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1. Περίληψη: Βασικά Συµπεράσµατα και Προτάσεις 
 

 
 

 
1.1. Βασικά συµπεράσµατα 

 
• Η Ευρώπη είναι ένας από τους κυριότερους προορισµούς για µετανάστες από ολόκληρο 
τον κόσµο και είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να αποφύγει αυτή την εξέλιξη. Τα 
τελευταία χρόνια εµφανίζει ολοένα και µεγαλύτερο δυναµισµό ως πηγή µετανάστευσης η 
Ασία, πρωτίστως εξαιτίας των πληθυσµιακών µεγεθών της, αλλά και για πολλούς άλλους 
λόγους (χαµηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης στις χώρες προέλευσης των µεταναστών, 
πολεµικές συγκρούσεις και θεοµηνίες που δηµιουργούν ανθρωπιστικές κρίσεις, 
περιβαλλοντική υποβάθµιση, πολιτικοί διωγµοί, κ.ά.). Ως παράγοντες έλξης λειτουργούν η 
συγκριτική ευµάρεια και σταθερότητα της Γηραιάς Ηπείρου, τα συγκεκριµένα 
µακροοικονοµικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας και άλλων νοτιοευρωπαϊκών χωρών, αλλά 
προπάντων η ίδια η γεωγραφική θέση της χώρας µας. Με την τελευταία αυτή παράµετρο 
συνδέεται και ο ρόλος της Ελλάδας ως «ενδιάµεσου σταθµού» για πολλούς Ασιάτες 
µετανάστες στις µετακινήσεις τους προς την Ευρώπη. Σηµειώνεται, ταυτόχρονα, η τάση 
για εδραίωση των ασιατικών κοινοτήτων, οι οποίες διευκολύνουν την έλευση άλλων 
συµπατριωτών τους. 
 
• Οι Ασιάτες µετανάστες χρησιµοποιούν ως επί το πλείστον χερσαίες διαδροµές ή 
συνδυασµό χερσαίων και θαλάσσιων διαδροµών (κυρίως για όσους προέρχονται από την 
περιοχή µεταξύ του Ιράν και του Μπανγκλαντές), ενώ οι µετανάστες από την Aνατολική 
Ασία καταφθάνουν στην Ευρώπη αεροπορικώς και σε πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα 
µέσω άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Πρέπει επίσης να γίνει διάκριση µεταξύ «ατοµικών» και 
«οργανωµένων» µετακινήσεων των µεταναστών, γεγονός που εξηγεί ενδεχοµένως και τις 
συχνά αντικρουόµενες πληροφορίες για το κόστος αυτών των µετακινήσεων. Φαίνεται πως 
τα ποσά που καλούνται να καταβάλουν οι µετανάστες είναι συνάρτηση πολλών παραµέτρων, 
µεταξύ των οποίων είναι η απόσταση, η διάρκεια του ταξιδιού, η εξασφάλιση εργασίας, οι 
όροι χρέωσης των µεταναστών, κ.λπ. Σε ό,τι αφορά την είσοδο των µεταναστών στην 
Ελλάδα, η αντιµετώπισή τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες εγείρει σοβαρά ερωτήµατα για 
την ικανότητα και την πολιτική βούληση του κράτους να χειριστεί τις αυξανόµενες 
µετακινήσεις Ασιατών βάσει µιας συγκροτηµένης στρατηγικής. 
 
• Οι ασιατικές κοινότητες στην Ελλάδα αναπτύσσονται εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου, 
από την εµφάνιση των πρώτων Πακιστανών και Φιλιππινέζων, τους οποίους  ακολούθησαν 
οι Ινδοί, Κινέζοι, Μπανγκλαντέσιοι, κ.ά. Οι ατελείς νοµιµοποιήσεις που επιχειρήθηκαν το 
1997 και το 2001 στην Ελλάδα άφησαν πολλούς Ασιάτες σε καθεστώς αβεβαιότητας, το 
οποίο διατηρείται εν πολλοίς και σήµερα. Μετά το 2003 οι αφίξεις Ασιατών αυξήθηκαν 
αισθητά, ενώ άρχισαν να σχηµατίζονται και νέες κοινότητες (π.χ. Αφγανών). Εκτιµάται πως 
στην παρούσα φάση οι Ασιάτες στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον 130.000. 
 
• Στην µεγάλη τους πλειοψηφία, οι Ασιάτες µετανάστες εκτελούν εργασίες χαµηλής 
επαγγελµατικής εξειδίκευσης και χαµηλού κόστους, σε πολλούς τοµείς της εθνικής 
οικονοµίας: γεωργία, κατασκευές, µεταποίηση, υπηρεσίες και εµπόριο. Μεγάλο µέρος των 
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Ασιατών εργάζονται ανασφάλιστοι ή ως µερικώς ασφαλισµένοι. Όσον αφορά τα εµβάσµατα 
που στέλνουν στις πατρίδες τους, ιδιαίτερα δραστήριες εµφανίζονται οι κοινότητες των 
Πακιστανών και των Ινδών. Πρέπει να τονιστεί η ύπαρξη πολλών άτυπων διαύλων 
µεταφοράς χρηµάτων που είναι αδύνατον να καταγραφούν επισήµως. 
 
• Ως προς το κοινωνικό προφίλ των Ασιατών στην Ελλάδα, ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα είναι 
η οικογενειακή τους κατάσταση, καθώς η πλειοψηφία τους είναι άνδρες, µε πολύ µικρό το 
ποσοστό εκείνων που απολαµβάνουν οικογενειακή ζωή στην χώρα µας. Καταγράφονται 
πολλά εµπόδια - γραφειοκρατικά, αλλά ενδεχοµένως και πολιτικής φύσεως - για την 
οικογενειακή συνένωση Ασιατών. Το µορφωτικό επίπεδο των Ασιατών είναι σε γενικές 
γραµµές χαµηλότερο του µέσου όρου για το σύνολο των µεταναστών στην Ελλάδα. Η 
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται µια από τις µεγαλύτερες δυσκολίες 
που αντιµετωπίζουν οι Ασιάτες στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην ελληνική 
οικονοµία και κοινωνία. Η υγεία πολλών Ασιατών µεταναστών είναι προβληµατική, µε την 
φυµατίωση και σεξουλικές παθήσεις να κάνουν συχνά την εµφάνισή τους. 
 
• Οι Ασιάτες µετανάστες προέρχονται από συγκεκριµένες περιοχές, µεταφέροντας µαζί 
τους κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα, για τα οποία δεν υπάρχει σχεδόν καµία 
πληροφόρηση στην Ελλάδα. Σηµαντικός παράγοντας είναι οι µητρικές γλώσσες των 
Ασιατών, οι οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις διευκολύνουν τις σχέσεις µεταξύ των 
διαφόρων κοινοτήτων τους. Επίσης, οι µετανάστες από την Ασία είναι λάτρεις πολλών 
διαφορετικών θρησκειών, για τις οποίες η ελληνική κοινωνία δεν είναι επαρκώς 
ενηµερωµένη. Όντας «αναγνωρίσιµοι», εµφανισιακά και πολιτισµικά, οι Ασιάτες µετανάστες 
είναι σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση και αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην κοινωνική 
τους ενσωµάτωση. Σε ό,τι αφορά την αυξανόµενη καχυποψία έναντι των µουσουλµάνων 
Ασιατών (και όχι µόνο) µεταναστών, εξακολουθεί να εκκρεµεί η εκπλήρωση κάποιοων 
δεσµεύσεων της ελληνικής πολιτείας, λ.χ. για την κατασκευή τζαµιού στην Αθήνα (ενώ δεν 
έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι ίδιοι οι µουσουλµάνοι έχουν θρησκευτικές διαφορές 
µεταξύ τους, π.χ. Σουνίτες και Σιίτες). Οι Ασιάτες µετανάστες παραµένουν κατ’ουσίαν 
«ξένο σώµα» στην ελληνική κοινωνία, ενώ καταγράφονται σοβαρά παράπονά τους για την 
στάση των αστυνοµικών αρχών απέναντί τους. Το γενικό συµπέρασµα είναι πως στην 
παρούσα φάση υπάρχουν πολλοί σκόπελοι για την κοινωνική ένταξη των Ασιατών 
µεταναστών.  
 
• Η καλύτερη µορφή προστασίας των Ασιατών µεταναστών εξασφαλίζεται από τις 
ίδιες τις κοινότητές τους. Στις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι αντίστοιχοι σύλλογοι 
συγκαταλέγονται η λειτουργία παιδικών σταθµών και σχολείων, η διοργάνωση εκδηλώσεων, 
η παροχή πληροφόρησης για πρακτικά ζητήµατα, κ.ά. Ενώ η ενηµέρωση των Ασιατών 
µεταναστών θα µπορούσε να είναι πληρέστερη, σηµειώνεται ο ρόλος που διαδραµατίζουν 
για την πληροφόρησή τους οι εφηµερίδες των διαφόρων κοινοτήτων ή ορισµένες 
ραδιοφωνικές εκποµπές. 
 
• Τα κυριότερα ζητήµατα που απασχολούν τους Ασιάτες µετανάστες στην Ελλάδα 
σχετίζονται µε το νοµικό πλαίσιο και την εφαρµογή του (λ.χ. νοµιµοποίηση και οικογενειακή 
συνένωση), το αίσθηµα οικονοµικής εκµετάλλευσής τους από τους εργοδότες (λ.χ. έλλειψη 
κοινωνικής ασφάλισης), τις δυσκολίες κατά την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, την 
στάση των αστυνοµικών αρχών, κ.ά. Εάν δεν υπάρξει αισθητή βελτίωση στους τοµείς 
αυτούς, φαίνεται πως στην µεγάλη τους πλειοψηφία οι Ασιάτες µετανάστες επιθυµούν εν 
ευθέτω χρόνω είτε να επιστρέψουν στις πατρίδες τους είτε να µετεγκατασταθούν σε άλλες 
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ευρωπαϊκές χώρες ή σε άλλες ηπείρους. Με τους σηµερινούς όρους «γκετοποίησης», λίγοι 
Ασιάτες έχουν µακροπρόθεσµα επαγγελµατικά ή οικογενειακά κίνητρα να ενταχθούν 
στην ελληνική κοινωνία. Βέβαια, δεν πρέπει να περιµένει κανείς ότι ο αριθµός των 
Ασιατών µεταναστών στην Ελλάδα θα µειωθεί. Το πιθανότερο είναι ότι ο αριθµός τους θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται, αλλά πάντα υπό την δαµόκλειο σπάθη της αβεβαιότητας και µε 
δυσεπίλυτα προβλήµατα στην προσπάθειά τους να προσαρµοστούν στις οικονοµικές και 
κοινωνικές δοµές της Ελλάδας. 
 
 

1.2. Βασικές προτάσεις 
 
Είναι σαφές ότι πολλές από τις προτάσεις που διατυπώνονται εδώ δεν αφορούν αποκλειστικά 
όσους προέρχονται από ασιατικές χώρες, αλλά το σύνολο των µεταναστών στην Ελλάδα. Σε 
ό,τι αφορά τα γενικότερα ζητήµατα σχετικά µε την µετανάστευση στην Ελλάδα, κρίνεται 
σκόπιµο οι αρµόδιες ελληνικές αρχές να εξετάσουν τις ακόλουθες δυνατότητες: 
 
• Να βελτιωθούν οι διαδικασίες νοµιµοποίησης των µεταναστών, µε µείωση της 
γραφειοκρατίας, αλλά και µε καλύτερη στελέχωση των αρµόδιων υπηρεσιών (λ.χ. βάσει της 
ανταποδοτικότητας των παραβόλων που πληρώνουν οι µετανάστες για την νοµιµοποίησή 
τους). Ενώ το νέο νοµοσχέδιο που ήδη έχει διαµορφώσει το Υπουργείο Εσωτερικών 
βελτιώνει αρκετές διατάξεις του Ν. 3386/2005 σχετικά µε την διαδικασία νοµιµοποίησης των 
µεταναστών, το κυριότερο ζήτηµα παραµένει αυτές οι βελτιώσεις να εφαρµοστούν από τις 
διοικητικές υπηρεσίες στην πράξη. 
 
• Να εξεταστεί η σκοπιµότητα ένας από τους Υφυπουργούς Εσωτερικών να επιφορτιστεί 
αποκλειστικά µε αρµοδιότητες σχετικές µε τους µετανάστες στην Ελλάδα. Επίσης, αντί της 
δηµιουργίας µιας πολυπληθούς Εθνικής Επιτροπής που προβλέπεται στο νέο νοµοσχέδιο, να 
δηµιουργηθεί µια ολιγοµελής Συµβουλευτική Επιτροπή αποτελούµενη από ανεξάρτητες 
προσωπικότητες κύρους που να προέρχονται από τους κοινωνικούς εταίρους και από τον ίδιο 
τον χώρο των µεταναστών. Αποστολή αυτής της Επιτροπής θα µπορούσε να είναι η σύνταξη 
έκθεσης, η οποία να περιέχει λεπτοµερείς προτάσεις για την κοινωνική ένταξη των 
µεταναστών.   
 
• Να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση του νέου κοινοτικού προγράµµατος «Καλύτερη 
∆ιαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» (2007-2013), µε χρηµατοδότηση από τέσσερα 
ειδικά ταµεία: το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων, το 
Ταµείο Επιστροφής και το Ταµείο Ένταξης. Ένα πρώτο βήµα θα µπορούσε να είναι η 
σύσταση ειδικής υπηρεσίας (Task Force) για την παροχή τεχνικής βοήθειας στους φορείς που 
ασχολούνται µε την µετανάστευση στην Ελλάδα. 
 
• Να βελτιωθούν αισθητά οι επιδόσεις της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και την 
επεξεργασία των αιτήσεων για άσυλο που υποβάλλονται από µετανάστες. 
 
Όσον αφορά ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε Ασιάτες µετανάστες, κρίνεται σκόπιµο: 
 
• Να υπογραφούν διµερείς συµφωνίες  µε ασιατικές χώρες, που να προβλέπουν την νόµιµη 
είσοδο µεταναστών, οι οποίοι θα εργάζονται στην Ελλάδα για ορισµένο χρονικό διάστηµα σε 
συγκεκριµένες θέσεις που δεν καλύπτονται από το ελληνικό εργατικό δυναµικό. 
• Να εξεταστεί η δυνατότητα για την σύναψη διµερών συµφωνιών µε τις χώρες 
προέλευσης των Ασιατών µεταναστών για την µεταφορά των ασφαλιστικών δικαιωµάτων 
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τους, προκειµένου να αποκτήσουν κίνητρο για την ένταξή τους στο ασφαλιστικό σύστηµα 
της Ελλάδας. 
 
• Να ληφθούν πρόσθετα µέτρα, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, για την 
υποβοήθηση των Ασιατών µεταναστών στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. Θα ήταν 
σκόπιµο να προβλεφθούν ειδικά οικονοµικά κίνητρα στους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης που διευκολύνουν την υλοποίηση σχετικών δράσεων. 
 
• Να βελτιωθούν αισθητά οι µηχανισµοί πληροφόρησης των Ασιατών µεταναστών στις 
µητρικές τους γλώσσες από κρατικές υπηρεσίες και κρατικά µέσα ενηµέρωσης. 
 
• Να υπάρχει ειδική και κατάλληλα στελεχωµένη υπηρεσία (Desk) για κάθε µεγάλη 
ασιατική κοινότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
 
• Να προβλεφθεί η κατάρτιση αστυνοµικών στην αντιµετώπιση Ασιατών µεταναστών, 
όπως και η κατάλληλη στελέχωση των αρµόδιων υπηρεσιών µε διερµηνείς, γιατρούς και 
κοινωνικούς λειτουργούς. 
 
• Να προκηρυχθούν περισσότερες θέσεις για διδακτικό προσωπικό στα πανεπιστήµια µε 
επιστηµονικό αντικείµενο τον πολιτισµό των χωρών προέλευσης των Ασιατών µεταναστών. 
 
• Η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες στην ΕΕ, ώστε να αναδείξει την 
σηµασία των συνεχώς αυξανόµενων µεταναστευτικών ροών από την Ασία, στις οποίες η 
Ελλάδα είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένη. Το ζήτηµα αυτό θα µπορούσε να τεθεί στα Συµβούλια 
Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης της ΕΕ. Θα µπορούσε επίσης να 
συζητηθεί η σύσταση ειδικής Οµάδας Εργασίας ή «Επιτροπής Σοφών» σε κοινοτικό επίπεδο 
για την αντιµετώπιση της µετανάστευσης από την Ασία προς την Ευρώπη. 
  
