερης εισοδηματικής τάξης μπορεί να επιφέρει μακροχρόνια και βιώσιμη αναγέννηση μιας 
αστικής περιοχής.

 ► οργανώμενεσ προσπαθειεσ αναπλασήσ αστιΚών περιοχών στήν 
ελλαΔα.
Από τη στιγμή που η οικιστική ανάπτυξη στη χώρα μας αφέθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία, το ελληνικό κράτος δαπάνησε ασυνήθιστα χαμηλά ποσά στον τομέα της λαϊκής στέγης 
και των δημοσίων κοινωνικών υποδομών. Η έλλειψη προληπτικών μέτρων καθιστά τις σημερινές 
παρεμβάσεις ανάπλασης όσων περιοχών εμφανίζουν προβλήματα υποβάθμισης, ιδιαίτερα 
δαπανηρές.
Όσα δεν δαπάνησε το δημόσιο όταν έπρεπε για να θέσει σε εφαρμογή προγράμματα ενεργού 
πολεοδομικού σχεδιασμού, θα πρέπει να τα πληρώσει σήμερα σε απαλλοτριώσεις και κατεδαφίσεις 
υφιστάμενων κτιρίων. Μόνο έτσι μπορούν να βρεθούν οι αναγκαίοι χώροι που θα επιτρέψουν την 
ανάταξη των υποβαθμισμένων περιοχών της πρωτεύουσας. 

Ο όρος ανάπλαση αναφέρεται για πρώτη φορά στο Ν.Δ. 100/3/1971 «Περί ενεργού Πολεοδομίας». 
Πρόκειται  για καθυστερημένη αναλογική επανεισαγωγή αντίστοιχων διατάξεων που υιοθέτησαν 
οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι εκτεταμένες καταστροφές που 
υπέστησαν από τους βομβαρδισμούς οι πόλεις της Βόρειας Ευρώπης στη διάρκεια του πολέμου 
στάθηκαν αφορμή για ανανέωση του πολεοδομικού ιστού με διερεύνηση των δημόσιων υποδομών. 
Βασική επιδίωξη  ήταν να καλυφθούν οι νέες ανάγκες που προέκυψαν από τη μαζική χρήση του 
ιδιωτικού αυτοκινήτου. Τα χαρακτηριστικά αυτών των παρεμβάσεων ήταν η μεγάλη τους κλίμακα 
και ο καθοριστικός ρόλος του δημοσίου τομέα στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων. Στην 
Ελλάδα, συγκεκριμένες διατάξεις χρησιμοποιήθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση και μόνο για την 
επέκταση ή τη δημιουργία νέων συγκοινωνιακών υποδομών. Αντίθετα, παρέμειναν ανενεργές οι 
διατάξεις που προέβλεπαν την πολεοδομική εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό συνόλου ή μέρους 
ενός οικισμού.

Ο Ν. 947/1979 «Περί οικιστικών περιοχών» εισήγαγε τον όρο «οικιστική αναμόρφωση» σε ζώνες 
Αστικού Αναδασμού. Προέβλεπε τη συνένωση ιδιοκτησιών και την αναδιανομή τους στους αρχικούς 
ιδιοκτήτες υπό τη μορφή πολεοδομημένης γης ίσης αξίας. Παρά τις ευγενείς προθέσεις, ο νόμος 
αδρανοποιήθηκε στην πράξη γιατί κανείς δεν δέχτηκε να καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές σε 
γη και χρήμα (Αραβαντινός-1997). 
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Η πρώτη σημαντική πολεοδομική παρέμβαση έγινε στην Ελλάδα το 1982 και αφορούσε στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης. Πρόκειται για το «Διάταγμα για την προστασία της Πλάκας» και την κήρυξη 
σχεδόν όλων των κτιρίων του ιστορικού κέντρου, που παρουσίαζαν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και δεν 
είχαν κατεδαφιστεί ακόμα ως διατηρητέων. Το Διάταγμα για την Πλάκα είχε σκοπό να απομακρύνει 
τις οχλούσες χρήσεις, να μειώσει δραστικά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και να συγκρατήσει 
την κατοικία και τις άλλες ήπιες παραδοσιακές χρήσεις. Απαγορεύτηκε η λειτουργία των κέντρων 
διασκέδασης, θεσπίστηκαν αυστηροί κανόνες για κάθε μελλοντική επέμβαση στο υφιστάμενο 
κτιριακό απόθεμα, επέβαλε τη συμβατότητα των επιγραφών των καταστημάτων με την αρχιτεκτονική 
των κτιρίων και απέτρεψε τη χορήγηση νέων αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος σε οικήματα που 
χρησιμοποιούνταν για κατοικία. Αν και κατά καιρούς υπήρξαν ισχυρές πιέσεις για χαλάρωση των 
μέτρων, η πιστή τους εφαρμογή είχε ως αποτέλεσμα τον πλήρη εξευγενισμό (gentrification) της 
περιοχής. Σταδιακά υπήρξε εκρηκτική άνοδος των τιμών των ακινήτων, γεγονός που άλλαξε ριζικά 
την κοινωνική σύνθεση των κατοίκων της περιοχής. Σήμερα θεωρείται μία από τις πλέον προνομιούχες 
και ακριβές συνοικίες της πόλης η οποία προσελκύει επωνύμους με πολύ υψηλά εισοδήματα.

Το 1985 ψηφίζεται ο Ν.1577/85 (Γ.Ο.Κ) ο οποίος καθιέρωσε το «ενεργό οικοδομικό τετράγωνο» και 
προέβλεπε μεταξύ άλλων την ανάπλασή του μέσω της ενοποίησης των ακάλυπτων χώρων. Την ίδια 
χρονιά ψηφίζεται και το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας με το Ν.1515/85.

 ► πολεοΔομιΚεσ παρεμβασεισ μεγαλήσ ΚλιμαΚασ.
Σε πόλεις που κτίστηκαν άναρχα, όπως η Αθήνα, συχνά οι παρεμβάσεις ρυθμιστικού χαρακτήρα δεν 
προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις στα δομικά προβλήματα των υποβαθμισμένων περιοχών. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις απαιτείται ριζικός επανασχεδιασμός του πολεοδομικού ιστού. Κάτι σαν επανένταξη της 
περιοχής σε ένα τροποποιημένο ρυθμιστικό σχέδιο πόλης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάλογης παρέμβασης αποτελεί η διπλή ανάπλαση στον Ελαιώνα και το 
γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία δύο νέων 
υπερτοπικών πόλων μέσα στα όρια του Δήμου της Αθήνας. Το ύφος, ο χαρακτήρας, η μορφολογία 
και οι χρήσεις γης, σχεδιάστηκαν ώστε να εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες της πόλης και 
να επιτρέπουν τη χρηματοδότηση του έργου μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικών φορέων 
(ΣΔΙΤ). Αν υλοποιηθεί το έργο, θα δημιουργήσει νέες συνθήκες και στις δύο περιοχές. Δυστυχώς η 
αναγκαία κοινωνική και πολιτική διαβούλευση που προηγείται των παρεμβάσεων τέτοιας έκτασης 
είναι πολύ χρονοβόρα. Στην Ελλάδα δε διαθέτουμε εμπειρία διαμόρφωσης συναινετικού κλίματος, 
σε περιπτώσεις που επιχειρούνται ριζικές ανατροπές. Ο δημόσιος διάλογος χαρακτηρίζεται από 
ατελείωτες συζητήσεις, αλλεπάλληλους επανασχεδιασμούς και υιοθέτηση μεσοβέζικων λύσεων που 
δεν ικανοποιούν τελικά κανένα από τους αρχικούς στόχους.

Η διπλή ανάπλαση Ελαιώνα – Αλεξάνδρας μπορεί να συμβάλλει στη γενικότερη αισθητική 
αναβάθμιση της Πρωτεύουσας, αλλά δε σχετίζεται άμεσα με το πρόβλημα του ιστορικού κέντρου. 
Αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή για τις καθυστερήσεις και παλινωδίες που μπορεί να ακυρώσουν 
κάθε φιλόδοξη προσπάθεια. Όμως, ο χώρος του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, ίσως να αποτελεί 
τη μεγάλη ευκαιρία για ένα συνολικό επανασχεδιασμό των βασικών λειτουργιών του Λεκανοπεδίου. 
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Ο χώρος του Ελληνικού μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο συνολικής εξυγίανσης της πόλης. Ένα 
μητροπολιτικό πάρκο με έκταση πάνω από πέντε χιλιάδες τετραγωνικά που θα βρίσκεται τόσο μακριά 
από το κέντρο  και τους χώρους της μόνιμης κατοικίας είναι μάλλον υπερβολή  για μια πόλη σαν την 
Αθήνα. Όπως τόνισε εύστοχα ο Χοσέ Αθεμπίγιο (2010), η έννοια ενός τόσο μεγάλου μητροπολιτικού 
πάρκου δε συνδέεται με την αστική παράδοση των πόλεων της Μεσογείου. Στην ουσία εξυπηρετεί 
μόνο τα μαξιμαλιστικά οράματα των όμορων δήμων. Αν ο κάτοικος των Πατησίων ή των Πετραλώνων 
πάρει το αυτοκίνητό του για να πάει μέχρι το «πάρκο του Ελληνικού», θα μπορούσε στον ίδιο χρόνο 
να φτάσει και στο Τατόι. 