∆εδοµένων των δεσµεύσεων της Ελλάδας έναντι της ΕΕ (λ.χ. στο πλαίσιο της σύµβασης 
Schengen), είναι αυτονόητο ότι η πολιτική της χώρας στο θέµα της µετανάστευσης πρέπει να 
είναι εναρµονισµένη µε ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές. Θα ήταν χρήσιµο στο επίπεδο της 
ΕΕ να συζητηθούν: 
 
• Η εκπόνηση µιας µακρόπνοης στρατηγικής αντιµετώπισης των παραγόντων εξώθησης 
(push-factors) των Ασιατών µεταναστών. Η γενικότερη πολιτική συζήτηση για την 
αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης που διεξήχθη κατά την διάρκεια του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου στην Φινλανδία τον ∆εκέµβριο του 2006 είναι µια καλή αφετηρία, αλλά 
απαιτείται και συνέχεια.  
 
• Στενότερη διασύνδεση του κοινοτικού προγράµµατος «Καλύτερη ∆ιαχείριση των 
Μεταναστευτικών Ροών» (2007-2013) µε την µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση των 
παραγόντων εξώθησης στην Ασία, όπως λ.χ. οικονοµικές ανισότητες. Είναι φανερό ότι η 
περιφρούρηση των κοινοτικών συνόρων και η παροχή πρόσκαιρων κινήτρων για την 
επιστροφή  των µεταναστών στις πατρίδες τους δεν αρκεί.  
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2. Ερευνητικά Ερωτήµατα και Μεθοδολογία 
 

 
 
2.1. Αναγκαιότητα της έκθεσης και ερευνητικά ερωτήµατα 
 
Αποτελεί πλέον κοινό τόπο η διαπίστωση ότι κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990 η ελληνική 
κοινωνία αφνιδιάστηκε από την έλευση των µεταναστών, κυρίως από τα Βαλκάνια και άλλες χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης. Σήµερα η Ελλάδα καλείται να αντιµετωπίσει, συν τοις άλλοις, τις 
αυξανόµενες ροές µεταναστών από ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Η έκθεση αυτή επικεντρώνεται 
στις προκλήσεις που παρουσιάζει συγκεκριµένα η έλευση των Ασιατών µεταναστών. 
 
 
Οι βασικές δέσµες ερωτηµάτων που τίθενται στην έκθεση είναι οι ακόλουθες:  
1. Γιατί µεταναστεύουν και πώς καταφθάνουν οι Ασιάτες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
γενικότερα; Πώς εγγράφεται η Ελλάδα στο πλέγµα των διαδρόµων µετανάστευσης από την Ασία 
προς την Ευρώπη; Είναι έτοιµο το ελληνικό κράτος να αντεπεξέλθει στην έλευση των Ασιατών; 
2. Πώς διαµορφώνονται οι ασιατικές κοινότητες στην Ελλάδα; Τί γνωρίζουµε για το οικονοµικό 
και κοινωνικό προφίλ των Ασιατών µεταναστών; Κατά πόσο οι κοινότητές τους αντικατοπτρίζουν 
το πολιτιστικό υπόβαθρο και τις κοινωνικές δοµές στις χώρες προέλευσής τους;  
3. Ποιες είναι οι προοπτικές ένταξης των Ασιατών µεταναστών στην ελληνική κοινωνία; Ποιά 
ζητήµατα αντιµετωπίζουν στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης στην χώρα µας; Ποιά είναι η οργάνωση των κοινοτήτων τους και ποιά µέσα έχουν στην 
διάθεσή τους; 
4. Ποιες είναι οι ενδεδειγµένες πολιτικές που πρέπει να σχεδιαστούν από την ελληνική πολιτεία, 
σε συνδυασµό µε το γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οµαλή και ωφέλιµη 
αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος; Ποια συγκεκριµένα µέτρα θα µπορούσαν να ληφθούν σε 
νοµοθετικό και διοικητικό επίπεδο στο άµεσο µέλλον; 
 

 
Μέχρι τώρα, η ερευνητική προσπάθεια στην Ελλάδα έχει επικεντρωθεί κυρίως σε µετανάστες από 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της λεκάνης της Μεσογείου, ενώ η Ασία (όπως και η 
Υποσαχάρια Αφρική) έχει µείνει τρόπον τινά «terra incognita». Στην παρούσα έκθεση τίθενται πολλά 
ερωτήµατα για τους Ασιάτες µετανάστες και είναι σαφώς λιγότερες οι απαντήσεις. Ελπίζουµε, 
ωστόσο, πως η έκθεση αυτή θα συνεισφέρει στην αναγκαία δηµόσια συζήτηση µε µια πρώτη 
καταγραφή και ανάδειξη σχετικών ζητηµάτων. Τα αναπάντητα ερωτήµατα δεν είναι παρά πρόσκληση 
για περαιτέρω έρευνα και ανταπόκριση στην µεγάλη πρόκληση της µετανάστευσης.  
 
Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε και για έναν πρόσθετο λόγο. Το Σεπτέµβριο του 2006 στην 
Βαρκελώνη συστάθηκε το δίκτυο MedAsia ως κοινή προσπάθεια νοτιοευρωπαϊκών πανεπιστηµίων 
και ερευνητικών ινστιτούτων, συµπεριλαµβανοµένου και του Ι∆ΟΣ, που ειδικεύονται  στις ασιατικές 
σπουδές και αποφασίστηκε η ανάληψη παράλληλων δραστηριοτήτων σχετικά µε Ασιάτες 
µετανάστες. Η έκθεση αυτή εντάσσεται στην δράση του δικτύου MedAsia και σε κάποιον βαθµό 
βασίζεται στα ευρήµατα παρεµφερών ερευνών σε άλλες νοτιοευρωπαϊκές χώρες. 
 
2.2. Ορισµός της έννοιας «Ασιάτης µετανάστης» 
 
Η ευρύτερη έννοια «µετανάστης» συχνά επικαλύπτεται µε τους επιµέρους όρους 
«λαθροµετανάστης», «πρόσφυγας», «οικονοµικός µετανάστης», κ.λπ. Ο σκοπός αυτής της έκθεσης 
είναι να συµβάλει στην πληρέστερη καταγραφή των ασιατικών κοινοτήτων που βρίσκονται στην 
ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως του συγκεκριµένου νοµικού καθεστώτος του κάθε Ασιάτη 
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µετανάστη. Σηµειώνεται δε ότι ως «Ασιάτες» στην παρούσα έκθεση νοούνται όλοι όσοι προέρχονται 
από το Ιράν και ανατολικότερα. Αντίθετα, δεν αποτελούν αντικείµενο της έρευνας Τούρκοι, Σύροι, 
Λιβανέζοι, Κούρδοι, Ιρακινοί, Παλαιστίνιοι, κ.ά., δηλαδή µετανάστες από χώρες που εντάσσονται 
στην δυτική Ασία ή, άλλως, στην Μέση Ανατολή. Σηµειώνεται επίσης πως δεν καλύπτονται οι 
προερχόµενοι από την Ρωσία και τις πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες της Υπερκαυκασίας και της 
Κεντρικής Ασίας, ανάµεσα στους οποίους συγκαταλέγονται πολλοί παλιννοστούντες οµογενείς. 
Βάσει αυτού του ορισµού, καλύπτονται κοινότητες µεταναστών από Ιράν, Αφγανιστάν, Πακιστάν, 
Ινδία, Σρι Λάνκα, Μπανγκλαντές, Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας, Ταϊλάνδη, Ινδονησία και 
Φιλιππίνες. Η έκθεση δεν εξετάζει σε βάθος τις περιπτώσεις πολύ µικρών κοινοτήτων ή όσους 
Ασιάτες βρίσκονται στην Ελλάδα προσωρινά ως στελέχη επιχειρήσεων, δηλαδή όσους προέρχονται 
από τις ακόλουθες χώρες ή περιοχές: Βιετνάµ, Μιανµάρ, Μαλδίβες, Μπουτάν, Νεπάλ, Βόρεια και 
Νότια Κορέα, Μογγολία, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Μπρουνέϊ, Λάος, Καµπότζη, Μαλαισία, Ανατολικό Τιµόρ 
και Σιγκαπούρη.  
 
2.3. Πηγές πληροφόρησης 
 
Η έρευνα του Ι∆ΟΣ διενεργήθηκε το τρίµηνο Οκτώβριος-∆εκέµβριος 2006. Τα ευρήµατα που 
παρουσιάζονται στην έκθεση βασίζονται σε πολλές πηγές πληροφόρησης, όπως ελληνικές δηµόσιες 
υπηρεσίες, ερευνητικά ινστιτούτα, µη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισµοί, µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, επαγγελµατικοί φορείς, σύλλογοι των µεταναστών, πρεσβείες των χωρών προέλευσής 
τους, κ.ά. Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων αποτέλεσαν: 
• Οι απογραφές του 1981, 1991 και 2001, όπως παρουσιάζονται από την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) 
• Το Μητρώο Αλλαδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
• Το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 
• Οι τριµηνιαίες Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού της Ελλάδας 
• Το Μητρώο Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, όπως και η Ύπατη Αρµοστεία 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
• Η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. 
 
Επίσης, ουσιαστικό µέρος της έρευνας ήταν οι συνεντεύξεις µε Ασιάτες µετανάστες, κατά τις 
οποίες φωτίστηκαν σηµαντικές πτυχές του θέµατος. Οι συνεντεύξεις αυτές έλαβαν χώρα βάσει 
δοµηµένου ερωτηµατολογίου και το στατιστικό δείγµα περιελάµβανε εξήντα πέντε άτοµα από 
διάφορες εθνικότητες, µε γνώµονα την αντιπροσωπευτικότητα των ασιατικών κοινοτήτων. Τονίζεται 
ότι οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µόνο στην Αθήνα, ενώ οι πληροφορίες για τους Ασιάτες 
µετανάστες σε άλλες περιοχές της χώρας αντλήθηκαν έµµεσα. 
 
2.4. ∆υσκολίες του εγχειρήµατος  
 
Η οµάδα ερευνητών συνάντησε ορισµένες δυσκολίες, οι οποίες αναφέρονται τόσο για λόγους 
µεθοδολογικούς όσο και ως «εύρηµα» της ίδιας της έρευνας. Οι δυσκολίες αυτές εµπίπτουν σε 
τέσσερεις βασικές κατηγορίες:  
 
α΄) Αυτές που σχετίζονται µε την ίδια την φύση της µετανάστευσης και την περιορισµένη ικανότητα 
του ελληνικού κράτους να την αντιµετωπίσει. Αξίζει να αναφερθεί η ελλιπέστατη διοικητική και 
θεσµική υποδοµή για την συλλογή, επεξεργασία και παροχή στατιστικών στοιχείων – όχι µόνο για 
τους Ασιάτες, αλλά για το σύνολο των µεταναστών στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η απουσία αξιόπιστων 
στατιστικών στοιχείων αντικατοπτρίζει ώς έναν βαθµό και αντικειµενικές δυσκολίες στην καταγραφή 
της λαθροµετανάστευσης, ενός φαινοµένου που εξ ορισµού δύσκολα ποσοτικοποιείται.1

 
1 Η συλλογή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για µετανάστες είναι δυσχερής σε ολόκληρη την ΕΕ. Reiner Muenz, 
Migrants in Europe and their Economic Position: Evidence from the European Labour Force Survey and Other Sources, 
Paper prepared for the European Commission, DG Employment and Social Affairs, July 2004, p. 4. 
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β΄) Η δεύτερη κατηγορία δυσκολιών σχετίζεται µε την απροθυµία κάποιων φορέων να παράσχουν 
πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τους µετανάστες. Η οµάδα ερευνητών του Ι∆ΟΣ διαπίστωσε µε έκπληξη 
ότι ορισµένες κρατικές υπηρεσίες ή µη κυβερνητικές οργανώσεις δείχνουν να διακατέχονται από µια 
διάθεση «µυστικοπάθειας» που δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί.2 Επίσης, σηµειώνεται ότι όλες οι 
απογραφές στην Ελλάδα µετά το 1951 παραλείπουν σηµαντικά στοιχεία, όπως είναι η µητρική 
γλώσσα, η θρησκεία, η εθνικότητα ή περιπτώσεις διπλής υπηκοότητας.3
γ΄) Σηµαντικές δυσκολίες κατά τις συνεντεύξεις προκαλούνται επίσης από την δυσπιστία που 
δείχνουν πολλοί µετανάστες, για ευνόητους λόγους που σχετίζονται µε την παράνοµη εισδοχή τους 
στην Ελλάδα και τις αβέβαιες προοπτικές παραµονής τους. Η υποµονή που απαιτείται για την 
δηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης µε τους µετανάστες, αλλά και η εχεµύθεια από την πλευρά των 
ερευνητών, είναι δύο παράµετροι που δεν µπορούν να αγνοηθούν.  
δ΄) Τέλος, αλλά χωρίς να είναι ήσσονος σηµασίας, οι ερευνητές του Ι∆ΟΣ κλήθηκαν να ξεπεράσουν 
και το υφιστάµενο γλωσσικό πρόβληµα, το οποίο αντιµετωπίστηκε εν µέρει µε την µετάφραση του 
ερωτηµατολογίου στις µητρικές γλώσσες των Ασιατών µεταναστών. 
 
 

 
3. Καθ’οδόν προς την Ελλάδα 

 
 
 
3.1. Μερίδιο της Ασίας στις παγκόσµιες ροές µετανάστευσης 
 
Ενώ η µετανάστευση αποτελεί µακρά ιστορική διαδικασία, η µεγάλη «έκρηξη» στην νεώτερη 
µετανάστευση παγκοσµίως σηµειώθηκε µετά τις κοσµογονικές αλλαγές στην Ευρώπη προς το τέλος 
της δεκαετίας ΄80, την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 και το τέλος του Ψυχρού Πολέµου 
την εποχή εκείνη. Στην συνέχεια, η προϊούσα παγκοσµιοποίηση έχει οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση 
των µεταναστευτικών ροών. To 2005 οι µετανάστες σε παγκόσµια κλίµακα υπολογίζονταν σε 191 
εκατοµµύρια, µε την πλειοψηφία να είναι εργαζόµενοι, ενώ οι υπόλοιποι είναι µέλη των οικογενειών 
τους. Επισηµαίνεται ότι αν όλοι οι µετανάστες ζούσαν στο ίδιο κράτος, θα επρόκειτο για την πέµπτη 
πολυπληθέστερη χώρα στον πλανήτη.4 Εκτιµάται δε, βάσει των οικονοµικών, κοινωνικών και 
δηµογραφικών τάσεων, πως οι µεταναστευτικές ροές σε παγκόσµια κλίµακα θα αυξηθούν – παρά θα 
µειωθούν – στο ορατό µέλλον.5 Ως ο πιο ελκυστικός προορισµός αναδεικνύεται η Βόρεια Αµερική 
(κυρίως οι ΗΠΑ), ενώ σηµαντικό τµήµα των µεταναστών κατευθύνεται επίσης προς την Ευρώπη και 
την Αυστραλία.  
 
Το 2001 υπολογιζόταν πως 500.000 ως 700.000 λαθροµετανάστες εισέρχονται ετησίως στην 
επικράτεια της ΕΕ.6 Σήµερα ενδέχεται ο αριθµός αυτός να είναι πολύ µεγαλύτερος για τουλάχιστον 
δύο λόγους: 
α΄) Υπάρχουν πολλές ενδείξεις για τις συνεχώς αυξανόµενες ροές µεταναστών προς την Ευρώπη, 
στην οποία το 2003 βρισκόταν ένας στους τρεις µετανάστες παγκοσµίως.7  

                                                 
2 Π.χ. είναι δύσκολο να εξηγηθεί γιατί στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού για το πρώτο τρίµηνο του 2006 δεν 
παρουσιάζονται οι κοινότητες Ουκρανών, Πακιστανών, Ινδών, Αιγυπτίων και Μολδαβών. Baldwin-Edwards, M. ‘The 
Employment Of Immigrants In Greece: Datasources and Their Limitations’, Athens, 18 December 2006.  
3 Baldwin-Edwards, M. - Apostolatou, K., Statistics and Reality: Greece, Scientific Report prepared for the European 
Commission network IMISCOE, p. 3. 
4 Μετά την Κίνα, την Ινδία, τις ΗΠΑ και την Ινδονησία. Population, Resources, Environment and Development: The 2005 
Revision, New York: Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 2005, p. 1.  
5 ‘International Labour Migration and Development’, The ILO Perspective, International Labour Office, 61st Session of the 
General Assembly, New York, 14-15 September 2006, p. 2 
6 Vitorino, A., ‘Migratory flows and the European labour market’, European Commission, Press Release, 10 July 2001.  
7 Trends in Total Migrant Stock: 1960-2000: The 2003 Revision, New York: Population Division, Department of Economic 
and Social Affairs, United Nations, 2005, p. 4. 
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β΄) Η διεύρυνση της ΕΕ µε δώδεκα νέα κράτη την τριετία 2004-2007 σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι 
αυξάνεται ο αριθµός των σηµείων εισόδου στην κοινοτική επικράτεια.  Επισηµαίνεται ότι από τα νέα 
κράτη µέλη της ΕΕ ιδιαίτερα εκτεθειµένες στις µεταναστευτικές ροές από την Ασία είναι οι 
µεσογειακές χώρες Κύπρος και Μάλτα8, όπως και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.9  
Έχει, λοιπόν, σηµασία να αναζητήσει κανείς τα αίτια της αυξανόµενης µετανάστευσης από την Ασία 
προς την Ευρώπη, προσδιορίζοντας τους λεγόµενους «καθοριστικούς παράγοντες» (push and pull 
factors).  
 
3.2. Παράγοντες εξώθησης 
 
Στους κυριότερους παράγοντες εξώθησης συγκαταλέγονται οι δηµογραφικές πιέσεις σε πολυπληθείς 
και πυκνοκατοικηµένες περιοχές, η αναζήτηση φυσικών πόρων και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, 
η προϊούσα υποβάθµιση του περιβάλλοντος, το χαµηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης στις χώρες 
προέλευσης των µεταναστών, πολεµικές συγκρούσεις και θεοµηνίες που δηµιουργούν ανθρωπιστικές 
κρίσεις, πολιτικοί διωγµοί, κ.ά. 
 
 
Η Ασία είναι µια τεράστια δεξαµενή µεταναστών, πρωτίστως λόγω των πληθυσµιακών µεγεθών 
της. Το 2005 ο πληθυσµός της Ασίας στο σύνολό της (συµπεριλαµβανοµένης και της δυτικής 
Ασίας) ανερχόταν σε 3,9 δισεκατοµµύρια, γεγονός που την καθιστά την πολυπληθέστερη ήπειρο 
στον πλανήτη (Βλ. Πίν. 8.1.1. στο Παράρτηµα). Έξι από τις δέκα µεγαλύτερες χώρες του κόσµου 
βρίσκονται στην Ασία: η Κίνα και η Ινδία ξεχωρίζουν µε 1,3 και 1,1 δισ. αντίστοιχα, ενώ η 
Ινδονησία, το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές έχουν αθροιστικά 530 εκατ. κατοίκους. Έχει ορθώς 
τονιστεί ότι αυτό που κάποτε ήταν πλεονέκτηµα της Ευρώπης (ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός) 
σήµερα ολοένα και περισσότερο αναδεικνύεται ως «περιουσιακό στοιχείο» ή «δηµογραφικό 
µπόνους» της Ασίας.10 Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι όλοι οι 
κάτοικοι της Ασίας θα «κατακλύσουν» τις άλλες ηπείρους. Οι Ασιάτες µετανάστες κατευθύνονται 
κατ’αρχήν προς τις µεγάλες και δυναµικές οικονοµίες της ίδιας της Ασίας (λ.χ. Ιαπωνία, Κίνα, 
Νότια Κορέα, Ινδία)11 και κατά δεύτερο λόγο προς την Αυστραλία, την Βόρεια Αµερική και την 
Ευρώπη. 
 
Ένας από τους σηµαντικούς δείκτες που σχετίζονται µε τους παράγοντες εξώθησης είναι η 
πυκνότητα του πληθυσµού στις αφετηρίες των µεταναστών, δεδοµένου ότι ο δείκτης αυτός 
καταδεικνύει τις πιέσεις που υφίστανται οι κάτοικοί τους στην αναζήτηση φυσικών πόρων. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 2005, µε µέσο παγκόσµιο όρο 48 άτοµα ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο, η 
Ασία είχε αντίστοιχο δείκτη περίπου τριπλάσιο: 134 άτοµα ανά τετρ. χλµ. Η δε περιοχή που 
ξεπερνά ακόµη και αυτόν τον δείκτη, είναι η Νοτιοκεντρική Ασία (από το Ιράν µέχρι το 
Μπανγκλαντές), µε την µέση πυκνότητά της το 2005 να ανέρχεται στα 149 άτοµα ανά τετρ. χλµ. 
Το ίδιο έτος, οι άλλες κύριες αφετηρίες µεταναστών προς την Ελλάδα - η Ευρώπη, η Μέση 
Ανατολή-Μεσόγειος και η Υποσαχάρια Αφρική - δεν είχαν παρά µόνο 32, 34 και 31 κατοίκους 
ανά τετρ. χλµ. αντίστοιχα (Βλ. Πίν. 8.1.2.). 
 

                                                 
8 Έχει διαπιστωθεί ο αυξηµένος ρόλος της Μάλτας και της Κύπρου, µετά την προσχώρησή τους στην ΕΕ το 2004, ως 
σταθµών διέλευσης προς την ενωµένη Ευρώπη. Baldwin-Edwards, Μ. - Apostolatou, Κ., Statistics and Reality: Greece, 
op.cit., p. 7. 
9 Π.χ. το 1990 οι Κινέζοι µετανάστες στην Ουγγαρία ήταν ελάχιστοι, ενώ το 2006 ο αριθµός τους κυµαινόταν από 20.000 ώς 
40.000. Οι περισσότεροι έχουν καταφθάσει µε τον Υπερσιβηρικό σιδηρόδροµο µέσω της Άπω Ανατολής της Ρωσίας, 
Lintner, B., ‘In changing times, the new face of Chinese emigrants’, The Nankyoreh, 5 December 2006. 
10 Guilmoto, C. Z. - van der Geest, W., Stocktaking study on the implications for Europe of Asia’s demographic changes, 
Study prepared for the European Commission, Executive Summary, p. 5. 
11 Πρόσφατα, η κυβέρνηση του Βιετνάµ ανακοίνωσε σχέδια να αποστείλει 80.000 εργαζόµενους στο εξωτερικό το 2007, 
προκειµένου να διατηρήσει σε χαµηλά επίπεδα την ανεργία. Ο κύριος προορισµός τους είναι η Μαλαισία, όπου το 2006 
έγιναν δεκτοί 38.000 βιετναµέζοι µετανάστες. Το ίδιο έτος η Ταϊβάν δέχθηκε άλλους 14.000 και η Νότια Κορέα 11.000. 
«Βιετνάµ - Περίπου 80.000 Βιετναµέζους στέλνει η κυβέρνηση να εργαστούν στο εξωτερικό», Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, 2 Ιανουαρίου 2007, 09:32. 
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Όσον αφορά τις πολεµικές συγκρούσεις στην Ασία, στο Αφγανιστάν υπάρχει σαφής επιδείνωση µετά 
το 2004, µε 1,500 νεκρούς το 2005 και περί τους 4,000 το 2006.12 Μια από τις προφανείς επιπτώσεις 
είναι η συνεχώς αυξανόµενη έξοδος Αφγανών προσφύγων τα τελευταία τρία χρόνια (Βλ. Πίν. 8.2.2.). 
Το Νεπάλ ταλανίζεται πολλά χρόνια τώρα από εµφύλια σύρραξη, µολονότι υπάρχουν κάποιες ελπίδες 
για ειρήνευση το 2007. Στην Σρι Λάνκα 200.000 άνθρωποι περίπου έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες 
τους µόνο το 2006.13 Και ενώ το µεγαλύτερο µέρος των µεταναστευτικών ροών από το Νεπάλ και την 
Σρι Λάνκα κατά πάσα πιθανότητα «απορροφάται» από την Ινδία, είναι πολύ πιθανό ένα τµήµα των 
εκτοπισθέντων να κατευθύνεται προς την Ευρώπη. Στα αίτια ανθρωπιστικών κρίσεων πρέπει να 
προσθέσει κανείς και θεοµηνίες, όπως είναι ο σεισµός στο Ιράν το 2003, ο σεισµός κοντά στην 
Σουµάτρα και τα επακόλουθα παλιρροϊκά κύµατα στον Ινδικό Ωκεανό το 2004, ο σεισµός στο 
Πακιστάν το 2005, κ.λπ. Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί ότι αρκετοί µετανάστες εγκαταλείπουν τις 
χώρες τους για πολιτικούς λόγους (διαφωνίες µε το πολιτικό σύστηµα, διεθνοτική αντιπαράθεση, 
φόβοι για διωγµούς, κ.ά.). Σε αυτήν την ευρεία κατηγορία φαίνεται να υπάγονται αρκετοί Ασιάτες 
µετανάστες, αν ληφθεί υπόψη ότι το 21% των ερωτηθέντων στην Αθήνα επικαλέστηκαν πολιτικούς 
λόγους για την απόφασή τους για µετανάστευση. 
 
3.3. Παράγοντες έλξης 
 
• Πρώτον, ως παράγοντας έλξης προφανώς λειτουργεί ο βαθµός οικονοµικής και κοιωνικής 
ανάπτυξης της ΕΕ, µιας τεράστιας αγοράς που πλέον αριθµεί 485 εκατοµµύρια κατοίκους µετά την 
τελευταία διεύρυνση. Την ίδια στιγµή, είναι πολλαπλάσια η διαφορά βιοτικού επιπέδου µεταξύ των 
περισσοτέρων χωρών προέλευσης των Ασιατών µεταναστών και της ΕΕ. Να σηµειωθεί ότι το 70% 
των ερωτηθένων στην Αθήνα απαντούν πως βρίσκονται στην Ελλάδα στην αναζήτηση οικονοµικών 
πόρων ή καλύτερης ζωής. 
• ∆εύτερον, παρουσιάζει ενδιαφέρον να συσχετίσει κανείς τις ροές Ασιατών µεταναστών µε την 
δοµή της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και άλλων µεσογειακών χωρών µελών της ΕΕ. Πράγµατι, έχει 
επισηµανθεί πως τα νοτιοευρωπαϊκά κράτη εµφανίζουν πολλές οµοιότητες που είναι πολύ πιθανό να 
εξηγούν τον όγκο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των µεταναστευτικών ροών. Σηµειώνεται, λ.χ. ότι 
τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι κοινωνίες της νότιας Ευρώπης έχουν στραφεί προς έναν αστικό 
τρόπο ζωής, µε αποτέλεσµα να ερηµώνει συνεχώς η αγροτική ύπαιθρος. Σ’αυτό ακριβώς το κενό 
φαίνεται να ανταποκρίνεται η αυξηµένη είσοδος µεταναστών και να οφείλεται το φαινόµενο που έχει 
χαρακτηριστεί από ορισµένους αναλυτές ως «νέα αγροτικότητα» (‘new rurality’).14  
• Τρίτον, µια άλλη παράµετρος που αναδείχθηκε κατά την έρευνα σχετίζεται συγκεκριµένα µε την 
καταναλωτική συµπεριφορά των Ελλήνων πολιτών και την αποδοχή ενός σχετικά χαµηλού επιπέδου 
τιµών και ποιότητας για τα προϊόντα ευρείας κυκλοφορίας. Π.χ. όπως αναφέρουν Κινέζοι 
µετανάστες, ως παράγοντας έλξης για την εν λόγω κοινότητα φαίνεται να λειτουργεί το γεγονός ότι η 
ελληνική αγορά δεν έχει ακόµη κορεστεί µε κινεζικά προϊόντα. Αποδεικνύεται, µάλιστα, πως οι 
Έλληνες καταναλωτές αποδέχονται τα κινέζικα προϊόντα που είναι σε µεγάλο βαθµό εντάσεως 
εργασίας και θα µπορούσε να πει κανείς ότι σε αυτήν την περίπτωση η έλευση των Κινέζων 
µεταναστών συνοδεύει την προώθηση κινεζικών προϊόντων. 
• Τέταρτον, θα έπρεπε να τονιστεί ότι οι παράγοντες έλξης δεν είναι πάντοτε στενά συνδεδεµένοι 
µε οικονοµικές εξελίξεις. Μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία εξετάζει την λεγόµενη «σωρευτική 
αιτιότητα» της µετανάστευσης ως αυτοτροφοδοτούµενης διαδικασίας.15 Υπογραµµίζεται ο 
σηµαντικός ρόλος που διαδραµατίζουν οι υπό διαµόρφωση κοινότητες, οι οποίες στην συνέχεια 
µετατρέπονται σε άτυπα κοινωνικά δίκτυα και υποβοηθούν τους νεοαφιχθέντες στην εξεύρεση στέγης 
και εργασίας. Η έρευνα αποδεικνύει ότι αρκετοί Ασιάτες πράγµατι έρχονται στην Ελλάδα µετά από 
συνεννόηση µε συγγενείς ή φίλους ότι µπορούν να απασχοληθούν σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις. Το 

 
12 Πηγή: United Nations Assistance Mission to Afghanistan (UNAMA). 
13 International Crisis Group, ‘Sri Lanka: The Failure of the Peace Process’, Asia Report N°124, 28 November 2006. 
14 Kasimis, C. - Stathakis, G. (eds.), The Reform of the CAP and Rural Development in Southern Europe, Aldershot: 
Ashgate, 2003. 
15 Liang, Z. - Chunyu, M. D., ‘Cumulative Causation, Market Transition, and Emigration from China’, 
<http://iussp2005.princeton.edu/download.aspx?submissionId=52177>. 

http://iussp2005.princeton.edu/download.aspx?submissionId=52177
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27% των ερωτηθέντων Ασιατών στην Αθήνα εµφανίζονται να ανήκουν σε αυτήν ακριβώς την 
κατηγορία µεταναστών. Το εν λόγω φαινόµενο είναι σχετικά καινούριο στην Ελλάδα, αλλά 
απαντάται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παραδείγµατος χάρη, ο ρόλος των ιστορικών δεσµών, λόγω 
του αποικιοκρατικού παρελθόντος, έχει ήδη παρατηρηθεί στην Βρετανία (π.χ. Ινδοί και Πακιστανοί), 
στην Γαλλία (π.χ. µετανάστες από το Βιετνάµ, το Λάος και την Καµπότζη) και στην Ολλανδία 
(Ινδονήσιοι). Στην Πορτογαλία, οι Κινέζοι έφτασαν σε κύµατα, ξεκινώντας από τον 19ο αιώνα, στην 
συνέχεια µετά την ανεξαρτητοποίηση των πρώην πορτογαλικών αποικιών την δεκαετία του 1970 και, 
τέλος, τα τελευταία 30 χρόνια µετά τα πολιτικά και οικονοµικά ανοίγµατα που συντελέστηκαν στην 
Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας το 1978.  
• Πέµπτον, ενδέχεται ορισµένοι Ασιάτες να έρχονται στην Ελλάδα και για άλλους λόγους. Κατά 
την έρευνα καταγράφηκαν περιπτώσεις µεταναστών (λ.χ. Φιλιππινέζων και Κινέζων), οι οποίοι 
έχουν ως κίνητρο την προσδοκία τους ότι στην Ελλάδα θα νοµιµοποιηθούν µε λιγότερες 
δυσκολίες απ’ό,τι σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ ή ότι στην Ελλάδα µπορούν να µείνουν για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, χωρίς να διακινδυνεύσουν να απελαθούν. Ορισµένοι δε µετανάστες, λ.χ. Κινέζοι, 
αναφέρουν πολύ συχνά την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως ένα από τα κίνητρα να επιλέξουν την 
χώρα µας ως προορισµό. 
• Τέλος, αλλά αυτός είναι ίσως ο πιο ουσιαστικός παράγοντας έλξης, είναι το γεγονός ότι αρχικά 
πολλοί Ασιάτες θεωρούν την Ελλάδα ως ενδιάµεσο σταθµό στις µετακινήσεις τους προς άλλα 
κράτη µέλη της ΕΕ (λ.χ. Ιταλία ή Ισπανία) ή/και προς άλλες ηπείρους. Συγχρόνως, για µεγάλο 
αριθµό Ασιατών µεταναστών φαίνεται να ισχύει η ρήση «ουδέν µονιµότερον του προσωρινού» και εν 
τέλει µένουν στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, µέχρις ότου κατορθώσουν να µετεγκατασταθούν σε 
άλλες χώρες ή να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. 
 