Η αξιοποίηση του Ελληνικού πρέπει να αποτελέσει μια  σύνθετη πολεοδομική παρέμβαση από την 
οποία να ωφεληθεί όλη η πόλη και ειδικά το υποβαθμισμένο κέντρο της. Θα πρέπει να συνυπάρξουν 
δημόσιες και ιδιωτικές λειτουργίες. Να δημιουργηθεί ένα νέο διοικητικό και επιχειρηματικό κέντρο 
που θα αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του παραθαλάσσιου μετώπου της πόλης. Κάτι τέτοιο 
συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες να επανατοποθετήσει την Αθήνα στον Ευρωπαϊκό χάρτη των 
πόλεων που προσελκύουν διεθνείς δραστηριότητες (χρηματοοικονομικές, νομικές και ναυτιλιακές 
υπηρεσίες). Μπορεί να αποτελέσει ένα νέο πόλο ψυχαγωγίας που θα εκμεταλλεύεται το εκτεταμένο 
μέτωπο προς τη θάλασσα και παράλληλα να αναπτυχθεί μια ζώνη υπερτοπικού πρασίνου. Θα πρέπει 
όμως να χωροθετηθούν παράλληλα εμπορικές ζώνες και ζώνες κατοικίας υψηλής ποιότητας. Έτσι θα 
καταστεί εφικτή η ανταλλαγή γης με υφιστάμενα ακίνητα στις κεντρικές συνοικίες της πόλης. Μόνο 
αν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορεί να αποσυμφορηθεί το κέντρο και να εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για 
την απαλλοτρίωση παλαιών ακινήτων που λόγω του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος είναι πρακτικά 
αδύνατον να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της ιδιωτικής οικονομίας.

Κάποτε ο Γιάννης Τσαρούχης είχε πει ότι οι εθνικοί ευεργέτες στο μέλλον δε θα είναι αυτοί που 
κτίζουν, αλλά εκείνοι που θα γκρεμίζουν. Σήμερα οι περισσότεροι πολεοδόμοι συμφωνούν πως 
για να αποκτήσει το κέντρο της Αθήνας και οι όμορες συνοικίες τις ανάσες που χρειάζονται, πρέπει 
να γκρεμιστούν κτίρια ή και ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Ο καθηγητής αρχιτεκτονικής του 
Πολυτεχνείου Κρήτης Η.Γιαννίρης ισχυρίζεται ότι θα αρκούσε η ανταλλαγή των εγκαταλελειμένων 
κτιρίων του κέντρου με εκτάσεις στο Ελληνικό, για να αλλάξει η εικόνα των κεντρικών περιοχών της 
πόλης.

 ► μια νεα Καθ’ υψοσ αναπτυξή.  
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι σύγχρονες τάσεις σε θέματα τεχνολογίας και ανάπτυξης φτάνουν 
στην Ελλάδα με σημαντική χρονική υστέρηση. Σήμερα, αν κάποιος στα χώρα μας ισχυριζόταν πως 
θα έπρεπε να αυξηθεί το επιτρεπόμενο ύψος των νέων οικοδομών, θα χαρακτηριζόταν το λιγότερο 
εκκεντρικός. Όμως, σε διεθνές επίπεδο οι σύγχρονες τάσεις κινούνται σε αντιδιαμετρικά αντίθετες 
κατευθύνσεις. Οι οικολογικές πόλεις του αύριο δε φαίνεται πως θα μοιάζουν σε τίποτα με το σημερινό 
μοντέλο της παραδοσιακής γειτονιάς χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας και ήπιας δόμησης.

Τα νέα υλικά και οι σύγχρονοι τρόποι σχεδίασης καθιστούν τα υψηλά κτίρια λιγότερο ενεργοβόρα από 
τα χαμηλότερα. Η οικολογική αρχιτεκτονική στρέφεται σε υπερκατασκευές. Οι περιοχές με υψηλή 
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πληθυσμιακή πυκνότητα αποδεικνύεται ότι συμβάλλουν στον περιορισμό των αναγκών για μεγάλες 
και χρονοβόρες μετακινήσεις μέσα στο αστικό περιβάλλον. Τα δίκτυα μεταφορών σταθερής τροχιάς, 
τα νέα ευρυζωνικά δίκτυα και τα δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών είναι πιο αποδοτικά στις περιοχές 
υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας. Με άλλα λόγια, οι νέες τεχνολογίες έχουν ανατρέψει πλήρως το 
σκηνικό που υπήρχε μέχρι τώρα. Οι πολυπληθείς συνοικίες συμβάλλουν θετικά στο περιβαλλοντικό 
ισοζύγιο της πόλης, ειδικά αν τα κτίρια είναι ψηλά και ενδιάμεσα υπάρχουν επαρκείς κοινόχρηστοι 
χώροι που επιτρέπουν την ανάπτυξη κοινωνικών επαφών. Ένα τέτοιο μοντέλο οικολογικής γειτονιάς 
ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας, μειώνει την εξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο και 
πάνω από όλα περιορίζει την τσιμεντοποίηση και τον χωρικό υπεργιγαντισμό των σύγχρονων πόλεων.

Η υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα συμβάλλει επίσης στον περιορισμό της κοινωνικής απομόνωσης που 
επέφερε η χρήση των ψηφιακών συσκευών και του διαδικτύου. Τα νέα μέσα ψηφιακής επικοινωνίας 
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για εργασία, ψυχαγωγία και καταναλωτικές αγορές, με αποτέλεσμα να 
μειώνονται οι λόγοι για τους οποίους ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να βγει από την οικία του και 
να χρησιμοποιήσει το δημόσιο χώρο. Επομένως, χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός κατοίκων για να 
«ζωντανέψει» ο δημόσιος χώρος μιας συνοικίας.

Πρόσφτα ο Δ.Καψιμάλης (2010), Πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων, έθεσε σε δημόσιο 
διάλογο την πρόταση για επανοικοδόμηση των κεντρικών συνοικιών της Αθήνας με τη μέθοδο της 
επιδοτούμενης αντιπαροχής. Στον  πυρήνα της πρότασής του βρίσκεται η ιδέα να αυξηθούν τα 
επιτρεπόμενα ύψη των νέων κτιρίων, όταν αυτά αντικαθιστούν υφιστάμενα και να περιοριστεί ανάλογα 
το ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων. Με αυτό τον τρόπο, θα ανανεωθεί το κτιριακό απόθεμα της 
Αθήνας, θα δημιουργηθούν ελεύθεροι χώροι, θα αυξηθεί το αστικό πράσινο και θα εξασφαλιστούν 
υπόγεια πάρκινγκ για όλους τους ενοίκους. Ο ίδιος φέρνει ως παράδειγμα την ανακατασκευή ενός 
οικοδομικού τετραγώνου στην περιοχή της πλατείας Βικτωρίας που αντιμετωπίζει έντονα φαινόμενα 
εγκατάλειψης από τον γηγενή πληθυσμό και μετεξελίσσεται σε νέο γκέτο λαθρομεταναστών. Το 
ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων είναι 85% και ο υφιστάμενος συντελεστής δόμησης 3,6. Αν 
κατεδαφιστούν όλες οι πολυκατοικίες ενός τετραγώνου και κατασκευαστεί στη μέση ένα ψηλότερο 
κτίριο που να καταλαμβάνει το 40% της επιφάνειας, θα ωφεληθούν οι πάντες. Οι ιδιοκτήτες θα 
εξασφαλίσουν ένα νεόδμητο αντισεισμικό διαμέρισμα, το κράτος μια νέα πόλη και οι κατασκευαστές 
χρήματα από την εκμετάλλευση των υπογείων πάρκινγκ και των ισογείων καταστημάτων. Παράλληλα 
το 60% της έκτασης θα απελευθερωθεί και μπορεί να μετατραπεί σε ζώνη πρασίνου που δε θα 
κινδυνεύει να καταληφθεί από παρκαρισμένα αυτοκίνητα, λόγω της ύπαρξης επαρκών υπόγειων 
χώρων στάθμευσης. 