3.4. ∆ιαδροµές και κόστος µεταφοράς των µεταναστών 
 
3.4.1. ∆ιαδροµές έλευσης των µεταναστών 
 
Είναι δύσκολο να προσδιοριστούν µε βεβαιότητα κάποιες συγκεκριµένες διαδροµές που ακολουθούν 
οι Ασιάτες µετανάτες καθ’οδόν προς την Ελλάδα και την ΕΕ γενικότερα. Ωστόσο, φαίνεται πως στις 
περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για χερσαίες διαδροµές ή συνδυασµό χερσαίων και θαλάσσιων 
διαδροµών (κυρίως για όσους προέρχονται από την Νοτιοκεντρική Ασία, την περιοχή δηλαδή µεταξύ 
του Ιράν και του Μπανγκλαντές), ενώ οι µετανάστες από την Ανατολική Ασία (Κίνα, Φιλιππίνες, 
Ταϊλάνδη, Ινδονησία, κ.ά.) καταφθάνουν στην Ευρώπη αεροπορικώς. Σηµειώνεται ότι οι 
περισσότεροι Κινέζοι έρχονται στην Ελλάδα µέσω άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Αυστρίας, Ιταλίας, 
Γαλλίας, Γερµανίας, κ.ά), στις οποίες έχουν ήδη διαµείνει κάποιο χρονικό διάστηµα.  
 
Χωρίς αµφιβολία, χώρες-κλειδιά στις χερσαίες διαδροµές από την Ασία είναι το Ιράν και η 
Τουρκία. Ένα εύστοχο παράδειγµα είναι η υπό διαµόρφωση κοινότητα των Αφγανών µεταναστών 
στην Ελλάδα, καθώς το ρέυµα από το Αφγανιστάν έχει αυξηθεί θεαµατικά µετά το 2003. Οι Αφγανοί 
µετανάστες διαµένουν αρχικά στο Ιράν, µεταξύ άλλων και λόγω γλώσσας (Dari, που είναι παραλλαγή 
της Farsi) στην προσπάθειά τους να µετακινηθούν δυτικότερα. Πολλοί από αυτούς φεύγουν προς 
ευρωπαϊκές χώρες αναγκαστικά, καθως στο Ιραν δεν είναι ορατή η δυνατότητα νοµιµοποίησής τους. 
Υπάρχουν ενδείξεις πως η ιρανική κυβέρνηση ασκεί έντονες πιέσεις στους Αφγανούς πρόσφυγες να 
εγκαταλείψουν το Ιράν16, πιθανώς αναλογιζόµενη την εθνική ασφάλεια της χώρας.  
 
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και στον ρόλο της Τουρκίας ως «προθαλάµου» προς την Ελλάδα και 
την ΕΕ γενικότερα, καθώς από τα µέσα της δεκαετιας 1990 καταγράφεται απότοµη αύξηση των 
µεταναστών που επιδιώκουν να εισέλθουν στην Ευρώπη µέσω Τουρκίας. Μολονότι είναι δύσκολο να 
εκτιµηθεί η ακριβής έκταση του φαινοµένου, εκτιµάται πως στην Τουρκία µπορεί να βρίσκονται ανά 

 
16 Τα τελευταία δύο χρόνια ο αριθµός των Αφγανών προσφύγων στο Ιράν έχει αυξηθεί εκ νέου λόγω της επιδείνωσης στο 
Αφγανιστάν και ανέρχεται κατ’εκτίµηση σε ένα εκατοµµύριο. Πηγή: US Committee for Refugees and Immigrants, 
διατίθεται στον τόπο: <http://www.refugees.org/countryreports.aspx?subm=&ssm=&cid=1589>. 

http://www.refugees.org/countryreports.aspx?subm=&ssm=&cid=1589
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πάσα στιγµή από 150.000 έως και ένα εκατοµµύριο µετανάστες (συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων 
που προέρχονται από την Μέση Ανατολή) που αναζητούν ευκαιρίες να µετακινηθούν προς την ΕΕ.17  
 
3.4.2. Κόστος µεταφοράς των µεταναστών 
 
Υπάρχουν σηµαντικές δυσκολίες για τον ακριβή προσδιορισµό του κόστους µεταφοράς των 
µεταναστών από την Ασία στην Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα. Σύµφωνα µε ορισµένες πηγές, 
τα δίκτυα εισαγωγής λαθροµεταναστών ενίοτε χρησιµοποιούνται και για διακίνηση ναρκωτικών, 
όπλων και γυναικών προς καταναγκαστική εκπόρνευση. Σκοπός της παρούσας έρευνας δεν ήταν να 
εξεταστούν οι εν λόγω «παράλληλες» παράµετροι της µετανάστευσης από την Ασία προς την 
Ελλάδα. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή του Ι∆ΟΣ αναδεικνύει κάποιες πτυχές που µπορούν να φανούν 
χρήσιµες κατά την διενέργεια περαιτέρω ερευνών. Ειδικότερα: 
• Φαίνεται να υπάρχει διαφορά µεταξύ των «ατοµικών» και «οργανωµένων» µετακινήσεων 
των µεταναστών. Το 47% των ερωτηθέντων Ασιατών στην Αθήνα δηλώνουν πως κατέφθασαν στην 
Ελλάδα µετά από «ατοµικά» ταξίδια, ενώ το 37% απαντούν πως χρησιµοποίησαν τις υπηρεσίες 
κάποιου «πρακτορείου». Τα «ατοµικά» ταξίδια από την αφετηρία έως τον προορισµό 
εµφανίζονται «οικονοµικότερα», καθώς οι µετανάστες αναλαµβάνουν µεγαλύτερους κινδύνους, 
ταξιδεύουν µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα και υφίστανται πολύ περισσότερες δυσκολίες κατά την 
µετακίνησή τους. Αντίθετα, τα «οργανωµένα» ταξίδια είναι «ακριβότερα», καθώς η διακίνηση 
µεταναστών µετατρέπεται σε πραγµατική βιοµηχανία, µε πολύ αποτελεσµατικά δίκτυα και µε την 
προσφορά µιας ολόκληρης δέσµης υπηρεσιών, η οποία περιλαµβάνει την µεταφορά και σε ορισµένες 
περιπτώσεις ακόµη και την εξεύρεση εργασίας για τους µετανάστες. Υπό την έννοια αυτή, η 
οργανωµένη διακίνηση µεταναστών περιέχει σηµαντική υπεραξία, η οποία ανεβάζει το κόστος της 
µεταφοράς. 
• Σε ό,τι αφορά το συνολικό κόστος της µετακίνησης Ασιατών µεταναστών, καταγράφονται ποσά 
που κυµαίνονται από 1.000 ως 15.000 δολάρια, αλλά σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνουν κάποιες 
διευκρινίσεις. Πρώτον, το κόστος της µετακίνησης συχνά είναι συνάρτηση της απόστασης. 
Επισηµαίνεται ότι Ιρανοί και Αφγανοί πληρώνουν λιγότερα χρήµατα (1.000 ώς 2.500 δολάρια) από 
µετανάστες που προέρχονται από µακρινότερες ασιατικές χώρες. Κατά την έρευνα, Πακιστανοί 
ερωτηθέντες ανέφεραν ποσά που κυµαίνονται από 4.000 ώς 6.000 δολάρια, για τους Ινδούς το 
αντίστοιχο κόστος µπορεί να ανέλθει στις 10.000 δολάρια και για τους Μπανγκλαντέσιους στις 
15.000 δολάρια. ∆εύτερον, οι «ατοµικές» µετακινήσεις συχνά διαρκούν έως και έναν χρόνο, µε 
τους Ασιάτες µετανάστες να διαµένουν και να εργάζονται στους ενδιάµεσους σταθµούς18, αλλά 
το εισόδηµα αυτό και οι δαπάνες διαµονής δεν είναι εύκολο να συνυπολογιστούν στο συνολικό 
κόστος της µετακίνησης. Αντίθετα, οι «οργανωµένες» µετακινήσεις είναι πιο σύντοµες και οι 
µετανάστες πολύ πιο εύκολα αναφέρουν το αρχικό ποσό που έχουν πληρώσει – ή έχουν χρεωθεί19 – 
για την «οργανωµένη» µεταφορά τους. 
• Ασιάτες µετανάστες που επιχειρούν να εισέλθουν στην Ελλάδα «ατοµικά» καλούνται να 
πληρώσουν σχετικά µικρά ποσά για την ίδια την διέλευση των ελληνικών συνόρων. Από απαντήσεις 
των ερωτηθέντων στην Αθήνα προκύπτει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το κόστος διέλευσης των 
συνόρων κυµαίνεται από 100 ως 1.000 δολάρια. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι πολλοί 
µετανάστες χάνουν την ζωή τους κατά την διέλευση των συνόρων στην προσπάθειά τους να 
εισέλθουν στην επικράτεια της Ελλάδας.  

 
17 Kemal Kirisci, ‘Turkey: A Transformation from Emigration to Immigration,’ 
<http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=176>. 
18 Γενικότερα, ως σηµεία συγκέντρωσης λαθροµεταναστών κοντά στην Ελλάδα προσδιορίζονται το Σεράγεβο, το Βελιγράδι, 
η Κωσταντινούπολη, όπως και όλη η περιοχή του Maghreb. ∆ενιόζος, Ν., «Η παράνοµη διακίνηση λαθροµεταναστών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η σχέση της µε το διεθνικό οργανωµένο έγκληµα», Ειδικές Μελέτες, ΟР04.01, ΕΛΙΑΜΕΠ, 2001, 
σελ. 3. 
19 Υπάρχουν ενδείξεις ότι πολύ συχνά οι µετανάστες ξεχρεώνουν µεγάλο µέρος – αν όχι το σύνολο – του  κόστους 
µεταφοράς τους εργαζόµενοι για λογαριασµό του διακινητή στον προορισµό της µετακίνησής τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εξάρτηση των µεταναστών από τους διακινητές δεν είναι παρά µια µορφή σύγχρονης δουλείας. 

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=176
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3.5. Είσοδος στην Ελλάδα  
 
Οι διαδροµές που ακολουθούνται κατά την µεταφορά Ασιατών µεταναστών και οι τρόποι εισόδου 
στην Ελλάδα εµφανίζουν πολλές παραλλαγές, αλλά οι µεγαλύτεροι αριθµοί συλληφθέντων έχουν 
σηµειωθεί: 
• Στα χερσαία σύνορα µε την Τουρκία (στον Έβρο) και σε πολύ µικρότερο βαθµό µε την 

Βουλγαρία και την Αλβανία.20  
• Στο Αιγαίο (Λέσβος, Χίος, Ρόδος, κ.ά.). 
• Στο Λιβυκό Πέλαγος (λ.χ. Νότια Κρήτη). 
• Στο Ιόνιο Πέλαγος (λ.χ. Πελοπόννησος). 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δίκτυα µεταφοράς λαθροµεταναστών προς την Ελλάδα δεν 
περιλαµβάνουν µόνο Ασιάτες, αλλά ανθρώπους και από άλλες περιοχές (Ευρώπη, Μέση Ανατολή-
Μεσόγειο, Υποσαχάρια Αφρική ή Νότια Αµερική), γεγονός που υπογραµµίζει τον παγκόσµιο 
χαρακτήρα της διακίνησης µεταναστών. Π.χ. στο Παράρτηµα 8.2. και 8.3. παρουσιάζονται 
στατιστικά στοιχεία για τον αριθµό και τις εθνικότητες των συλληφθέντων µεταναστών στα ελληνικά 
θαλάσσια σύνορα, όπως και για τους αιτούντες άσυλο τα τελευταία χρόνια. ∆ιευκρινίζεται ότι, ενώ 
καταγράφεται ο αριθµός των συλληφθέντων λαθροµεταναστών, µόνον εικασίες µπορεί να κάνει 
κανείς για τον αριθµό εκείνων που τελικά διαφεύγουν της σύλληψης. Αναφέρεται, επίσης, πως 
υπάρχουν καταγγελίες για την εµπλοκή εκπροσώπων των ελληνικών αρχών κατά την εισδοχή των 
µεταναστών στην ελληνική επικράτεια.  
 
Είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν µε ακρίβεια οι ροές των Ασιατών µεταναστών και να εκτιµηθεί 
πόσοι µένουν στην Ελλάδα και πόσοι την «προσπερνούν» προς άλλες κατευθύνσεις. Πάντως, 
υπάρχουν πολλές πληροφορίες πως η Ελλάδα αποτελεί σηµαντικό σταθµό διέλευσης για την 
λαθροµετανάστευση από την Ασία προς την ΕΕ. Π.χ. το 2005 ανακοινώθηκε ότι κατόπιν 
συντονισµένης αστυνοµικής επιχείρησης στην Μεγάλη Βρετανία, την Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα 
και την Τουρκία εξαρθρώθηκε εκτεταµένο δίκτυο µεταφοράς λαθροµεταναστών από το Ιράκ και το 
Αφγανιστάν.21  
 
Τα στατιστικά στοιχεία για τις συλλήψεις µεταναστών ή τις αιτήσεις ασύλου που έχουν υποβληθεί 
στις ελληνικές αρχές επιτρέπουν την εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων ως προς τις διαφαινόµενες 
τάσεις. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των συλληφθέντων στα θαλάσσια σύνορα της χώρας αυξάνεται 
σταθερά την τελευταία τριετία και το 2006 εµφάνισε άνοδο κατά 40% σε σύγκριση µε το 2003 (Πίν. 
8.2.1.). Επιπλέον, από το 1997 µέχρι και το 2006 οι τάσεις των µεταναστευτικών ροών από την Ασία 
έχουν µεταβληθεί σε µεγάλο βαθµό, κυρίως όσον αφορά τις βασικές κοινότητες. Λ.χ. είναι 
αξιοσηµείωτη η αύξηση των Αφγανών, στους οποίους αντιστοιχούσε το 36% των συλληφθέντων 
λαθροµενατασών στα θαλάσσια σύνορα το 2006 (βλ. Πίν. 8.2.2.). Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 
αυξάνεται ο αριθµός των Ιρανών και Ινδών λαθροµεταναστών, ενώ είναι σταθερά υψηλά τα επίπεδα 
των Πακιστανών και Μπανγκλαντέσιων (βλ. επίσης Πίνακες 8.3.3. και 8.3.4.).  
 