Η οικονομική βιωσιμότητα του σχεδίου προϋποθέτει την καταβολή από την πλευρά των σημερινών 
ιδιοκτητών ενός ποσού που θα ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά τετραγωνικό και την επιδότηση με άλλα 350 
ευρώ ανά τετραγωνικό από το Πράσινο Ταμείο Ανάπτυξης. Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση 
της πόλης θα είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση που υπάρξουν συνενώσεις τριών ή τεσσάρων 
οικοδομικών τετραγώνων μαζί. Πράγματι στην Αθήνα παρατηρείται ένα ενδιαφέρον παράδοξο 
(Α.Ρόδη – 2010). Ενώ το ποσοστό του αδόμητου προς το δομημένο χώρο είναι ικανοποιητικό σε σχέση 
με τα ισχύοντα στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές πόλεις, δίνεται η αίσθηση της ανεπάρκειας ελευθέρων 
δημοσίων χώρων. Αυτό οφείλεται στη ρυμοτομία της Αθήνας. Τα οικοδομικά τετράγωνα είναι πολλά 
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και μικρά. Έτσι γίνεται μεγάλη σπατάλη γης σε πολλούς και σχετικά στενούς δρόμους. Επιπλέον, 
οι ακάλυπτοι χώροι βρίσκονται στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων, με αποτέλεσμα να 
παραμένουν αφανείς και να είναι πρακτικά αδύνατη η χρήση τους από τους κατοίκους.

 ► στρατήγιΚεσ αποτροπήσ του εγΚλήματοσ σε ενα Δομήμενο 
περιβαλλον.
Από εμπειρικές έρευνες έχει αποδειχθεί ότι η απόφαση για την πραγματοποίηση μίας εγκληματικής 
ενέργειας επηρεάζεται περισσότερο από την αίσθηση που αποκομίζει ο υποψήφιος παραβάτης σχετικά 
με τον κίνδυνο εμπλοκής του σε κάποιο επεισόδιο που θα εμποδίσει τη διαφυγή του και ενδεχομένως 
να οδηγήσει στη σύλληψή του. Κατά συνέπεια, εάν ο σχεδιασμός του αστικού περιβάλλοντος βοηθάει 
στη φυσική επιτήρηση του χώρου, μπορεί να αποτρέψει τους παραβάτες από τη διάπραξη εγκλημάτων 
ή να συμβάλλει στον ευκολότερο εντοπισμό και τη σύλληψή τους. 

Με αυτό τον τρόπο, ο πολεοδομικός σχεδιασμός μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της 
εγκληματικότητας και του φόβου που αισθάνονται οι νομοταγείς χρήστες. Παρεμβάσεις που οδηγούν 
στη βελτίωση της φυσικής επιτήρησης, τον καλύτερο έλεγχο της πρόσβασης και την ενίσχυση του 
κοινωνικού ελέγχου καθιστούν το δημόσιο χώρο πιο ασφαλή.

Η φυσική επιτήρηση επιτυγχάνεται με μέτρα που μεγιστοποιούν τη θέαση των χώρων στους οποίους 
μπορεί να κινηθεί ο εγκληματίας. Στόχος είναι να υπάρχει πάντα η πιθανότητα να βρεθεί ένας νόμιμος 
χρήστης του αστικού χώρου στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή, ώστε να μπορέσει να δει όποιον 
κινείται ύποπτα ή διαπράττει κάποια εγκληματική ενέργεια. 

Για να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι, αρχιτέκτονες, εγκληματολόγοι και πολεοδόμοι έχουν 
προτείνει τα ακόλουθα μέτρα: 

•	 Τα παράθυρα των κτιρίων πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο που να έχουν θέα στα 
πεζοδρόμια και τους χώρους στάθμευσης και όχι σε εσωτερικές περίκλειστες αυλές

•	 Τα παράθυρα στα μοντέρνα κτίρια θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν, ώστε να 
δίνουν την αίσθηση ότι οι ένοικοι τους μπορούν να δουν έξω

•	 Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα θέασης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα τμήματα του 
δημόσιου χώρου από τους διερχόμενους οδηγούς αυτοκινήτων. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, 
θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση φυσικών εμποδίων κοντά στα πεζοδρόμια. Η  ύπαρξη 
συστάδων από θάμνους και διαφημιστικών πινακίδων, μπορεί να εμποδίσει τη θέαση ενός 
διερχόμενου οδηγού προς το εσωτερικό μιας πλατείας ή ενός μικρού πάρκου. Ακόμα και οι 
στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς θα πρέπει να κατασκευάζονται από υαλοπετάσματα 
ώστε να μην διακόπτουν τη θέαση προς την πίσω πλευρά του δρόμου.

•	 Ο φωτισμός παίζει καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα πρέπει να είναι καλά 
φωτισμένα όλα τα σημεία διέλευσης πεζών, οι χώροι στάθμευσης οχημάτων, οι στάσεις 
λεωφορείων, οι έξοδοι κτιρίων ακόμα και οι τηλεφωνικοί θάλαμοι . Πρέπει να χρησιμοποιούνται 
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πολλά φώτα χαμηλής έντασης και όχι προβολείς που δημιουργούν εκτυφλωτικές αντανακλάσεις. 
Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το βέλτιστο επίπεδο φωτισμού να επιτυγχάνεται στο 
επίπεδο που αντιστοιχεί στο μέσο ύψος ενός ανθρώπου. Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει 
σωστή συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων ώστε να μην μένουν οι λάμπες καμένες ή 
σπασμένες για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

•	 Στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις η φυσική επιτήρηση του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου 
έχει αυξηθεί κατακόρυφα από τη χρήση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV). Έχει 
παρατηρηθεί διεθνώς ότι όπου η πυκνότητα των καμερών ασφαλείας είναι υψηλή, εξαλείφονται 
τα φαινόμενα μικροπαραβατικής συμπεριφοράς. Η εκτεταμένη χρήση καμερών ασφαλείας 
προσκρούει σε θέματα διασφάλισης προσωπικών δεδομένων.

Επειδή όμως είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία αποτροπής της εγκληματικότητας, 
θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση τους σε περιοχές που έχει διαταραχθεί επικίνδυνα το αίσθημα 
της δημόσιας τάξης. 

Τα μέτρα ελέγχου πρόσβασης σε επικίνδυνα σημεία του αστικού χώρου στοχεύουν να καταστήσουν 
δυσχερέστερη την απόπειρα διαφυγής ενός εγκληματία μετά την τέλεση του αδικήματος. Ο έλεγχος 
της φυσικής ροής των πεζών επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους:

•	 Τα κτίρια και τα δημόσια καταστήματα θα πρέπει να διαθέτουν γυάλινους προθαλάμους 
και την κατάλληλη σχεδίαση ώστε να εκτρέπουν το σύνολο της κυκλοφορίας μέσα από 
χώρους υποδοχής που επιτηρούνται εύκολα.

•	 Δίπλα από φράκτες που διαχωρίζουν το δημόσιο από τον ιδιωτικό χώρο πρέπει να 
τοποθετούνται ακανθώδη φυτά που δυσχεραίνουν την εισβολή κάποιου που επιχειρεί 
να διαφύγει

•	 Πρέπει να αποφεύγονται κατασκευές που επιτρέπουν την πρόσβαση κάποιου 
καλογυμνασμένου ατόμου σε στέγες ή ανώτερους ορόφους κτιρίων. 

•	 Πρέπει να προτιμώνται περιφράξεις ανοικτού τύπου που κυριαρχούν οι ψηλοί κάθετοι 
στύλοι, χωρίς να αποκλείουν εντελώς τη θέαση προς το εσωτερικό.

 ► πολεοΔομιΚοσ επανασχεΔιασμοσ Και θεώρια «του αμυντιΚου 
χώρου» (deFensible space tHeory).
Η αίσθηση ότι ένας σαφώς οριοθετημένος χώρος ελέγχεται και προστατεύεται από τον ιδιοκτήτη του 
λειτουργεί αποτρεπτικά στη σκέψη όσων θα σκόπευαν να εισβάλλουν σε αυτόν. Ο προστατευόμενος 
ιδιόκτητος χώρος δημιουργεί στον πιθανό εισβολέα την αίσθηση πως πρόκειται για κάτι ξένο και ως 
εκ τούτου θα πρέπει να το αποφύγει. Γι’ αυτό είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχουν στις πυκνοδομημένες 
αστικές περιοχές εμφανή σημάδια διαχωρισμού το δημόσιου, ημιδημόσιου και ιδιωτικού χώρου.
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Οι φράχτες, οι πινακίδες, ο φωτισμός και τα πεζοδρόμια λειτουργούν ως νοητές διαχωριστικές γραμμές 
που ορίζουν ανεξάρτητες κυριότητες στο αστικό τοπίο. Επομένως, πρέπει να είναι καλοδιατηρημένα 
και να δίνουν την αίσθηση της ενεργού παρουσίας αυτού που έχει την κυριότητα και την ευθύνη 
συντήρησής τους. Παράλληλα, πρέπει να επιδιώκεται η τακτική χρήση από τους περιοίκους, 
προκειμένου να αποτρέπονται σημάδια παρακμής ή εγκατάλειψης.

Μέτρα που μπορούν να προωθήσουν τον κοινωνικό έλεγχο επί του αστικού χώρου είναι τα ακόλουθα:
•	 Οι δενδροφυτέυσεις των ελεύθερων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων. Η διεθνής εμπειρία 

καταδεικνύει ότι σε αντίθεση με όσα πίστευαν παλαιότερα οι πολεοδόμοι, οι χώροι με πυκνή 
φύτευση ψηλών δέντρων είναι πιο ελκυστικοί από τους ανοιχτούς δημόσιους χώρους χωρίς 
δέντρα. Στο βαθμό που προσελκύουν περισσότερους νόμιμους χρήστες καθίστανται πιο 
ασφαλείς σε σχέση με τους υπολοίπους ανοικτούς χώρους. 

•	 Οι ακάλυπτοι χώροι ανεξάρτητων οικιών όταν ενοποιούνται και δενδροφυτεύονται αποτελούν 
πόλο έλξης για τους ενοίκους. Το γεγονός αυτό βοηθά στην ενδυνάμωση των κοινωνικών 
σχέσεων. Έναν χώρο που τον ζεις, τον σέβεσαι και τον προσέχεις περισσότερο.

•	 Τα συστήματα ασφαλείας στους δημόσιους χώρους πρέπει να τοποθετούνται σε εμφανή 
σημεία. Πρέπει να αποφεύγονται περιφράξεις που καταλήγουν σε λόγχες γιατί ενδόμυχα 
υποδηλώνουν απουσία φυσικής παρουσίας στο χώρο.

•	 Στους δημόσιους χώρους θα πρέπει να δημιουργούνται ελκυστικές γωνίες με καλοδιατηρημένα 
καθίσματα και έργα τέχνης.

•	 Η εμπορική εκμετάλλευση τμήματος του δημόσιου χώρου με τοποθέτηση περιπτέρων και 
αναψυκτηρίων αυξάνει τον αριθμό των επιθυμητών χρηστών και κατά συνέπεια βελτιώνει τις 
συνθήκες ασφαλείας.

•	 Οι τοπικές κοινωνίες και οι δημοτικές αρχές πρέπει να προγραμματίζουν συχνά ποικίλες 
εκδηλώσεις στους κοινόχρηστους χώρους. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνουν την ελκυστικότητά 
τους και ενισχύουν την αντίληψη ότι πρόκειται για ελεγχόμενες περιοχές. Οι δραστηριότητες 
εφήβων και παιδιών είναι οι πλέον αποτελεσματικές, γι’ αυτό θα πρέπει να λειτουργούν 
στις πυκνοδομημένες κεντρικές περιοχές των πόλεων μικροί χώροι μαζικής άθλησης. Για 
παράδειγμα, μπορούν να τοποθετούνται μικρές μπασκέτες ή να διαμορφώνονται πίστες για 
πατινάζ και skateboard.  

 ► αποΚαταστασή συνθήΚών ασφαλειασ.
Τα φαινόμενα γκετοποίησης εντείνονται σε περιόδους οικονομικών μετασχηματισμών, όπως αυτοί που 
αναμένεται να βιώσει η χώρα μας το προσεχές χρονικό διάστημα. Η περιχαράκωση των επικίνδυνων 
ή ρυπογόνων δραστηριοτήτων και η αύξηση της ομοιογένειας στην ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών διαβίωσης στις διάφορες συνοικίες μιας πόλης θεωρούνται οικονομικά ωφέλιμες και 
συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Για να αποκατασταθούν οι συνθήκες 
ασφαλείας στο υποβαθμισμένο τμήμα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, θα πρέπει να ληφθεί σειρά 
μέτρων που αναφέρθηκαν λεπτομερώς στα προηγούμενα κεφάλαια. Συνοπτικά αναφέρονται τα 
ακόλουθα:

•	 Θα πρέπει να διευκρινιστούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητες της ΕΛ.ΑΣ και οι αντίστοιχες της 
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δημοτικής αστυνομίας. Η δημοτική αστυνομία δε διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης συλλήψεων. Επομένως, είναι αναποτελεσματική για ανάληψη 
κατασταλτικής δράσης στις γκετοποιημένες περιοχές του κέντρου. Θα πρέπει να υπάρξει νέο 
θεσμικό πλαίσιο που να προβλέπει ότι σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τα αρμόδια όργανα 
τοπικής αυτοδιοίκησης ως επικίνδυνα γκέτο, αναλαμβάνει η ΕΛ.ΑΣ το σύνολο των ελέγχων, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής διοικητικών κυρώσεων και σφράγισης καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος.

•	 Η σφράγιση των καταστημάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από άμεση διακοπή της παροχής 
ρεύματος, ύδατος, φυσικού αερίου κλπ

•	 Να ενισχυθούν οι δράσεις των νομοταγών χρηστών που υπερασπίζονται το δημόσιο χώρο 
(Σύλλογοι και φορείς μόνιμων κατοίκων του κέντρου).

•	 Να υιοθετηθεί η πολιτική της μηδενικής ανοχής από τις αστυνομικές αρχές στο ιστορικό 
κέντρο.

•	 Ορισμένες ηθικά αξιοκατάκριτες δραστηριότητες που είναι πρακτικά αδύνατον να εξαλειφθούν 
(πορνεία, τζόγος, ναρκωτικά) είναι θεμιτό να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένους χώρους 
μιας πόλης για να μπορούν να ελέγχονται ευκολότερα από τις αρχές. Αλλά οι περιοχές αυτές 
δεν μπορεί να παρεμποδίζουν τις βασικές λειτουργίες της πόλης.

•	 Πρόσληψη αλλοδαπών στην ελληνική αστυνομία, ώστε να χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς 
και σε αποστολές ήπιας καταστολής.

•	 Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να απομονωθούν ηθικά τα εγκληματικά στοιχεία 
ακόμα και από τους ομοεθνείς τους και τους υπόλοιπους μετανάστες. 
Σε περίπτωση που η αντισυμβατική συμπεριφορά και οι έκνομες ενέργειες αποκτήσουν 
ιδεολογικό περίβλημα θα καταστεί πρακτικά αδύνατη η κοινωνική ενσωμάτωση όσων 
μεταναστών ασπάζονται τέτοιες αντιλήψεις.

•	 Αν επιτραπεί η διαμόρφωση κλίματος απομόνωσης των έγχρωμων μεταναστών θα κάνουν την 
εμφάνισή τους φαινόμενα ρατσιστικής βίας.

•	 Να καθαρίζονται οι δρόμοι από τα σκουπίδια όλο το 24ωρο.
•	 Να διπλασιαστεί η συχνότητα αποκομιδής των κάδων απορριμμάτων στα επίμαχα σημεία της 

Αθήνας.
•	 Να παταχθεί το παρεμπόριο.
•	 Να λειτουργήσουν προσωρινά οι κάμερες ασφαλείας ή ρύθμισης κυκλοφορίας στην επίμαχη 

ζώνη.
•	 Να απομακρυνθούν από το κέντρο όλες οι υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ.
•	 Να απομακρυνθούν όλοι οι άστεγοι από τις κεντρικές λεωφόρους και την υποβαθμισμένη 

περιοχή του κέντρου.
•	 Να εξαλειφθεί το φαινόμενο της επαιτείας στο κέντρο της πόλης στα πρότυπα της περιόδου 

τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.