Την ίδια στιγµή, είναι εµφανής η έλλειψη σαφήνειας και συνέπειας από την πλευρά της Ελλάδας 
στην αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης. Έχουν διατυπωθεί πολλές ανησυχίες από ευρωπαϊκούς 
και άλλους διεθνείς οργανισµούς για την εξαιρετικά περιοριστική πολιτική της Ελλάδας σε ό,τι 
αφορά την χορήγηση ασύλου σε µετανάστες – είτε µε προσφυγικό είτε µε ανθρωπιστικό καθεστώς  – 
και ιδιαίτερα µετά το 2001 (βλ. Πίν 8.3.1.). Η αρµόδια υπηρεσία του Συνήγορου του Πολίτη επίσης 
εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την πρακτική του ελληνικού κράτους να µην ανταποκρίνεται όπως 

 
20 Να σηµειωθεί ότι γενικότερα ο αριθµός των συλληφθέντων λαθροµεταναστών στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας είναι 
πολλαπλάσιος του αντίστοιχου αριθµού στα θαλάσσια σύνορα. Ωστόσο, οι Ασιάτες χρησιµοποιούν σε πολύ µεγαλύτερο 
βαθµό τα θαλάσσια «περάσµατα», προκειµένου να εισέλθουν στην Ελλάδα. 
21 BBC News, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4530970.stm>. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4530970.stm
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πρέπει στις αιτήσεις για άσυλο που υποβάλλονται από µετανάστες.22 Ένα άλλο ζήτηµα που τίθεται εκ 
των πραγµάτων είναι κατά πόσο οι αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες έχουν τους πόρους και την 
τεχνογνωσία για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης. Καταγράφονται 
πολλές µαρτυρίες για ελλιπή κατάρτιση του προσωπικού στην αντιµετώπιση µεταναστών, όπως και 
για ανεπάρκεια υποδοµής και στελέχωσης – συγκεκριµένα, δεν φαίνεται να επαρκούν οι διαθέσιµοι 
διερµηνείς, γιατροί ή κοινωνικοί λειτουργοί κατά την ανάκριση και υποδοχή των λαθροµεταναστών. 
Ειδικός ρόλος στην αντιµετώπιση των µεταναστευτικών ροών έχει ανατεθεί στις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις στο πλαίσιο του λεγόµενου σχεδίου «Ποσειδώνιο» για την σίτιση και παροχή υλικών 
µέσων διαβίωσης σε πρόσφυγες, αλλά είναι φανερό πως αυτό δεν αρκεί.23 Και σε αυτό το θέµα, ο 
Συνήγορος του Πολίτη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για σοβαρές παραλείψεις κατά την υποδοχή 
των µεταναστών στα ειδικά διαµορφωµένα κέντρα σε πολλά σηµεία της χώρας.24

 
 

 
4. Παρουσία των Ασιατών Μεταναστών στην Ελλάδα 

 
 
 
4.1. Ιστορική εξέλιξη της µετανάστευσης από την Ασία προς την Ελλάδα 
 
Ενώ συµπαγή κύµατα µετανάστευσης από την Ασία υπήρξαν ιστορικά προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
(π.χ. Βρετανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, κ.ά.), στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό το 
φαινόµενο παρατηρείται για πρώτη φορά. Θα µπορούσε κανείς να διακρίνει τρεις κύριες φάσεις 
σχηµατισµού των ασιατικών κοινοτήτων στην Ελλάδα: µέχρι το 1991, την περίοδο 1991-2003 και 
µετά το 2003 (Βλ. Πίν. 8.4.1.). Ειδικότερα: 
• Μέχρι το 1991, οι Πακιστανοί, Φιλιππινέζοι, Βιετναµέζοι (και σε πολύ µικρό βαθµό Ινδοί) ήταν 
οι πρώτες ευδιάκριτες ασιατικές κοινότητες µεταναστών που σχηµατίστηκαν στην Ελλάδα, εκτός από 
την επιχειρηµατική παρουσία Ιαπώνων, Νοτιοκορεατών και Ταϊβανέζων. Οι Πακιστανοί κατέφθασαν 
στις αρχές της δεκαετίας του 1970 κατόπιν διακρατικής συµφωνίας Ελλάδας-Πακιστάν και 
απασχολήθηκαν αρχικά στα ναυπηγεία του  Σκαραµαγκά. Οι πρώτες γυναίκες από τις Φιλιππίνες 
έφθασαν στην Ελλάδα προς το τέλος της δεκαετίας του 1970 και απασχολήθηκαν σε ξενοδοχεία, 
νοσοκοµεία και κατοικίες, µετά από διευκολύνσεις ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών. Οι δε 
Βιετναµέζοι, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που ήταν κινέζικης καταγωγής, κατέφθασαν στην 
Ελλάδα από το Νότιο Βιετνάµ µετά το 197525 (από την Saigon, µετέπειτα Ho Chi Minh City). Προς 
τα µέσα της δεκαετίας του 1980, υπήρξε ένα δεύτερο κύµα Ασιατών µεταναστών (κυρίως 
Φιλιππινέζων και Πακιστανών), πιθανώς λόγω της εγκαθίδρυσης της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς 
την εποχή εκείνη και της προσδοκίας των µεταναστών ότι σχετικά εύκολα θα µετακινούνται εντός 
της τότε Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ). 
• Η περίοδος 1991-2003 σηµαδεύθηκε από την αναχώρηση των Βιετναµέζων, κατά πάσα 
πιθανότητα για την Γαλλία (λόγω ιστορικών και οικογενειακών δεσµών), αλλά και από την µείωση 
των Ιαπώνων επιχειρηµατιών στην χώρα. Την ίδια περίοδο, άρχισαν να σχηµατίζονται νέες ασιατικές 
κοινότητες στην Ελλάδα (µεταναστών από την Κίνα, την Σρι Λάνκα, το Μπανγκλαντές και το Ιράν), 
ενώ σηµειώθηκε αξιόλογη αύξηση του αριθµού των Φιλιππινέζων, Πακιστανών και Ινδών. 
Υπενθυµίζεται ότι µετά το 1991 συντελέστηκε µια πραγµατική «έκρηξη» στις µεταναστευτικές ροές 
σε παγκόσµια κλίµακα και η Ελλάδα δεν µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστη από αυτή την εξέλιξη. 

                                                 
22 Τον Ιούνιο 2006 εκκρεµούσαν 35.000 αιτήσεις για άσυλο στην Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Τµήµα Πολιτικού 
Ασύλου. Ως βασικός λόγος για την αργοπορία αναφέρεται το γεγονός ότι κάθε µέρα κατατίθενται περί τις 170 νέες αιτήσεις 
για άσυλο, ενώ το Τµήµα παραλαµβάνει µόνο 35 ηµερησίως. 
23 Π.χ. βλ. επιστολή πολιτών προς τον Νοµάρχη Χίου, τον Σεπτέµβριο του 2005, στην οποία εκτίθενται µερικά από τα 
πρακτικά προβλήµατα, <http://www.chiosnews.com/cn1292005103410.asp>.  
24 Βλ. εκθέσεις για επιτόπιες επισκέψεις σε κέντρα υποδοχής µεταναστών, <http://www.synigoros.gr/allodapoi/>.  
25 Όταν έληξε ο πόλεµος του Βιετνάµ, µε την ήττα του καθεστώτος του Νοτίου Βιετνάµ. 

http://www.chiosnews.com/cn1292005103410.asp
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Επίσης, ένας αριθµός µεταναστών (λ.χ. Ινδών) κατέφθασαν στην Ελλάδα προς αναζήτηση εργασίας 
εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. 
• Μετά το 2003, εµφανίστηκαν στην Ελλάδα Αφγανοί πρόσφυγες και, ταυτόχρονα, στους 
προφανείς παράγοντες εξώθησης και έλξης (πολεµικές συγκρούσεις, θεοµηνίες, µοντέλο της 
ελληνικής οικονοµίας, κ.ά.) φαίνεται να προστέθηκε και άλλος ένας: φάνηκε πως οι ήδη 
εγκατεστηµένες ασιατικές κοινότητες έχουν προβεί στο στάδιο της «αυτοτροφοδοτούµενης 
µετανάστευσης», διευκολύνοντας την έλευση άλλων οµογενών τους από την Ασία. Ο συνδυασµός 
όλων αυτών των παραγόντων συντέλεσε στην απότοµη αύξηση των Ασιατών µεταναστών στην 
Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Αθήνα, το 35% των ερωτηθέντων Ασιατών δηλώνουν πως 
βρίσκονται στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή κατέφθασαν µετά το 2003. Η µόνη αντίθετη 
εξέλιξη φαίνεται πως ήταν η αναχώρηση (πιθανώς για τα εµιράτα ή άλλα αραβικά κράτη) κάποιων 
Ινδών εργαζοµένων που είχαν έρθει αποκλειστικά λόγω της ολυµπιακής προετοιµασίας. 
 
4.2. Νοµικό καθεστώς των Ασιατών µεταναστών 
 
4.2.1. Νοµικό πλαίσιο για την µετανάστευση στην ΕΕ και την Ελλάδα  
 
Στο επίπεδο της ΕΕ, οι υποχρεώσεις των κρατών µελών κωδικοποιούνται από αρκετά νοµοθετήµατα 
και διεθνείς συµβάσεις (λ.χ. την Σύµβαση Schengen). Σηµαντικά νοµικά κείµενα που δεσµεύουν τα 
κράτη µέλη είναι επίσης η Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις 
για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στην κοινοτική επικράτεια, όπως και η Οδηγία 2003/109/ΕΚ 
σχετικά µε το καθεστώς των επί µακρόν διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Ταυτόχρονα, στους 
κόλπους της ΕΕ είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για ένα πληρέστερο κοινοτικό πλαίσιο αντιµετώπισης 
της µετανάστευσης προς την Ευρώπη.26 Ειδικότερα, προβλέπεται το σχέδιο κοινοτικής Οδηγίας για 
την καταπολέµηση της παράνοµης απασχόλησης και την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες που 
απασχολούν παράνοµους µετανάστες. Επίσης, το 2007 αναµένεται η «Πράσινη Βίβλος» και το σχέδιο 
δράσης για την ολοκλήρωση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου µέχρι το 2010.  
 
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την µαζική έλευση µεταναστών, η αντιµετώπιση αυτού του 
πρωτόγνωρου για την χώρα φαινοµένου επιχειρήθηκε για πρώτη φορά το 1991 µε την ψήφιση ειδικού 
νόµου27, ο οποίος συµπληρώθηκε έξι χρόνια αργότερα µε την έκδοση δύο προεδρικών διαταγµάτων.28 
Σε γενικές γραµµές, η νοµοθεσία που ίσχυσε για την πρώτη νοµιµοποίηση µεταναστών στην Ελλάδα 
ήταν αρκετά περιοριστική στις βασικές της διατάξεις και, κατ’ουσίαν, απέβλεπε στην απαγόρευση 
της περαιτέρω εισόδου αλλοδαπών εργαζοµένων στην Ελλάδα. Ωστόσο, το νοµοθετικό πλαίσιο 
αποδείχθηκε ανεπαρκές για την αντιµετώπιση του συνεχώς αυξανόµενου µεταναστευτικού ρεύµατος 
και εκτιµάται πως οι µισοί µόνο µετανάστες νοµιµοποιήθηκαν εκείνη την εποχή.29 Έτσι κατέστη 
αναγκαία η ψήφιση του Νόµου 2910/2001, ο οποίος έδινε µεγαλύτερη ελευθερία στους µετανάστες 
να µετακινούνται στην χώρα προς ανεύρεση εργασίας, χαλάρωνε τους όρους για την απόκτηση 
άδειας διαµονής και προέβλεπε ως έναν βαθµό την οικογενειακή συνένωση. Παρόλα αυτά, η 
εφαρµογή του εν λόγω νόµου σηµαδεύτηκε από σύγχυση και αναποτελεσµατικότητα, γεγονός που 
οδήγησε στην ψήφιση ακόµη τριών σχετικών νόµων (Ν. 3013/2002, Ν. 3202/2003 και Ν. 3386/2005), 
ενώ προωθείται και άλλο ένα νοµοσχέδιο για ψήφιση στις αρχές του 2007. ∆εδοµένης της 
ανεπάρκειας του νοµικού και θεσµικού πλαισίου, πολλές χιλιάδες ανθρώπων παραµένουν «όµηροι» 
της βραδυκίνητης δηµόσιας διοίκησης30 και της απροθυµίας του ελληνικού κράτους να διευκολύνει 
τους µετανάστες.31 Έχει κατ’επανάληψη σηµειωθεί µεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση αδειών 

 
26 ∆εληθανάση, M., «Μέτρα προστασίας αλλά και ελέγχου των µεταναστών», Καθηµερινή, 31/12/2006. 
27 Ν. 1975/1991 για τον «Αστυνοµικό έλεγχο των µεθοριακών διαβάσεων, είσοδο, παραµονή, εργασία και απελάσεις 
αλλοδαπών και διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων». Σηµειώνεται ότι ο νόµος αυτός αντικατέστησε το Ν. 
4310/1929, ο οποίος ήταν σε ισχύ για περισσότερα από εξήντα χρόνια. 
28 Π.∆. 358/1997 και Π.∆. 359/1997. 
29 Kasimis, C. - Papadopoulos, A., ‘The Multifunctional Role of Migrants in the Greek Countryside: Implications for the 
Rural Economy and Society’, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 31, No. 1, January 2005, p. 104. 
30 Kasimis, C. - Papadopoulos, A., op. cit., p. 105. 
31 Papadopoulou, A., ‘Regularisation programmes: an effective instrument of migration policy?’, Global Migration 
Perspectives, No. 33, May 2005, p. 7.  
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διαµονής των µεταναστών, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις ξεπερνά το διάστηµα ενός έτους. Είναι 
ενδεικτικό ότι κατά την απογραφή του 2001 καταγράφηκαν περίπου 762.000 µετανάστες, ενώ το 
2006 άδειες διαµονής εµφανίστηκαν να κατέχουν µόλις 587.000, δηλαδή 175.000 λιγότεροι32 και 
θεωρείται βέβαιο ότι ο αριθµός των µεταναστών που δεν µπόρεσαν να αποκτήσουν άδειες διαµονής 
είναι πολύ µεγαλύτερος. Τίθεται, προφανώς, ένα γενικότερο ζήτηµα ικανότητας – αλλά και πολιτικής 
βούλησης – του ελληνικού κράτους να διαχειριστεί τις αυξανόµενες µεταναστευτικές ροές προς την 
χώρα βάσει µιας συνεκτικής στρατηγικής. 
 
4.2.2. Νοµικό καθεστώς των Ασιατών µεταναστών 
 
Ως αποτέλεσµα των όσων περιγράφονται παραπάνω, έχει δηµιουργηθεί στην Ελλάδα ένα θεσµικό 
κενό, το οποίο καλύπτεται σε µεγάλο βαθµό από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ένα από τα ευρήµατα 
της έρευνας αυτής είναι πως µόνο στην Αθήνα δραστηριοποιούνται περί τα 200 εξειδικευµένα 
γραφεία ή/και µεµονωµένοι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες σε µετανάστες όλων των εθνικοτήτων 
µε αντικείµενο την νοµιµοποίησή τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι µετανάστες καλούνται να 
καταβάλουν έως και 2.500 ευρώ για την απόκτηση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, ποσό που 
εκτός από τις αµοιβές των δικηγόρων συµπεριλαµβάνει το κόστος των απαραίτητων ενσήµων και 
παραβόλων. ∆εδοµένου ότι στην πλειοψηφία τους οι Ασιάτες εισέρχονται στην Ελλάδα λαθραία και 
εκ των υστέρων επιδιώκουν να νοµιµοποιηθούν, οι περισσότεροι από αυτούς αντιµετωπίζουν 
ιδιαίτερα οξυµένα προβλήµατα – γραφειοκρατικά, οικονοµικά, κ.ά. Όπως παρουσιάζεται στην 
επόµενη ενότητα, σε όλες τις ασιατικές κοινότητες είναι έντονο το φαινόµενο της ελλιπούς 
καταγραφής και ο χαµηλός βαθµός κατοχής αδειών διαµονής. 
 
4.3. Μέγεθος των ασιατικών κοινοτήτων 
 
Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, υπήρχαν καταγεγραµµένοι µετανάστες από 195 διαφορετικές 
χώρες, µε τον µεγάλο όγκο των µεταναστών να προέρχεται από την Ανατολική Ευρώπη και κυρίως 
από γειτονικές βαλκανικές χώρες. Έξι χρόνια αργότερα, η ελλιπής νοµιµοποίηση και η αυξηµένη 
λαθροµετανάστευση των τελευταίων ετών δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την καταγραφή των Ασιατών (και 
όχι µόνο) µεταναστών. Πάντως, εκτιµάται πως στην παρούσα φάση οι Ασιάτες µετανάστες στην 
Ελλάδα είναι τουλάχιστον 130.000. 
 
 
Βάσει των ευρηµάτων της έρευνας, εκτιµάται πως από τις κυριότερες ασιατικές κοινότητες: 
• Η κοινότητα των Πακιστανών είναι περίπου τριπλάσια σε µέγεθος (από 40.000 ώς 50.000 

άτοµα) έναντι των 15.478 που ήταν επίσηµα καταγεγραµµένοι στην Έρευνα Εργατικού 
∆υναµικού κατά το πρώτο τρίµηνο του 2006.33 

• Η κοινότητα των Φιλιππινέζων, πλην των εργαζοµένων στην ναυτιλία, εµφανίζεται  
τετραπλάσια (περί τις 20.000), έναντι των 4.948 καταγεγραµµένων το 2001.34  

• Η κοινότητα των Κινέζων, περίπου 20.000, είναι έως και 15 φορές µεγαλύτερη σε σύγκριση µε 
τα στοιχεία της ΕΣΥΕ από την 1η Ιανουαρίου 2005 (1.356). 

• Η κοινότητα των Ινδών (12.000 ως 15.000) είναι ασφαλώς µεγαλύτερη των 10.700 που είχαν  
άδεια διαµονής το 2006. 

• Η κοινότητα των Μπανγκλαντέσιων εµφανίζεται υπερδιπλάσια (τουλάχιστον 12.000), έναντι 
των 5.432 που ήταν κάτοιχοι αδειών διαµονής το 2006. 

• Η κοινότητα των Ιρανών περιλαµβάνει από 3.000 ώς 4.000 άτοµα, αν και επίσηµα στοιχεία 
γι’αυτούς δεν φαίνεται να είναι εύκολα διαθέσιµα.  

• Οι µετανάστες από την Σρι Λάνκα ενδέχεται να ξεπερνούν κατά πολύ τους 900, οι οποίοι είχαν 
άδεια διαµονής το 2006. 

                                                 
32 Baldwin-Edwards, M. - Apostolatou, K., Statistics and Reality: Greece, op.cit. p. 4. 
33 Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.  
34 Περίπου 5.000 Φιλιππινέζοι εργάζονται ως ναυτικοί σε πλοία υπό ελληνική σηµαία, χωρίς ωστόσο να είναι κάτοικοι 
Ελλάδας. 
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• Οι Ινδονήσιοι είναι περίπου 400, τετραπλάσιοι όσων είχαν καταγραφεί το 2001 (89). 
• Η κοινότητα των Ταϊλανδών περιλαµβάνει περί τα 200 άτοµα, ως επί το πλείστον νόµιµα.  
• Είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί ο αριθµός των µεταναστών από το Αφγανιστάν, οι 

οποίοι είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία πρόσφυγες που έχουν ζητήσει άσυλο. 
 

 
4.4. Οικονοµικό προφίλ των Ασιατών µεταναστών 
 
Παρά τις αδυναµίες της απογραφής του 2001, τα δηµοσιευµένα στοιχεία δίνουν µια αρκετά 
ικανοποιητική εικόνα του προφίλ των καταγεγραµµένων ασιατικών κοινοτήτων ως προς το 
µορφωτικό επίπεδο, τους τοµείς απασχόλησης ή τον επαγγελµατικό προσανατολισµό των µελών τους 
(βλ. Παράρτηµα 8.5.). Στην µεγάλη τους πλειοψηφία, οι Ασιάτες µετανάστες εκτελούν εργασίες 
χειρωνακτικές και χαµηλού κόστους, αν και πολλοί από αυτούς κατέχουν κάποιες επαγγελµατικές 
δεξιότητες.  
 
4.4.1. Εργασία και τόποι διαµονής των Ασιατών µεταναστών 
 
• Οι Πακιστανοί εργάζονται κυρίως στην µεταποίηση, ενώ δραστηριοποιούνται επίσης στις 
κατασκευές και στον τοµέα των υπηρεσιών, όπως συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια βενζίνης, 
κ.ά..Συγχρόνως, αυξάνεται συνεχώς η παρουσία τους στα Internet cafés και κέντρα τηλεπικοινωνιών, 
στα οποία απευθύνονται πολλοί µετανάστες. Η πλειοψηφία των Πακιστανών (περίπου 90%), όσων 
δηλαδή εργάζονται σε βιοτεχνίες, βρίσκονται στην Αττική, ενώ όσοι εργάζονται σε αγροκτήµατα 
διαµένουν στον Μαραθώνα της Αττικής, την Βοιωτία, την Εύβοια και άλλους νοµούς. 
• Οι µισοί Κινέζοι στην Ελλάδα (περίπου 10.000) είναι εγκατεστηµένοι στην Αθήνα και, κατά 
δεύτερο λόγο, στην Θεσσαλονίκη και άλλα αστικά κέντρα. Οι Κινέζοι απασχολούνται κατ’εξοχήν 
στο εµπόριο και τα καλοκαίρια ένα τµήµα της κοινότητας µετακινείται προς τα νησιά  
ακουλουθώντας το αυξηµένο τουριστικό ρεύµα. 
• Οι Φιλιππινέζοι, κυρίως γυναίκες εργαζόµενες ως οικιακές βοηθοί, έχουν εγκατασταθεί στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία στην Αττική.  
• Οι Ινδοί που διαµένουν στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας (2.000 ώς 3.000) είναι κυρίως 
στους δήµους Ρέντη και Ταύρου, ενώ η πλειοψηφία τους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της 
Αττικής (λ.χ. στον Μαραθώνα και τα Μέγαρα), στην Βοιωτία (Θήβα και Οινόφυτα), στον νοµό 
Πειραιώς (π.χ. στον Πόρο), στον νοµό Αργολίδας και απασχολούνται σε αγροκτήµατα, 
κτηνοτροφικές µονάδες και ιχθυοκαλλιέργειες. 
• Οι Μπανγκλαντέσιοι είναι συγκεντρωµένοι στην Αθήνα (περί το 90%) και εργάζονται κατά 
κύριο λόγο σε εµπορικά µικροκαταστήµατα και εστιατόρια. 
• Οι περισσότεροι Ιρανοί είναι στην Αθήνα, ενώ ένας µικρός αριθµός διαµένει και στην 
Θεσσαλονίκη. Η πλειοψηφία των Ιρανών εργάζονται σε υπηρεσίες, εκµεταλλευόµενοι το υψηλό 
µορφωτικό τους επίπεδο. 
• Οι Ινδονήσιοι είναι κυρίως γυναίκες που εργάζονται ως οικιακές βοηθοί, ενώ ορισµένοι 
επιχειρηµατίες ασχολούνται µε εισαγωγές επίπλων.35 
• Οι Ταϊλανδοί, ως επί το πλείστον γυναίκες, είναι σύζυγοι Ελλήνων, νυν ή πρώην ναυτικών. 
 
4.4.2. Κοινωνική ασφάλιση των Ασιατών µεταναστών 
 
Ειδική µνεία πρέπει να γίνει στον «φαύλο κύκλο» της παρανοµίας και της ανασφάλιστης 
εργασίας των Ασιατών  (και όχι µόνο) µεταναστών. Ένα από τα παράδοξα της µετανάστευσης 
είναι ότι οι νόµιµοι µετανάστες αυτόµατα γίνονται «ακριβότεροι» και λιγότερο «επιθυµητοί», καθώς 
οι εργοδότες τους σε πολλές περιπτώσεις είναι απρόθυµοι να καταβάλουν τις προβλεπόµενες 
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των υπαλλήλων τους. Με άλλα λόγια, η νοµιµοποίηση των µεταναστών 
που αποτελεί σηµαντικό βήµα για την ενσωµάτωσή τους αυξάνει τον κίνδυνο για τον αποκλεισµό 
                                                 
35 Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι περίπου 5.000 Ινδονήσιοι εργάζονταν ως ναυτικοί σε πλοία υπό 
ελληνική σηµαία µέχρι την 11η Σεπτεµβρίου 2001, αλλά στην συνέχεια ο αριθµός τους µειώθηκε απότοµα. 
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τους από την αγορά εργασίας. Έχει επισηµανθεί πως πολλοί µετανάστες, ειδικά στην νότια Ευρώπη, 
εξακολουθούν να εργάζονται στην παραοικονοµία, ακόµη και µετά την νοµιµοποίησή τους.36 Στην 
περίπτωση των Ασιατών µεταναστών στην Ελλάδα, αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την 
σύγκριση στατιστικών στοιχείων που παρέχουν η ΕΣΥΕ και το ΙΚΑ: 
• Στο τέλος του 2004, οι µετανάστες από το Πακιστάν ήταν 9.945 σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ, ενώ 
εγγεγραµµένοι στο ΙΚΑ ήταν 9.516 (95,7%). Οµοίως, οι µετανάστες από τις Φιλιππίνες, σύµφωνα µε 
την ΕΣΥΕ, ήταν 3.451 το 2004, ενώ στο ΙΚΑ ήταν εγγεγραµµένοι 3.207 (92,9%). Και στις δύο αυτές 
περιπτώσεις, τα υψηλά ποσοστά αντισταθµίζονται από τον µεγάλο αριθµό µη καταγεγραµµένων 
Πακιστανών και Φιλιππινέζων. 
• Οι Μπανγκλαντέσιοι ήταν 4.118 σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ και 2.861 (69,5%) σύµφωνα µε το ΙΚΑ. 
Οι Ινδοί εργαζόµενοι ήταν 7.583, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, αλλά µόνο 4.527 (59,7%) 
σύµφωνα µε το ΙΚΑ. Στην περίπτωση αυτή, διαπιστώνεται µεγάλη απόκλιση στα στατιστικά 
δεδοµένα των δύο επίσηµων φορέων. Τέλος, οι µετανάστες από την Κίνα την ίδια περίοδο ήταν 1.356 
σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ και 596 (43,9%) σύµφωνα µε το ΙΚΑ.  
 
Είναι προφανές ότι το καθεστώς παρανοµίας ή ανασφάλιστης εργασίας των µεταναστών αφαιρεί από 
το ασφαλιστικό σύστηµα της Ελλάδας σηµαντικές εισφορές37 και αυτό επιτείνει ένα ήδη δυσεπίλυτο 
πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας. Εκτός από την επιθυµία των εργοδοτών να µειώσουν το κόστος 
της εργασίας, οι ίδιοι οι Ασιάτες µετανάστες δεν έχουν κανένα ουσιαστικό κίνητρο να ασφαλίζονται, 
εφόσον είναι περίπου βέβαιο ότι δύσκολα θα στοιχειοθετήσουν ασφαλιστικά δικαιώµατα βάσει των 
εισφορών τους στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα. ∆εδοµένης της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει 
την παραµονή τους στην Ελλάδα, είναι ευεξήγητη η τάση να αποδέχονται την ανασφάλιστη εργασία, 
καθώς δίνουν προτεραιότητα στις αµοιβές «µετρητοίς» παρά στο θέµα της κοινωνικής ασφάλισης. 
 
4.4.3. Εµβάσµατα των Ασιατών µεταναστών 
 
Είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτός ο ρόλος των εµβασµάτων που αποστέλλουν οι µετανάστες στις 
πατρίδες τους, µε το Μεξικό και την Ινδία να αποτελούν τους µεγαλύτερους αποδέκτες 
εµβασµατικών ροών παγκοσµίως.38 Σηµαντικό µερίδιο στην σχετικά νέα αυτή αγορά κατέχουν οι 
τράπεζες, αλλά και εξειδικευµένοι διεθνείς οργανισµοί µεταφοράς κεφαλαίων, όπως είναι οι εταιρίες 
Western Union, MoneyGram, κ.ά. Η έρευνα του Ι∆ΟΣ συµπεριέλαβε την ελληνική αντιπροσωπεία 
της Western Union ως χαρακτηριστικό παράδειγµα (case study), προκειµένου να καταγραφούν 
κάποιες τάσεις ως προς την αποστολή εµβασµάτων από Ασιάτες µετανάστες (Βλ. Πίν. 8.5.2.). Σε 
µεγαλύτερο βαθµό φαίνεται να χρησιµοποιούν την Western Union οι Ινδοί και οι Πακιστανοί, µε 
σταθερή άνοδο του όγκου εµβασµάτων τους τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, τα εµβάσµατα των 
Φιλιππινέζων έχουν µειωθεί, πιθανώς γιατί οι Φιλιππινέζοι έχουν στραφεί περισσότερο στις τράπεζες 
για την µεταφορά χρηµάτων. Οι  Κινέζοι επίσης χρησιµοποιούν την Western Union σε µικρό βαθµό. 
Είναι εµφανής η απουσία των Αφγανών από τις εµβασµατικές ροές µέσω της Western Union, 
πιθανότατα γιατί οι Αφγανοί δεν είναι ακόµη εγκατεστηµένη κοινότητα, αλλά πρόσφυγες. 
Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η Western Union δεν έχει υποκαταστήµατα στο Αφγανιστάν (όπως και 
στο Ιράν).  
 
Αναφέρεται ότι πολλοί µετανάστες από όλες τις ασιατικές κοινότητες καταφεύγουν σε άτυπα δίκτυα 
µεταφοράς χρηµάτων, τα οποία έχουν δύο βασικές µορφές: 
• Αποστολή χρηµάτων µέσω έµπιστων ανθρώπων που επιστρέφουν στις πατρίδες των µεταναστών 
σε τακτά διαστήµατα. 
• Εµβάσµατα «swap», τα οποία δεν διαφέρουν σε τίποτα από την πρακτική της Western Union, 
δηλαδή δίδεται εντολή για την µεταφορά του χρηµατικού ποσού σε ένα άτυπο χρηµατοπιστωτικό 
ίδρυµα στην πατρίδα του µετανάστη, χωρίς τα χρήµατα να αποµακρύνονται από την Ελλάδα σε 
φυσική µορφή. 

 
36 Papadopoulou, A., ‘Regularisation programmes: an effective instrument of migration policy?’, op.cit., σελ. 12. 
37 Π.χ. έχει καταγραφεί η περίπτωση Πακιστανού επιχειρηµατία, ο οποίος δηλώνει διατεθειµένος να καταβάλλει τις 
ασφαλιστικές εισφορές των (επίσης Ασιατών) εργαζοµένων του που όµως δεν έχουν καταφέρει να νοµιµοποιηθούν. 
38 Βλ. Global Economic Prospects 2006, Washington : World Bank, 2006. 
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∆εδοµένων αυτών των παραµέτρων, είναι δύσκολο να καταγραφούν κάποια αξιόπιστα µεγέθη ως 
προς τα εµβάσµατα των Ασιατών µεταναστών στην Ελλάδα. Μόλις το 37% των ερωτηθέντων στην 
Αθήνα δήλωσαν πως αποστέλλουν χρήµατα στις πατρίδες τους. Άλλο ένα εύρηµα της έρευνας είναι 
ότι οι Ινδοί πληρώνονται κατά µέσο όρο 600 ευρώ τον µήνα και ενδεχοµένως εξοικονοµούν τα µισά, 
στέλνουν χρήµατα στην Ινδία είτε µέσω της Western Union είτε µε άλλα άτυπα κανάλια και 
ενδέχεται ο συνολικός όγκος των εµβασµάτων τους να ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ τον µήνα. Σε ό,τι 
αφορά τα εµβάσµατα των Κινέζων, η άντληση πληροφοριών είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Στην 
Πορτογαλία, ενώ δεν είναι σαφές πόσα χρήµατα στέλνουν οι Κινέζοι στις οικογένειές τους στην 
πατρίδα τους, φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να επενδύουν χρήµατα στην Κίνα, 
εκµεταλλευόµενοι τις πολλαπλασιαζόµενες επενδυτικές ευκαιρίες εκεί.39 Παρουσιάζει ενδιαφέρον το 
ερώτηµα κατά πόσο το ίδιο ισχύει για τους Κινέζους µετανάστες στην Ελλάδα.  
 
4.5. Κοινωνικό προφίλ των Ασιατών µεταναστών 
 
4.5.1. Οικογενειακή κατάσταση των Ασιατών µεταναστών 
 
Η οικογενειακή κατάσταση των Ασιατών µεταναστών επίσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν 
και πολλοί Ασιάτες µετανάστες δηλώνουν πως είναι παντρεµένοι και έχουν παιδιά, οι οικογένειες των 
περισσοτέρων εξ αυτών βρίσκονται στις πατρίδες τους. Η παράµετρος αυτή, µεταξύ πολλών άλλων, 
φαίνεται να εµποδίζει την κοινωνική ένταξη των Ασιατών και οξύνει τα προβλήµατα 
περιθωριοποίησής τους. 
 