Κρίσιμη παράμετρος για την αποτελεσματική αστυνόμευση της περιοχής είναι ο συντονισμός των 
ενεργειών όλων των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν υποψίες ότι 
κάποιο κατάστημα εφοδιάζει μικροπωλητές με προϊόντα, δεν είναι ανάγκη να διαπιστωθεί φορολογική 
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παράβαση ή να τεκμηριωθεί η λαθρεμπορία προϊόντων. Μπορεί να κλείσει για πολεοδομική υπέρβαση 
ή για αυθαίρετες αλλαγές χρήσης. Επίσης, όταν μια υπηρεσία διαπιστώνει πρόβλημα σε κάποιο 
ακίνητο, θα πρέπει να ειδοποιεί όλους τους υπόλοιπους φορείς. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, 
να εκκενώνεται ένα κτίριο και να μην διακόπτονται όλες οι παροχές κοινής ωφέλειας. Αλλά κάποιος 
πρέπει να ειδοποιήσει τη ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ για να προβούν στις σχετικές ενέργειες. Επίσης, 
όταν εντοπίζονται οι ιδιοκτήτες ενός εγκαταλειμμένου κτιρίου που χρησιμοποιείται ως ξενώνας 
αλλοδαπών από τις υπηρεσίες του Δήμου ή της Περιφέρειας, θα πρέπει να ειδοποιείται η αρμόδια 
ΔΟΥ για να προβεί σε εξωνυχιστικούς ελέγχους του ιδιοκτήτη. Επίσης, θα πρέπει να ειδοποιηθεί το 
αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για πιθανές αυθαίρετες κατασκευές, ώστε να επιβληθούν τα νόμιμα 
πρόστιμα. 

 ► Διαχειρισή του μεταναστευτιΚου ζήτήματοσ.
Η επικινδυνότητα της περιοχής νότια της Ομόνοιας ήταν γνωστή από το παρελθόν. Κατά συνέπεια, 
έπρεπε να έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα από τις αρχές και να μην επιτραπεί η εγκατάσταση 
αλλοεθνών οικονομικών μεταναστών στο συγκεκριμένο τμήμα του ιστορικού κέντρου.

Για να μειωθούν τα φαινόμενα φυσικής και κοινωνικής αταξίας που δημιουργεί η παρουσία χιλιάδων 
μεταναστών στο κέντρο της πόλης, θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

•	 Ο εθελοντικός διαχωρισμός ομάδων πληθυσμού με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο μειώνει 
τις κοινωνικές εντάσεις, αλλά αυξάνει την πιθανότητα σχηματισμού αστικών γκέτο. 

•	 Λόγω της οικονομικής ύφεσης είναι πολύ πιθανό να φύγουν οι μετανάστες που ήρθαν 
παλαιότερα από την Βαλκανική και την Ανατολική Ευρώπη και να υποκατασταθούν από νέους 
που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες.

•	 Δεν μπορεί να εφαρμοστεί κανένας μεταναστευτικός νόμος αν δεν υπάρξει επαρκής στελέχωση 
των αρμόδιων κρατικών αρχών.

•	 Δημιουργία ξενώνων μακριά από το κέντρο στους οποίους θα φιλοξενούνται ευάλωτες ομάδες 
μεταναστών, όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι και θύματα εμπορίας ανθρώπων.

•	 Δημιουργία στις Φυλακές Θηβών πτέρυγας για κράτηση απελάσιμων αλλοδαπών.
•	 Πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πράξη το θέμα της ιθαγένειας των παιδιών των μεταναστών 

που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, γιατί έχει αποδειχθεί ότι η δεύτερη και η τρίτη γενιά που 
δεν κινδυνεύει από απελάσεις, είναι πιο επιρρεπείς σε αντικοινωνικές και παραβατικές 
συμπεριφορές. 

•	 Τα θέματα της διαμονής πρέπει να αντιμετωπιστούν με γνώμονα τη δημόσια τάξη. Η αγορά 
εργασίας υπόκειται σε δικούς της κανόνες που επηρεάζονται από το θεσμικό πλαίσιο που 
ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις και την οικονομική συγκυρία.

•	 Πρέπει να υπάρξουν κέντρα φιλοξενίας μεταναστών στην Αττική, έξω από το Δήμο της Αθήνας.
•	 Πρέπει να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες αρωγής των μεταναστών εκτός της επίμαχης ζώνης, 

ώστε να περιοριστούν οι αφορμές για συγκέντρωση αλλοδαπών στο κέντρο.

•	 Να μην κρατούνται στα σωφρονιστικά καταστήματα οι οικονομικοί μετανάστες μαζί με 
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βαρυποινίτες.
•	 Να αναπτυχθεί ένα σύστημα νομιμοποιημένων ευκαιριών για όσους μετανάστες θεωρούμε 

σκόπιμο να παραμείνουν στη χώρα μας.
•	 Συνεργασία με FRONTEX για χρηματοδότηση κοινών επιχειρήσεων απέλασης και 

επαναπατρισμού σε μακρινές χώρες.
•	 Να κινητροδοτηθεί η παραμονή των παιδιών των οικονομικών μεταναστών στο τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστημα.
•	 Να χορηγηθεί άδεια προσωρινής παραμονής χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα εργασίας στους 

αλλοδαπούς χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.
•	 Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής για καταγγελίες αλλοδαπών που υφίστανται διακρίσεις ή 

παραβιάζονται τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους.
•	 Να ενταχθούν στις θεραπευτικές κοινότητες και οι αλλοδαποί τοξικομανείς που δεν έχουν 

υποστήριξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
•	 Η νομιμοποίηση των λαθρομεταναστών δεν συμβάλλει στον περιορισμό της εγκληματικότητας 

σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία.
•	 Τα πιστοποιητικά που ζητούνται από τους αλλοδαπούς να διακινούνται ενδοεπιχειρησιακά 

(πιστοποιητικά υγείας, ασφαλιστικές εισφορές, αντίγραφο ποινικού μητρώου κλπ) 
προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα πλαστογραφίας, στα οποία επιδίδονται βούλγαροι 
και γεωργιανοί μαφιόζοι.

 ► μετρα για τήν αναΔειξή του μνήμειαΚου πλουτου Και το 
πολεοΔομιΚο εξευγενισμο τήσ περιοχήσ.

Σταθμοί τρένου (Λαρίσης – Πελοποννήσου).
Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ενοποίηση των σιδηροδρομικών σταθμών Πελοποννήσου και Λαρίσης. 
Πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή οι ομάδες μικροπωλητών, οι παράνομοι μετανάστες 
και τα περιθωριακά στοιχεία. Αποτελεί μια σημαντική πύλη εισόδου στην πόλη και θα πρέπει να 
ευπρεπιστεί και να αναδειχθεί ο περιβάλλοντας χώρος.

Η πλατεία Ομονοίας και το Εθνικό Θέατρο. 
Πρόκειται για εμβληματικά σημεία της πόλης. Η πλατεία Ομονοίας υπήρξε ιστορικά το λαϊκό 
κέντρο και σημείο συνάντησης για τους κατοίκους της πόλης. Σήμερα, τα προβλήματα γκετοποίησης 
που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή τείνουν να μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία του χώρου. 
Οι Έλληνες νιώθουν ανασφαλείς και αποφεύγουν την περιοχή, ενώ οι ανυποψίαστοι αλλοδαποί 
τουρίστες πέφτουν συχνά θύματα εγκληματικών ενεργειών. Ενδεικτικό της αρνητικής εικόνας που 
είχαν οι Έλληνες για την ασφάλεια της περιοχής είναι το αποτέλεσμα έρευνας της GBR και της 
ΕΞΑ. Οι ημεδαποί πελάτες των ξενοδοχείων της Αθήνας, που είναι καλύτερα πληροφορημένοι για 
τα τεκταινόμενα στην περιοχή, αξιολογούν τα θέματα ασφαλείας με πολύ χειρότερο τρόπο από τους 
αλλοδαπούς επισκέπτες. 

Το ανακαινισμένο Εθνικό Θέατρο αποτελεί από μόνο ένα από τους  σημαντικότερους  πολιτιστικούς 
πόλους της Αθήνας. Δεν είναι δυνατόν να έχει γκετοποιηθεί η ευρύτερη περιοχή και να καθίσταται 
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επικίνδυνη η πρόσβαση των θεατών κατά τις νυχτερινές ώρες. Ακυρώνεται η συμβολή του στα 
πολιτιστικά δρώμενα της Πρωτεύουσας.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Ε.Α.Μ.)
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ασφυκτιά. Ο μεγαλύτερος όγκος των συλλόγων του βρίσκεται στα 
υπόγεια ή σε αποθήκες γιατί δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι χώροι, προκειμένου να εκτεθούν στο κοινό. 
Πρόσφατα, αποφασίστηκε η υπόγεια επέκταση των λειτουργικών χώρων του Μουσείου στον κήπο 
που βρίσκεται μπροστά από το Ε.Α.Μ. Για το σκοπό αυτό, η χρήση του χώρου εκχωρήθηκε από το 
Δήμο της Αθήνας.