Τα υψηλότερα ποσοστά άγαµων ανδρών εντοπίζονται στις κοινότητες των Πακιστανών και των 
Ινδών, αλλά και αρκετά υψηλό ποσοστό έγγαµων Πακιστανών βρίσκεται στην Ελλάδα χωρίς την/τον 
σύζυγο. Συγκεκριµένα, βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς την σύζυγό τους σχεδόν το 100% των 
έγγαµων Ινδών και το 78% των έγγαµων Πακιστανών. Αντίθετα, στους Φιλιππινέζους το ποσοστό 
εκείνων που βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς τον σύζυγό τους περιορίζεται στο 44%40, ενώ και οι 
µετανάστες από την Ταϊλάνδη είναι κυρίως γυναίκες που είναι παντρεµένες µε Έλληνες. Ως 
αποτέλεσµα, η δυσαναλογία ανδρών-γυναικών είναι ιδιαίτερα έκδηλη στις κοινότητες των Ινδών και 
των Πακιστανών (όπως και των Αιγυπτίων, από την περιοχή της Μέσης Ανατολής-Μεσογείου). Στην 
περίπτωση των Ινδών και των Πακιστανών, η αναλογία ανδρών-γυνακών διαµορφώνεται στους 18:1 
στους διαµένοντες και 37,5:1 στους εργαζόµενους µετανάστες. Οι περιπτώσεις οικογενειακής 
συνένωσης στους Ινδούς και τους Πακιστανούς δεν ξεπερνά το πενιχρό 2%. Κατά πάσα πιθανότητα, 
παρόµοια είναι τα επίπεδα και για τους Μπανγκλαντέσιους, για τους οποίους όµως δεν φαίνεται να 
έχει διενεργηθεί σχετική έρευνα. Σε ό,τι αφορά τους Κινέζους, επίσης δεν υπάρχουν διαθέσιµα 
στοιχεία, αλλά φαίνεται πως το πρόβληµα της οικογενειακής συνένωσης είναι λιγότερο οξύ στην 
κοινότητά τους. Να σηµειωθεί ότι για τους Αλβανούς, που είναι η µεγαλύτερη κοινότητα µεταναστών 
στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 16%, για τους Ευρωπαίους γενικότερα 14% και για τους 
Αφρικανούς 8%.41 Είναι φανερό, λοιπόν, πως όσον αφορά την οικογενειακή συνένωση πολλοί 
Ασιάτες βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση έναντι άλλων κοινοτήτων µεταναστών.  
 
Στην συντριπτική τους πλειοψηφία όσοι Πακιστανοί έχουν οικογένειες στην πατρίδα τους επιθυµούν 
την οικογενειακή συνένωση, αλλά έρχονται αντιµέτωποι µε σοβαρότατες δυσκολίες. Η διαδικασία 
προβλέπει την υποβολή αίτησης του µετανάστη στον οικείο ∆ήµο, έγκριση της αίτησης από την 
αντίστοιχη Περιφέρεια και άδεια εισόδου στην Ελλάδα για τα µέλη της οικογένειας. Στην συνέχεια, η 
άδεια εισόδου αποστέλλεται στο ελληνικό προξενείο στην αντίστοιχη χώρα, αλλά στο τέλος αυτής 
της «αλυσίδας» είναι στην ευχέρεια του Έλληνα προξένου να αποφασίσει αν πρέπει να εκδοθεί βίζα 
στην σύζυγο του αιτούντος. Αυτά τα προβλήµατα ισχύουν σε πολύ µικρότερο βαθµό για τους 

 
39 Πηγή: Institute of International and Strategic Studies, Λισαβόνα. Προσωπική συνέντευξη. 
40 Σύµφωνα µε την Έρευνα για την οικονοµική και κοινωνική ένταξη των µεταναστών, Παρατηρητήριο Απασχόλησης  
Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ, Αθήνα 2003. 
41 A. Rovolis - A.Tragaki, ‘Ethnic Characteristics and Geographical Distribution of Immigrants in Greece’, European Urban 
and Regional Studies, Vol. 13, No.2, 2006, p. 102, Table 2. 
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Φιλιππινέζους, µε το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό γυναικών στην κοινότητά τους. Η πλειοψηφία των 
µεταναστριών από τις Φιλιππίνες είναι άγαµες γυναίκες, αλλά υπάρχουν και πολλές µητέρες: κατά 
την έρευνα αυτή καταγράφηκαν πληροφορίες για περίπου 600 Φιλιππινέζους δεύτερης γενιάς που 
έχουν γεννηθεί και µεγαλώσει στην Ελλάδα.  
 
4.5.2. Μορφωτικό επίπεδο των Ασιατών µεταναστών 
 
Όπως αποδεικνύει η απογραφή του 2001 (Βλ. Πίν. 8.5.3.), το µορφωτικό επίπεδο των κυριότερων 
ασιατικών κοινοτήτων είναι σε γενικές γραµµές χαµηλότερο του µέσου όρου για το σύνολο των 
µεταναστών στην Ελλάδα. Ειδικότερα: 
• Το ποσοστό αναλφαβητισµού στους Πακιστανούς (13,8%) και τους Ινδούς (10,7%)42 ξεπερνά τον 
µέσο όρο όλων των µεταναστών (9,2%), ενώ οι µεγαλύτερες οµάδες εντοπίζονται σε εκείνους που 
έχουν παρακολουθήσει δηµοτικό σχολείο – 30,6% και 35,8%, αντίστοιχα. 
• Αισθητά καλύτερα είναι τα πράγµατα σε ό,τι αφορά τους Φιλιππινέζους, µε ποσοστό 
αναλφαβητισµού 7,2% και την µεγαλύτερη οµάδα (41,1%) να είναι απόφοιτοι Λυκείου. Το 22,2% 
των Φιλιππινέζων έχουν ανώτερη επαγγελµατική κατάρτιση ή πανεπιστηµιακή µόρφωση, συχνά ως 
δάσκαλοι. 
• Το µορφωτικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα υψηλό στις τάξεις των Ιρανών, καθώς οι περισσότεροι 
έχουν απολυτήριο Λυκείου και ορισµένοι ακόµη και πτυχία Πανεπιστηµίου. 
• Υψηλό µορφωτικό επίπεδο καταγράφεται και στην κοινότητα των Κινέζων. Συγχρόνως, 
παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 υπάρχουν περίπου 400 
Κινέζοι φοιτητές σε ελληνικά Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών που λειτουργούν ως παραρτήµατα 
αναγνωρισµένων ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων.43 
 
Πολλοί Ασιάτες µετανάστες µαθαίνουν την ελληνική γλώσσα προφορικά ώς έναν βαθµό, αλλά είναι 
πολύ λίγοι όσοι µπορούν να την χειριστούν και γραπτά. Ως προς την εκµάθηση της ελληνικής 
γλώσσας από τα παιδιά των Ασιατών (και όχι µόνο) µεταναστών, είναι φανερό ότι αυτό δεν 
θεωρείται προτεραιότητα από το ελληνικό κράτος. Λ.χ., σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) για το 2006 προβλέπονταν µόνο 400 ειδικές θέσεις για παιδιά µεταναστών 
όλων των εθνικοτήτων, ενώ και τα 25 «διαπολιτισµικά σχολεία» (13 ∆ηµοτικά, 8 Γυµνάσια και 4 
Λύκεια) δεν φαίνονται αρκετά για την αντιµετώπιση του ζητήµατος. Ένα άλλο σηµαντικό θέµα 
αφορά την διδασκαλία των µητρικών γλωσσών στα παιδιά των Ασιατών µεταναστών, ωστόσο είναι 
ελάχιστα τα σχολεία όπου µπορούν να διδάσκονται την γλώσσα τους. Όσοι πηγαίνουν σε σχολείο, 
ακολουθούν κατά κανόνα το ελληνικό αναλυτικό πρόγραµµα.  
 
4.5.3. Υγεία των Ασιατών µεταναστών 
 
Το ειδικευµένο ιατρείο της µη κυβερνητικής οργάνωσης «Γιατροί του Κόσµου» στην Αθήνα 
εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο µετανάστες από το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές, ενώ τον τελευταίο 
καιρό έχουν αυξηθεί οι επισκέψεις µεταναστών από Ινδία, Κίνα και Σρι Λανκα. Αντίθετα, το 
ποσοστό των Φιλιππινέζων που εξυπηρετούνται στο συγκεκριµένο ιατρείο είναι µηδενικό πιθανότατα 
γιατί οι Φιλιππινέζες οικιακές βοηθοί, πρώτον, είναι προστατευµένες σε µεγαλύτερο βαθµό από 
ασθένειες και εργατικά ατυχήµατα και, δεύτερον, όταν χρειαστούν ιατρική περίθαλψη επωφελούνται 
των γνωριµιών των ελληνικών οικογενειών, στις οποίες εργάζονται. Συνοµιλητές του Ι∆ΟΣ 
αναφέρουν πως η πλειοψηφία των νόµιµα διαµενόντων Κινέζων προτιµούν περίθαλψη από επίσηµους 
κρατικούς φορείς. Σύµφωνα µε τους «Γιατρούς του Κόσµου», η συχνότερα εµφανιζόµενη ασθένεια 
στους Ασιάτες ασθενείς τους οποίους περιποιούνται, είναι η φυµατίωση, ενώ δεν είναι λίγα και τα 

 
42 Σηµειώνεται ότι όλο και περισσότεροι Ινδοί µε υψηλή επαγγελµατική ειδίκευση (λ.χ. στον τοµέα της πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών) µεταναστεύουν προς άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά όχι προς την Ελλάδα.  
43 Έχει καταγραφεί η περίπτωση Κινέζου φοιτητή, ο οποίος δεν γνωρίζει ούτε ελληνικά ούτε καν αγγλικά, παρότι 
επισκέπτεται αγγλόφωνο τµήµα σε Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών στην Αθήνα. Ωστόσο, είναι φανερό πως πρόκειται για 
εξαιρέσεις και όχι για τον κανόνα. 
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κρούσµατα καρδιοπάθειας. Ένα άλλο βασικό πρόβληµα για τους άνδρες από τις ασιατικές κοινότητες 
είναι η έλλειψη συντρόφων, µε ποικίλες συνέπειες στην σεξουαλική υγεία τους.44

 
4.5.4. Περιοχές προέλευσης των Ασιατών µεταναστών 
 
Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επικρατεί η αντίληψη ότι οι µετανάστες 
αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα του συνόλου της χώρας, από την οποία προέρχονται. Στην 
πραγµατικότητα, οι µετανάστες συχνά προέρχονται από συγκεκριµένες περιοχές, οι οποίες για 
κάποιους λόγους  έχουν µετατραπεί σε «εξαγωγείς» εργατικού δυναµικού. Έχει, λοιπόν, σηµασία από 
πού ακριβώς είναι οι µετανάστες µέσα στην χώρα τους, προκειµένου να γνωρίσει κανείς καλύτερα τις 
κοινωνικές δοµές και το πολιτιστικό υπόβαθρο που µεταφέρονται από τους Ασιάτες ως 
«µικρογραφία» των περιοχών προέλευσής τους.  
• Οι περισσότεροι Πακιστανοί (περί το 80%) που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι από το βόρειο 
Punjab και ειδικότερα από το Gujrat. Η εν λόγω περιοχή έχει αναπτύξει ιδιαίτερη παράδοση στην 
µετανάστευση προς την Ευρώπη µετά την δεκαετία του 1960 – λ.χ. οι µισοί περίπου Πακιστανοί στην 
Μεγάλη Βρετανία προέρχονται από την ίδια περιοχή και συγκεκριµένα από την διοικητική επαρχία 
Mirpur στους πρόποδες του Κασµίρ.45 Οι Πακιστανοί στην Ελλάδα οµιλούν την Punjabi ως µητρική 
τους γλώσσα, ενώ είναι εξοικειωµένοι και µε την Urdu που είναι η επίσηµη γλώσσα της χώρας τους. 
• Οι περισσότεροι Ινδοί είναι Sikh46 και οµιλούν τις γλώσσες Hindi και Punjabi, καθώς 
προέρχονται από το ινδικό Punjab.47 Οι δε λίγοι Ινδοί που προέρχονται από την δυτική Βεγγάλη (µε 
πρωτεύουσα την Καλκούτα) έχουν ως µητρική τους γλώσσα την βεγγαλική και συνεννοούνται χωρίς 
το παραµικρό πρόβληµα µε τους οµόγλωσσους µετανάστες από το Μπανγκλαντές (ανατολική 
Βεγγάλη). 
• Οι περισσότεροι Κινέζοι στην Ελλάδα προέρχονται από τις παράκτιες επαρχίες Fujian, Zhejiang 
και Shanghai στην ανατολική Κίνα,48 όπου η µετανάστευση αποτελεί «παράδοση» για πολλές 
οικογένειες. Οι Κινέζοι από αυτές τις περιοχές οµιλούν την καθιερωµένη µανδαρίνικη εκδοχή της 
κινεζικής γλώσσας, αντίθετα µε άλλους Κινέζους µετανάστες στην Ευρώπη που προέρχονται από την 
επαρχία Guangdong (Καντόνα) στην νότια Κίνα. 
• Οι περισσότεροι Φιλιππινέζοι προέρχονται από το Luzon και, κατά δεύτερο λόγο, από τα νησιά 
Visayas και Mindanao. Οµιλούν την εθνική γλώσσα Tagalo (ή Tagalog), αλλά σε µεγάλο βαθµό 
µπορούν να επικοινωνήσουν και στην αγγλική, η οποία είναι επίσηµη γλώσσα στην χώρα τους. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Φιλιππινέζων στην Ελλάδα είναι Καθολικοί 
Χριστιανοί, αν και οι 15 θρησκευτικές οργανώσεις τους αναφέρονται σε διαφορετικές εκδοχές του 
ρωµαιοκαθολικισµού. Περίπου 10%, όσοι δηλαδή προέρχονται από το νησί Mindanao στις νότιες 
Φιλιππίνες, είναι Μουσουλµάνοι. 
• Οι Αφγανοί προέρχονται από όλες τις επαρχίες της χώρας και εκπροσωπούν τις κυριότερους 
εθνοτικές οµάδες (Τατζίκους, Παστούν, Αζάρους, Ουζµπέκους, κ.ά.). Φαίνεται, ωστόσο, πως η 
πλειοψηφία των Αφγανών στην Ελλάδα είναι από τα κεντρικά, βόρεια και δυτικά τµήµατα της χώρας 
και οµιλούν την γλώσσα Dari, αντίθετα µε τους οµιλούντες Pashto που έχουν εθνική συγγένεια µε 
πληθυσµούς στο Πακιστάν. Να σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι Αφγανοί είναι Σουνίτες, αλλά υπάρχει 
και αξιόλογος αριθµός Σιιτών ανάµεσά τους. 
• Τέλος, οι µετανάστες από την Σρι Λάνκα είναι στην πλειονότητά τους Tamil και προέρχονται 
από τις βόρειες και ανατολικές επαρχίες του νησιού, στις οποίες έχουν αναζωπυρωθεί οι 
εχθροπραξίες µετά το 2002.  

 
44 Έχουν καταγραφεί µαρτυρίες Ασιατών µεταναστών, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε οίκους ανοχής. 
45 Την δεκαετία του 1960 το Mirpur επελέγη ως τοποθεσία για την δηµιουργία της τεχνητής λίµνης Mangla, η οποία θα 
κάλυπτε πολλά χωριά. Ως αποζηµίωση, η βρετανική εταιρία που ανέλαβε την κατασκευή της λίµνης προσέφερε σε περίπου 
50.000 κατοίκους του Mirpur να τους βοηθήσει να αποκτήσουν άδεια µετανάστευσης στην Μεγάλη Βρετανία. Moss, P., 
‘The limits to integration’, BBC, The World Tonight, 29 November 2006, διαθέσιµο στον τόπο 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/6178092.stm>. 
46 Ξεχωριστή θρησκεία που εµφανίστηκε και εδραιώθηκε στην περιοχή Punjab τον 16ο αιώνα. 
47 Το 1947 η περιφέρεια Punjab χωρίστηκε ανάµεσα στο Πακιστάν και την Ινδία, µε κύριες πόλεις τη Λαχώρη και το 
Άµριτσαρ, αντίστοιχα. 
48 Παρόµοια είναι τα ευρήµατα αντίστοιχης έρευνας για τους Κινέζους µετανάστες στην Πορτογαλία. Πηγή: Institute of 
International and Strategic Studies, Λισαβόνα. 

http://easymail-old.hol.gr/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F1%2Fhi%2Fworld%2Fsouth_asia%2F6178092.stm&Horde=48e095b817321463c37cf509e9226372
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4.6. Οργάνωση των ασιατικών κοινοτήτων 
 
4.6.1. Σύλλογοι των Ασιατών µεταναστών  
 
Κάποιες από τις ασιατικές κοινότητες έχουν συγκροτηθεί οργανωτικά  εδώ και δύο δεκαετίες, µε 
προεξάρχοντες τους Φιλιππινέζους που διαθέτουν 38 τοπικούς συλλόγους. Σε γενικές γραµµές, 
πάντως, η οργάνωση των ασιατικών κοινοτήτων στην Ελλάδα βελτιώνεται αισθητά µόνο τα 
τελευταία χρόνια. Ο κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι σύλλογοι Ασιατών 
µεταναστών περιλαµβάνει: 
• ∆ιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, όπως και συµµετοχή σε πολιτιστικά 
φεστιβάλ µεταναστευτικών κοινοτήτων. 
• ∆ιοργάνωση µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας (συνήθως µε διευκολύνσεις που παρέχουν οι οικείοι 
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης49). 
• ∆ιοργάνωση µαθηµάτων στην µητρική γλώσσα των παιδιών των Ασιατών µεταναστών (λ.χ. στην 
Tagalo για τους Φιλιππινέζους ή στην Urdu για τους Πακιστανούς) και ενίοτε στην αγγλική γλώσσα. 
• Παροχή πληροφόρησης και πρακτικών συµβουλών για διαδικαστικά θέµατα (λ.χ. σχετικά µε 
νοµιµοποίηση) ή θέµατα της καθηµερινότητας.50 
• Εξασφάλιση διερµηνέων και εξεύρεση δικηγόρων για δικαστικές υποθέσεις µελών των 
συλλόγων. 
• Κάλυψη των εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης ανασφάλιστων µεταναστών µετά από κάποιο 
εργατικό ατύχηµα (λ.χ. στις κοινότητες των Φιλιππινέζων ή των Ινδών). 
• Έκδοση ενηµερωτικών εντύπων και συνεργασία µε κρατικά µέσα ενηµέρωσης για παροχή 
πληροφόρησης στα µέλη των κοινοτήτων. 
• Συνεργασία µε εκπροσώπους των εργατικών συνδικάτων και πολιτικών κοµµάτων, κυρίως σε 
τοπικό επίπεδο, για την προώθηση προτάσεων σχετικά µε εργασιακά και ασφαλιστικά θέµατα (λ.χ. οι 
κοινότητες των Φιλιππινέζων και των Πακιστανών).  
 