Όμως δυο από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Μουσείου δεν αντιμετωπίζονται με τη λύση που 
επιχειρείται να εφαρμοστεί. Το Μουσείο αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα πρόσβασης, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή χώρος που να μπορούν να σταθμεύσουν τα 
τουριστικά λεωφορεία που μεταφέρουν τους επισκέπτες, με αποτέλεσμα να πρέπει να βρίσκονται σε 
κίνηση όσο χρόνο διαρκεί η επίσκεψη των επιβατών τους στο μουσείο. Αυτός είναι ένας από τους 
σπουδαιότερους λόγους για τον οποίο δεν εντάσσουν πολλά ταξιδιωτικά γραφεία στα προγράμματά 
τους την επίσκεψη σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου. Επομένως, απαιτείται η 
κατασκευή υπογείου πάρκινγκ είτε στο χώρο που προγραμματίζεται η κτιριολογική επέκταση του 
μουσείου είτε στο χώρο του πεζόδρομου της Τοσίτσα. Μέχρι να δρομολογηθεί η μακρόχρονη και 
οριστική λύση, θα πρέπει μα μεταφερθούν οι αφετηρίες των λεωφορείων και των τρόλεϊ από την 
Ηρακλείτου στην πλατεία Αιγύπτου, ώστε να χρησιμοποιηθεί ο χώρος που καταλαμβάνουν σήμερα 
για την προσωρινή στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων.  

Το δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με τα ζητήματα ασφάλειας, υγιεινής και αισθητικής ρύπανσης 
που δημιουργεί η διαρκής κατάληψη του πεζοδρόμου που χωρίζει το Ε.Α.Μ. από το συγκρότημα 
του Πολυτεχνείου από ναρκομανείς και εμπόρους ναρκωτικών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Η 
διάβαση του πεζοδρόμου από διερχόμενους πολίτες έχει καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επομένως, 
έχει απολέσει την πρακτική του αξία. Θα πρέπει να εκχωρηθεί άμεσα στο Ε.ΑΜ. και αφού περιφραχθεί 
και από τις δύο πλευρές του να μετατραπεί σε αύλιο χώρο του Επιγραφικού Μουσείου. Ως χώρος 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, θα φυλάσσεται επαρκώς από το προσωπικό του μουσείου. 

Η οριστική επίλυση του κτιριολογικού προβλήματος του Ε.Α.Μ μπορεί να προέλθει μόνο από τη 
μετατροπή των ιστορικών κτιρίων του Πολυτεχνείου σε συγκρότημα μουσείων. Σήμερα όλες οι 
σχολές του Πολυτεχνείου έχουν μετακινηθεί είτε στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου είτε στα 
κτίρια της σχολής Καλών Τεχνών στην Πειραιώς. Σε όλο το κτιριακό συγκρότημα της Πατησίων 
παραμένει πλέον μόνο η Αρχιτεκτονική Σχολή. Προφανώς, αποτελεί ρεκόρ Γκίνες η αναλογία των 
τετραγωνικών σε κτιριακές υποδομές που αναλογούν σε κάθε φοιτητή της Αρχιτεκτονικής σχολής. 
Ορισμένα από τα κτίρια θα μπορούσαν να στεγάσουν θεματικές συλλογές του Ε.Α.Μ. Στο παλιό 
κτίριο της Πρυτανείας μπορεί σε συνεργασία ΥΠΠΟ και Πολυτεχνείου να δημιουργηθεί Μουσείο 
Δημοκρατίας με εκθέματα που να καλύπτουν την περίοδο από τη γέννησή της στην αρχαία Αγορά της 
Αθήνας, έως την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Τα υπόλοιπα κτίρια μπορούν να μετατραπούν 
σε Μουσείο Τεχνολογίας και Φυσικών Επιστημών που να καλύπτουν όλες τις ιστορικές περιόδους. 
Με αυτό τον τρόπο η Αθήνα θα αποκτήσει ένα μοναδικό συγκρότημα μουσειακών χώρων με 
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εξασφαλισμένη τη διεθνή αναγνώριση.

Πλάκα Αυλή των θαυμάτων

Το ΥΠ.ΠΟ. διαθέτει 16 ακίνητα στο οικοδομικό τετράγωνο ανάμεσα στην Αρχαία Αγορά και την 
Αδριάνεια Βιβλιοθήκη (σταθμός Μοναστηρακίου). Τα κτίσματα θα πρέπει να αναστηλωθούν, ώστε 
να αποτελέσουν τους νέους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, όπως έχει 
σχεδιαστεί. Γύρω από μία μεγάλη εσωτερική αυλή υπάρχουν κτίρια ή ερείπια κτισμάτων όλων των 
ιστορικών περιόδων της πόλης των Αθηνών. Απέναντι από την Αδριάνεια Βιβλιοθήκη επί της οδού 
Άρεως μπορεί να λειτουργήσει βιβλιοπωλείο του ΥΠ.ΠΟ και χώρος παρουσίασης νέων βιβλίων. Έχει 
προκηρυχθεί διαγωνισμός για την εκπόνηση  μελέτης αποκατάστασης που χρηματοδοτείται από το 
Γ’ ΚΠΣ .

Πλατεία Κεραμικού

Μετά την κατεδάφιση όλων των κτισμάτων της Κορεάτικης Αγοράς, έχει σχηματοποιηθεί μία από τις 
μεγαλύτερες πλατείες της Αθήνας. Μετά την απομάκρυνση του αμαξοστασίου και την κατεδάφιση 
των εγκαταστάσεων του ΗΛΠΑΠ, θα καταστεί η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Το έργο θα συμβάλει 
στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμικού, που θα είναι πλέον ορατός από την πλατεία 
και την οδό Πειραιώς. Πρέπει να προκηρυχθεί διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την οριστική 
διαμόρφωση της πλατείας. Να απαλλοτριωθεί το μεγάλο νεοκλασικό στη γωνία των οδών Πειραιώς 
& Ιεράς Οδού (2.000 τ.μ.) που καλύπτει μαζί με τις εγκαταστάσεις του Δήμου στο Γκάζι όλο το 
μέτωπο του αρχαιολογικού χώρου και της πλατείας Κεραμικού επί της οδού Πειραιώς. 

Η ΕΑΧΑ πρέπει να προκηρύξει πρόγραμμα αναμόρφωσης όλων των προσόψεων των πολυκατοικιών 
στην πίσω πλευρά της πλατείας. Να κρατηθεί κτίριο για αναψυκτήρια και χώρους εστίασης στις 
εγκαταστάσεις του ΗΛΠΑΠ, που θα αποφέρει σημαντικά έσοδα και θα ζωντανέψει την περιοχή.

Αρχαιολογικό Μουσείο Πόλης Αθηνών

Έχει χωροθετηθεί σε οικόπεδο του ΥΠ.ΠΟ στην Ακαδημία Πλάτωνος. To Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο στεγάζει  συλλογές από όλη την Ελλάδα με αρχαιότητες που ανακαλύφθηκαν προπολεμικά 
και δεν έχουν εμπλουτιστεί ιδιαίτερα κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Σχεδόν όλα τα αρχαιολογικά 
ευρήματα που έχουν ανακαλυφθεί μεταπολεμικά στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, φυλάσσονται 
σε αποθήκες (μερικές εκατοντάδες χιλιάδες αντικείμενα). Έχει πάρει όρους δόμησης (25.000 τ.μ.) 
και η αρχιτεκτονική του μελέτη εντάχθηκε στο Γ’ ΚΠΣ.

Κέντρα Πληροφόρησης Επισκεπτών στις εισόδους τον Μεγάλου Αρχαιολογικού Περιπάτου 
(από Ολυμπιείο έως Κεραμεικό).

Η συγκεκριμένη διαδρομή συνιστά τον βασικό πυρήνα του μεγάλου Αρχαιολογικού Πάρκου που 
σχεδιάστηκε με την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών. Στις εισόδους, απ’ όπου ξεκινούν την περιήγηση 
οι τουρίστες, θα πρέπει να υπάρχουν κέντρα πληροφόρησης όπου θα εκδίδονται εισιτήρια. Θα 
διανέμονται ενημερωτικά φυλλάδια και θα μπορούν να αφήνουν οι επισκέπτες τα προσωπικά τους 
είδη (σακίδια κλπ.).

Τα κτίρια που προσφέρονται για τον συγκεκριμένο σκοπό είναι τα ακόλουθα:
• Είσοδος από σταθμό Μοναστηρακίου στην Αδριανού 41-43-45. Μικρά νεοκλασικά που 
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ανακατασκευάζονται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων.
• Είσοδος από Πειραιώς στο ισόγειο κτιρίου ΣΕΑ (Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων) επί του 

πεζόδρομου της Ερμού ανάμεσα σε σταθμό Θησείου και τον Κεραμικό. 
• Είσοδος από Αμαλίας και σταθμό Μετρό Ακρόπολη. Κέντρο Πληροφόρησης στη Διονυσίου 

Αρεοπαγίτου. Μπορεί να αναγερθεί σε οικόπεδο του ΥΠ.ΠΟ (περίπου 700 τ,μ.) απέναντι από το 
Βάιλερ. 

• Είσοδος από Κουκάκι σε ανενεργό φυλάκιο επί της Αποστόλου Παύλου. Είχε κατασκευαστεί το 
2004 και δε χρησιμοποιήθηκε ποτέ, γιατί άλλαξαν τα σχέδια ενοποίησης. 

Μουσείο Ιστορίας Κοσμήματος στη Διπλάρειο Σχολή
Μουσείο με αντίγραφα των πιο πολύτιμων κοσμημάτων από όλα τα ελληνικά μουσεία που θα 
προσελκύσει το γυναικείο κοινό. Αναμένεται να υπάρξει έντονο ενδιαφέρον από την Ομοσπονδία 
Κοσμηματοπωλών προκειμένου να εκθέτουν και να πωλούν σύγχρονες δημιουργίες Ελλήνων 
παραγωγών σε περίπτερα εκτός του κτιρίου. Αντίστοιχο εγχείρημα στην Κωνσταντινούπολη κρίνεται 
ιδιαίτερα επιτυχημένο. Αν η περιοχή προσελκύσει γυναικείο κοινό υψηλής εισοδηματικής στάθμης, 
τα γύρω κτίρια θα μετατραπούν σε κοσμηματοπωλεία και η περιοχή θα εξευγενιστεί οριστικά.

Μουσείο Αιγυπτιακής Τέχνης.
Στα υπόγεια του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας, φυλάσσεται μία από τις μεγαλύτερες 
συλλογές έργων αιγυπτιακού πολιτισμού (περίπου 7.000 κομμάτια). Εκτίθενται τα σπουδαιότερα 
σε δύο αίθουσες του Μουσείου. Θα πρέπει να στεγαστεί σε ανεξάρτητο κτίριο. Για το σκοπό αυτό 
προσφέρονται τα ακίνητα ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ επί της οδού Ασωμάτων και το κτίριο που στεγάζει τη 
Διεύθυνση Συντήρησης, καθώς απέναντι βρίσκεται και το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης του Μπενάκη. 
To κτίριο της Διεύθυνσης Συντήρησης προσφέρεται και για Μουσείο Κινεζικής Τέχνης. Μόνιμη 
έκθεση από το Κινεζικό κράτος με αντίστοιχη μόνιμη έκθεση ελληνικών αρχαιοτήτων στο Πεκίνο. 
Στόχος είναι να υπάρξουν μουσεία όλων των μεγάλων αρχαίων πολιτισμών στην Αθήνα. Μία 
πραγματική πόλη Πολιτισμού.

Μουσείο Οθωμανικής Τέχνης.
Στο παλιό Τζαμί Φετιχέ εντός του αρχαιολογικού χώρου της Ρωμαϊκής Αγοράς που σήμερα λειτουργεί 
ως χώρος αποθήκευσης αρχαιοτήτων. Δε θα απαιτήσει επιπλέον φύλαξη καθώς βρίσκεται εντός του 
υφισταμένου αρχαιολογικού χώρου.

Εκθεσιακοί χώροι σε ακίνητα γύρω από τη Ρωμαϊκή Αγορά
Γύρω από τη Ρωμαϊκή Αγορά το ΥΠ.ΠΟ διαθέτει αρκετά κτίρια που έχουν εκχωρηθεί σε φορείς, ή 
χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του ως γραφεία. Εάν εκκενωθούν, μπορούν να λειτουργήσουν 
ως ένας ενιαίος εκθεσιακός χώρος με μορφή μεμονωμένων περιπτέρων, μέσα στον οποίο μπορούν 
να ενοικιάζονται stand από εκθέτες, προκειμένου να προβάλουν προϊόντα που σχετίζονται με την 
ελληνική παράδοση ή τον σύγχρονο πολιτισμό (π.χ. εκθέσεις προϊόντων καλλιτεχνικής βιοτεχνίας, 
παραδοσιακών δομικών υλικών, βιολογικών προϊόντων όπως το μέλι, το κρασί και το λάδι, που 
παράγονται για τουλάχιστον 5.000 χρόνια σε αυτή τη χώρα κλπ). Σημειώνεται ότι τα κτίρια δεν 
μπορούν να ενοικιαστούν σε τρίτους ή να τύχουν άλλης μορφής οικονομικής εκμετάλλευσης, επειδή 
έχουν απαλλοτριωθεί από τους ιδιοκτήτες τους για εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού.

Αναφιώτικα
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Η συνοικία των Αναφιώτικων έχει απαλλοτριωθεί κατά το παρελθόν. Τα μικρά οικήματα παραμένουν 
εγκαταλελειμμένα και ορισμένα από αυτά τελούν υπό κατάληψη. Μπορούν να μετατραπούν σε 
μικρά εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών. Είναι δύσκολη η οικονομική βιωσιμότητα οποιουδήποτε 
εγχειρήματος στην περιοχή, γιατί είναι σχετικά απόμερη καν δεν περνά πολύς κόσμος. Έχουν 
ενδιαφερθεί να στεγαστούν πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς.

Γκαλερί ΥΠ.ΠΟ
Για το σκοπό αυτό προσφέρεται το κτίριο που στεγάζει τα γραφεία της Γ’ ΕΠΚΑ (Αιόλου 1). Θα πρέπει 
να εξασφαλιστούν άλλοι γραφειακοί χώροι για την υπηρεσία. To ΥΠ.ΠΟ θα μπορεί να προβάλει με 
περιοδικές εκθέσεις το έργο νέων καλλιτεχνών που δεν έχουν πρόσβαση στις εμπορικές γκαλερί.

Χαμάμ
Λειτουργεί ως επισκέψιμος χώρος υπό την εποπτεία του ΜΕΛΤ. Είχε προταθεί να μετατραπεί σε 
Μουσείο του Έρωτα. Θα συγκέντρωνε μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Μπορεί να δημιουργηθούν 
αντιδράσεις από εκκλησιαστικούς φορείς και συλλόγους.

Οικοδομικό τετράγωνο Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου
Αυτή τη στιγμή στεγάζει σε 3 διαφορετικά κτίρια την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων που τυπικά 
η έδρα της βρίσκεται στην Πύλο. Μπορεί να μετατραπεί σε εκδοτήριο και χώρο δεξιώσεων, 
βελτιώνοντας σημαντικά την παροχή υπηρεσιών του Ηρωδείου. Θα επιφέρει σημαντικά έσοδα η 
εμπορική εκμετάλλευση του χώρου.

Περιστύλιο Στοάς Αττάλου
Πρόκειται για χώρο με εκπληκτική θέα που αυτή τη στιγμή είναι άδειος. Μπορεί να μετατραπεί 
εύκολα σε χώρο συμποσίων. Η Στοά του Αττάλου είναι κτίριο του 1956, και μπορεί να δεχθεί οριακές 
παρεμβάσεις, προκειμένου να φιλοξενήσει στον επάνω όροφο μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Μπορεί 
να επιφέρει σημαντικά έσοδα και να αποτελέσει εμβληματικό χώρο δεξιώσεων. Ο ισόγειος χώρος του 
περιστυλίου χρησιμοποιήθηκε και για γεύμα κατά την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Λουμπαδιάρης.
To ιστορικό cafe που σχεδίασε ο Πικιώνης παραμένει κλειστό εδώ και 6 χρόνια. Αν και είναι μέσα 
σε αρχαιολογικό χώρο ανήκει στην ΕΤΑ. Δεν μπορούν να προχωρήσουν σε έκδοση αδειών, πράγμα 
που θα μπορούσε να το κάνει μέσω ΚΑΣ δεν έχουμε την ιδιοκτησία του χώρου. Έχουν υπάρξει 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να το συνδιαχειριστούμε και έχει προταθεί από την πλευρά μας 
συγκεκριμένο προσχέδιο σύμβασης. Εκκρεμεί τελική συνάντηση με Κοκκώση. Για να υπάρξει όμως 
συμφωνία θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί προηγούμενα σύμφωνη γνώμη των Υπουργών ΥΠ.ΠΟ και 
Τουρισμού.

Χώροι στο Λόφο Φιλοπάππου
Υπάρχουν ενδιαφέροντες χώροι στο Λόφο Φιλοπάππου που προέκυψαν μετά την καθαίρεση του 
θεάτρου «Δώρα Στράτου» και τις παρεμβάσεις που έγιναν για τον ευπρεπισμό του χώρου πριν από 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Η Α’ ΕΠΚΑ έχει κάποιες προτάσεις, αλλά υπάρχουν προβλήματα 
με τους περιοίκους που σχετίζονται με την περίφραξη του χώρου, την πιθανή στάθμευση αυτοκινήτων 
και την όχληση που προξενείται κάθε φορά που πραγματοποιούνται εκδηλώσεις.
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Χώρος για συναυλίες μαθητικών συγκροτημάτων
Επί της Αδριανού υπάρχουν δύο αρχαιολογικοί χώροι που έχουν ανασκαφεί και δεν έχουν αναδειχθεί. 
Ο ένας από αυτούς έχει επιχωθεί, σχηματίζοντας μία μικρή πλατεία. Ο δεύτερος, που είναι πολύ 
μεγαλύτερος, θα απαιτούσε κατασκευή στεγάστρου, πάνω από το οποίο θα σχηματιζόταν μια πλατεία. 
Ο ένας από τους δύο, με την προσθήκη μίας σκηνής, θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανικό χώρο 
για πραγματοποίηση συναυλιών από μαθητικά μουσικά σύνολα κάθε Σάββατο και Κυριακή, ή τους 
θερινούς μήνες, με ελεύθερη πρόσβαση του νεανικού κοινού.

Νέες χρήσεις γης.
Οριστική επίλυση των προβλημάτων του νοτιοδυτικού τομέα του ιστορικού κέντρου της πόλης, 
μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από μια οικιστική ανάπλαση ανάλογη με αυτή που επιχειρήθηκε στην 
περιοχή της Πλάκας. Θα πρέπει να ανακοπεί κατ’ αρχήν η πορεία παρακμής και να τεθούν βάσεις 
για μια μακροπρόθεσμη και αειφόρο ανάπτυξη. Η αειφόρος οικιστική ανάπτυξη σχετίζεται με την 
μακροχρόνια βελτίωση του κοινωνικού, οικονομικού και οικολογικού περιβάλλοντος μιας περιοχής 
της πόλης (Wheeler-1998). Τα χαρακτηριστικά της αειφόρου ανάπτυξης της οικιστικής δομής είναι: 
οι αποτελεσματικές χρήσεις γης, η ευκολία στην πρόσβαση και τις εσωτερικές μετακινήσεις, η 
ανάδειξη και η αποτελεσματική αξιοποίηση των αξιοθέατων, ο περιορισμός των πηγών ρύπανσης, 
η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, η αποκατάσταση των φυσικών συστημάτων που 
κακοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικιστικής ανάπτυξης, η ύπαρξη ποιοτικών και χρηστικών οικιών, 
η ελκυστικότητα των δημοσίων χώρων, η ύπαρξη υγιών κοινωνικών δικτύων αειφόρου οικονομικής 
λειτουργίας, η παρότρυνση της συμμετοχής στα κοινά και η εμπλοκή στη λήψη ή την υλοποίηση 
αποφάσεων τοπικής σημασίας, η προστασία της φυσιογνωμίας και των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων 
της περιοχής και τέλος η ανάπτυξη μιας συλλογικής σοφίας του εξασφαλίζει τη συμβίωση σε ένα πιο 
ασφαλές και ελκυστικό περιβάλλον.

Ο αειφόρος πολεοδομικός σχεδιασμός προϋποθέτει κυβερνητικές πρωτοβουλίες, αποφασιστικότητα 
από την πλευρά των τοπικών αρχών, αλλά και μακροχρόνια διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ευρύτερη υποστήριξη των μέτρων από όσους 
διαθέτουν περιουσιακά δικαιώματα και μακροχρόνιους δεσμούς με την περιοχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 3.9
Συλληφθέντες Διακινητές Λαθρομεταναστών από Αστυνομικές και 

Λιμενικές Αρχές

Σύγκριση 4μήνου 2009 & 4μήνου 2010

Α/Α
Υπηρεσία 
Σύλληψης

4μηνο 
2009

4μηνο 
2010

% Μεταβολή

(1) Γ.Α.Δ. Αττικής 6.000 4.883 -18,62%
(2) Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης 2.961 2.408 -18,68%
(3) Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης
1. Α.Δ. Αλεξ/πολης 1.088 1.584 45,59%
2. Α.Δ. Ορεστιάδας 1.058 4.617 336,39%
3. Α.Δ. Ροδόπης 144 150 4,17%
4. Α.Δ. Ξάνθης 34 32 -5,88%
5. Α.Δ. Δράμας 27 22 -18,52%
6. Α.Δ. Καβάλας 65 54 -16,92%

Σύνολο 2.416 6.459 167,34%
(4) Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
1. Α.Δ. Ημαθίας 263 171 -34,98%
2. Α.Δ. Κιλκίς 287 176 -38,68%
3. Α.Δ. Πέλλας 224 260 16,07%
4. Α.Δ. Πιερίας 179 117 -34,64%
5. Α.Δ. Σερρών 67 29 -56,72%
6. Α.Δ. Χαλκιδικής 116 114 -1,72%

Σύνολο 1.136 867 -23,68%
(5) Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
1. Α.Δ. Γρεβενών 181 148 -18,23%
2. Α.Δ. Καστοριάς 2.784 2.622 -5,82%
3. Α.Δ. Κοζάνης 393 285 -27,48%
4. Α.Δ. Φλώρινας 1.297 961 -25,91%

Σύνολο 4.655 4.016 -13,73%
(6) Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Ηπείρου
1. Α.Δ. Άρτας 466 624 33,91%
2. Α.Δ. Θεσπρωτίας 3.308 4.643 40,36%
3. Α.Δ. Ιωαννίνων 1.613 1.890 17,17%
4. Α.Δ. Πρέβεζας 229 732 219,65%

Σύνολο 5.616 7.889 40,47%
(7) Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
1. Α.Δ. Βοιωτίας 60 58 -3,33%
2. Α.Δ. Εύβοιας 84 243 189,29%
3 Α.Δ. Ευρυτανίας 3 11 266,67%
4. Α.Δ. Φθιώτιδας 95 24 -74,74%
5. Α.Δ. Φωκίδας 60 6 -90,00%

Σύνολο 302 342 13,25%
(συνεχίζεται)
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(συνέχεια Πίνακα 3.9)
Α/Α

Υπηρεσία 
Σύλληψης

4μηνο 
2009

4μηνο 
2010

% Μεταβολή

(8) Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Θεσσαλίας
1. Α.Δ. Καρδίτσας 43 15 -65,12%
2. Α.Δ. Λάρισας 245 52 -78,78%
3. Α.Δ. Μαγνησίας 93 116 24,73%
4. Α.Δ. Τρικάλων 149 105 -29,53%

Σύνολο 530 288 -45,66%
(9) Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου
1. Α.Δ. Λέσβου 2.045 803 -60,73%
2. Α.Δ. Σάμου 1.654 1.060 -35,91%
3. Α.Δ. Χίου 287 92 -67,94%

Σύνολο 3.986 1.955 -50,95%
(10) Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου
1. Α.Δ. Δωδ/νήσου 2.722 928 -65,91%
2. Α.Δ. Κυκλάδων 96 53 -44,79%

Σύνολο 2.818 981 -65,19%
(11) Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Κρήτης
1. Α.Δ. Ηρακλείου 476 313 -34,24%
2. Α.Δ. Λασιθίου 117 77 -34,19%
3. Α.Δ. Ρεθύμνου 126 104 -17,46%
4. Α.Δ. Χανίων 318 242 -23,90%

Σύνολο 1.037 736 -29,03%
(12) Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
1. Α.Δ. Ζακύνθου 45 42 -6,67%
2. Α.Δ. Κέρκυρας 118 220 86,44%
3. Α.Δ. Κεφαλονιάς 46 17 -63,04%
4. Α.Δ. Λευκάδας 13 19 46,15%

Σύνολο 222 298 34,23%
(13) Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
1. Α.Δ. Αιτωλίας 65 50 -23,08%
2. Α.Δ. Ακαρνανίας 67 62 -7,46%
3. Α.Δ. Αχαΐας 510 528 3,53%
4. Α.Δ. Ηλείας 50 71 42,00%

Σύνολο 692 711 2,75%
(14) Γεν. Αστυν. Δ/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου
1. Α.Δ. Αργολίδας 76 56 -26,32%
2. Α.Δ. Αρκαδίας 54 28 -48,15%
3. Α.Δ. Κορινθίας 157 183 16,56%
4. Α.Δ. Λακωνίας 81 111 37,04%
5. Α.Δ. Μεσσηνίας 96 200 108,33%

Σύνολο 464 578 24,57%
Γενικό Σύνολο 32.835 32.411 -1,29%

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση αλλοδαπών.
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