 
Ένα ενδιαφέρον παράδειγµα οργάνωσης των Ασιατών µεταναστών αποτελεί η κοινότητα των 
Φιλιππινέζων «Κασάπι» (που στην γλώσσα Tagalo σηµαίνει «Μέλη»), η οποία ιδρύθηκε το 1986 
και έχει 1.250 εγγεγραµµένα µέλη. Στις δραστηριότητες της «Κασάπι» συγκαταλέγονται: (α΄) η 
λειτουργία του παιδικού σταθµού Munting Νayon («Μικρό Χωριό») που φιλοξενεί περί τα 25 
παιδιά τον χρόνο,51 (β΄) η εκπροσώπηση των µεταναστών κατά την διαδικασία υποβολής 
δικαιολογητικών για την νοµιµοποίηση Φιλιππινέζων µεταναστών, (γ΄) η παροχή οικονοµικής 
βοήθειας σε ανασφάλιστους που νοσηλεύονται σε κάποιο νοσοκοµείο, (δ΄) η διοργάνωση 
συζητήσεων σχετικά µε τα προβλήµατα και το µέλλον των µελών της κοινότητας και (ε΄) η έκδοση 
της εφηµερίδας της φιλιππινέζικης κοινότητας Balita. 
 

  
4.6.2. Μηχανισµοί πληροφόρησης των Ασιατών µεταναστών 
 
Αξίζει να γίνει ειδική έρευνα για τα µέσα ενηµέρωσης των Ασιατών µεταναστών. Η έρευνα τους 
Ι∆ΟΣ έχει καταγράψει ενηµερωτικά έντυπα, εφηµερίδες, αλλά και ραδιοφωνικές εκποµπές, που 
παρέχουν πληροφόρηση στις αντίστοιχες κοινότητες. Μέσω αυτών των µηχανισµών οι Ασιάτες 
µετανάστες ενηµερώνονται για πρακτικά ζητήµατα της καθηµερινότητάς τους, λ.χ. νοµικές 
συµβουλές σε όσους ενδιαφέρονται για την συλλογή δικαιολογητικών για νοµιµοποίηση, διαδικασίες 
                                                 
49 Ιδιαίτερα αξιέπαινες προσπάθειες καταβάλλει ο ∆ήµος Ιωάννη Ρέντη, αλλά υπάρχουν και αρκετά άλλα παραδείγµατα σε 
περιοχές υψηλής συγκέντρωσης Ασιατών µεταναστών (λ.χ. στους ∆ήµους Μεγάρων, Καλλιθέας, κ.ά.). 
50 Π.χ. ο Πολιτιστικός Σύνδεσµος Ελλάδας-Ινδίας έχει αναλάβει την µετάφραση του ελληνικού Kώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας στην γλώσσα Hindi. 
51 Στον χώρο του παιδικού σταθµού λειτουργούσε και σχολείο για τα παιδιά των µεταναστών, το οποίο έχει αναστείλει την 
δράση του. Η κοινότητα «Κασάπι» έχει αντιµετωπίσει ποικίλες δυσκολίες τόσο µε το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του σχολείου, όσο και µε το ΙΚΑ για την πρόσληψη εργαζοµένων. 
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οικογενειακής συνένωσης, κ.ά. Ειδικότερα, στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ υπάρχουν εβδοµαδιαίες 
εκποµπές στην Tagalo για Φιλιππινέζους και στην Urdu για Πακιστανούς ακροατές.52 Σε γενικές 
γραµµές, οι εφηµερίδες των ασιατικών κοινοτήτων έχουν περιορισµένη κυκλοφορία και µε αυστηρά 
οικονοµικά κριτήρια δεν είναι πάντα βιώσιµες, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις επιχορηγούνται από τις 
κυβερνήσεις των χωρών προέλευσης των Ασιατών µεταναστών.53  
 
4.7. Κοινωνική θέση των Ασιατών µεταναστών 
 
4.7.1. Προοπτικές κοινωνικής ένταξης των Ασιατών µεταναστών 
 
Για άλλη µια φορά, το θέµα αυτό δεν αφορά µόνο τους Ασιάτες, αλλά όλους τους µετανάστες που 
διαµένουν στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα εξόχως πολιτικό ζήτηµα, το οποίο απασχολεί το σύνολο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες προηγµένες χώρες που αποτελούν προορισµό των 
µεταναστευτικών ροών σε παγκόσµια κλίµακα. Πολλές κυβερνήσεις αντιτίθενται στην ιδέα της 
νοµιµοποίησης των µεταναστών, µε το επιχείρηµα πως η νοµιµοποίηση λειτουργεί ως «παράγοντας 
έλξης» για άλλους επίδοξους µετανάστες. ∆ιατυπώνονται δε φόβοι για την εθνική ασφάλεια, 
δεδοµένου ότι πολλοί µετανάστες προέρχονται από χώρες, στις οποίες δρουν οµάδες εξτρεµιστών. 
Επιπλέον, σε πολλές χώρες υποδοχής υπάρχουν ανησυχίες για αλλοίωση της εθνικής ταυτότητάς 
τους. 54 Γι’αυτούς τους λόγους, η νοµιµοποίηση µεταναστών πάντα συναντά ενστάσεις και συνδέεται 
µε κάποιο πολιτικό κόστος που καλούνται να επωµιστούν οι κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής.55

 
Η Ελλάδα φαίνεται να υστερεί έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν πλέον µακροχρόνια 
εµπειρία στην υποδοχή µεταναστών. Ένα ενδιαφέρον ερώτηµα είναι κατά πόσο µπορούν οι 
µετανάστες να ενσωµατωθούν στην ελληνική κοινωνία που συχνά επικαλείται τον υψηλό βαθµό 
εθνικής οµοιογένειάς της ή τον κυρίαρχο ρόλο της Ορθοδοξίας; Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τους 
Ασιάτες, αυτοί κατέχουν µία από τις χαµηλότερες θέσεις στην συνολική κλίµακα ενσωµάτωσης των 
µεταναστών στην Ελλάδα. ∆ύο πιθανές εξηγήσεις είναι πως: 
α΄) Οι Ασιάτες (όπως και οι Αφρικανοί) αποτελούν «αναγνωρίσιµες» κοινότητες, καθώς η ίδια η 
εµφάνισή τους αµέσως προδίδει την ξενική προέλευσή τους.   
β΄) Πολλοί Ασιάτες είναι Μουσουλµάνοι, γεγονός που δυσχεραίνει την θέση τους στην ελληνική 
κοινωνία, και, µάλιστα, σε µια εποχή έξαρσης της καχυποψίας έναντι του Ισλάµ. 
 
Ως προς την γενικότερη αποδοχή – ή µη – των Ασιατών από την ελληνική κοινωνία, πρέπει να 
τονιστεί η σχεδόν παντελής άγνοια του πολιτιστικού υποβάθρου των Ασιατών από την πλευρά 
των Ελλήνων πολιτών. Είναι θλιβερό γεγονός ότι αγνοείται η µακραίωνη πορεία µεγάλων 
πολιτισµών (π.χ. της Κίνας, της Ινδίας ή της Ιαπωνίας), αλλά ακόµη και η αξιόλογη µουσικο-
χορευτική παράδοση πολλών ασιατικών εθνών: ένα πρόσφορο παράδειγµα είναι η «µόδα Bollywood» 
που έχει επικρατήσει παγκοσµίως. Για την άγνοια αυτή ευθύνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό η αδιαφορία 
της ελληνικής πολιτείας τόσες δεκαετίες να δηµιουργηθούν πανεπιστηµιακές έδρες ασιατικών 
σπουδών – υπενθυµίζεται ότι στην Ελλάδα µέχρι πρόσφατα η επιστηµονική ενασχόληση µε 
«ανατολικές σπουδές» περιοριζόταν κατ’ουσίαν στις «τουρκικές σπουδές». 
 
Σε ό,τι αφορά την καχυποψία έναντι των Μουσουλµάνων Ασιατών (και όχι µόνο) µεταναστών, 
πρέπει να υπογραµµιστεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει µια σοβαρή εκκρεµότητα µε την κατασκευή 
τζαµιού στην Αθήνα για τους Μουσουλµάνους κατοίκους, µετανάστες και µη. Αλλά ακόµη και 
αν έχει δροµολογηθεί η κατασκευή του τζαµιού, δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι 

 
52 Υποτίθεται ότι η εν λόγω εκποµπή απευθύνεται στις κοινότητες των Πακιστανών, Ινδών και Μπανγκλαντέσιων, αλλά 
στην ουσία η γλώσσα Urdu είναι απόλυτα κατανοητή µόνο για τους Πακιστανούς ακροατές. 
53 Π.χ. η εβδοµαδιαία πακιστανική εφηµερίδα Nawai Wattan («Τα Νέα της Πατρίδας») εκδίδεται εδώ και µια δεκαετία 
περίπου στην γλώσσα Urdu  και διανέµεται δωρεάν. 
54 Βλ. Τσαρδανίδης, X., «Μετανάστευση και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας», Αγορά χωρίς Σύνορα, Τόµος 6, Τεύχος 4, 
2001, σελ.361-363.  
55 Papadopoulou, A., ‘Regularisation programmes: an effective instrument of migration policy?,’op.cit., p.15. 
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ίδιοι οι Μουσουλµάνοι έχουν θρησκευτικές διαφορές µεταξύ τους, π.χ. Σουνίτες και Σιίτες56 και, 
συνεπώς, ο ίδιος χώρος δεν θα καλύπτει πλήρως τις πνευµατικές ανάγκες τους. 
 
Αξίζει να θυµηθεί κανείς την άνευ προηγουµένου ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας µετά 
τον σεισµό και τα τσουνάµι στον Ινδικό Ωκεανό το ∆εκέµβριο του 2004, µε το ποσό των 20 εκατ. 
ευρώ που προσέφεραν φορείς και πολίτες µέσω του ειδικού τηλεοπτικού µαραθωνίου. Σηµαντικό 
κύµα συµπάθειας εκδηλώθηκε επίσης µετά τον σεισµό στο Πακιστάν τον Οκτώβριο του 2005. 
Ωστόσο, αυτές οι κινητοποιήσεις δεν οδήγησαν σε ποιοτική µεταβολή της στάσης της ελληνικής 
κοινωνίας έναντι των Ασιατών µεταναστών. 
 
Στην Αθήνα, η συµπεριφορά των Ελλήνων ως γειτόνων και εργοδοτών χαρακτηρίζεται «καλή» 
από το 53% και 56% των ερωτηθέντων Ασιατών µεταναστών, αντίστοιχα. ∆ιευκρινίζεται, 
πάντως, ότι πρόκειται για τυπικές ή αυστηρά επαγγελµατικές σχέσεις, ενώ κατ’ουσίαν οι Ασιάτες 
παραµένουν αποκλεισµένοι από την ελληνική κοινωνία – π.χ. δεν αναφέρονται φιλικές σχέσεις µε 
ελληνικές οικογένειες. Σε ό,τι αφορά τα γνωστά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Ασιάτες 
µετανάστες στις δηµόσιες υπηρεσίες (λ.χ. στους ∆ήµους και τις Νοµαρχίες), είναι πιθανό να µην 
οφείλονται αποκλειστικά σε κάποια ρατσιστική στάση των υπαλλήλων, αλλά περισσότερο στην 
κακοδαιµονία της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης στο σύνολό της. Ωστόσο, το 56% των 
ερωτηθέντων Ασιατών στην Αθήνα θεωρεί την αντιµετώπιση που τους επιφυλάσσουν οι 
αστυνοµικές αρχές «άσχηµη». 
 
4.7.2. Σχέσεις των Ασιατών µε άλλες κοινότητες µεταναστών 
 
Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι κοινότητες από γειτονικές χώρες ή µετανάστες 
που έχουν κοινή γλώσσα και κοινά έθιµα διατηρούν στενές σχέσεις, ακόµη και όταν έχουν 
διαφορετικές θρησκείες.57 Αυτή είναι η περίπτωση των οµόγλωσσων Πακιστανών και των 
µεταναστών από την βόρεια Ινδία, καθώς αµφότερες κοινότητες οµιλούν την Punjabi. Όσοι δε Ινδοί 
είναι από την δυτική Βεγγάλη συναναστρέφονται πιο συχνά τους οµόγλωσσους Μπανγκλαντέσιους 
παρά τους βόρειους Ινδούς. Οι Ιρανοί και Αφγανοί επίσης επωφελούνται της κοινής γλώσσας Dari 
στην επικοινωνία τους. Οι κοινότητες από την νοτιοανατολική Ασία (Ταϊλανδοί, Φιλιππινέζοι και 
Ινδονήσιοι), αν και οµιλούν διαφορετικές γλώσσες και αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικές 
θρησκείες (Βουδισµό, Χριστιανισµό και Ισλάµ, αντίστοιχα) θεωρούν ότι έχουν «κοινή κουλτούρα», 
κατά δήλωσή τους. Για τους Κινέζους µετανάστες υπάρχει η γενική εντύπωση πως αποτελούν 
ιδιαίτερα κλειστή κοινότητα. 
 
4.7.3. Κυριότερα ζητήµατα για τους Ασιάτες µετανάστες 
 
Μια άλλη πτυχή της έρευνας ήταν η κωδικοποίηση των βασικών ζητηµάτων που απασχολούν τους 
Ασιάτες µετανάστες κατά την διαµονή και εργασία τους στην Ελλάδα. Τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουν οι Ασιάτες είναι τα ακόλουθα: 
• Το νοµικό πλαίσιο και η εφαρµογή του. Τονίζεται η καθυστέρηση της έκδοσης ή ανανέωσης 
αδειών διαµονής, καθώς και οι προϋποθέσεις για την έκδοσή τους (π.χ. ένσηµα), ενώ καταγράφονται 
αρκετές καταγγελίες για χρηµατισµό δηµοσίων υπαλλήλων (π.χ. στους ∆ήµους). Αναφέρονται 
µετ’επιτάσεως τα εµπόδια για την έγκριση της οικογενειακής συνένωσης. Επίσης, αναδεικνύεται η 
απόκτηση άδειας οδήγησης ως σηµαντικό ζήτηµα (π.χ. από Πακιστανούς). 
• Σοβαρό θέµα αποτελεί η ρύθµιση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των Ασιατών 
εργαζοµένων, προκειµένου να έχουν ένα πρόσθετο κίνητρο να ασφαλίζονται. Μια από τις λύσεις που 
προτείνονται από ασιατικές πρεσβείες στην Αθήνα είναι η υπογραφή διακρατικών συµφωνιών µεταξύ 
της Ελλάδας και των αντίστοιχων κρατών για την µεταφορά ασφαλιστικών δικαιωµάτων των 
Ασιατών εργαζοµένων στις πατρίδες τους, όταν φύγουν από την χώρα µας. 

 
56 Υπενθυµίζεται, λ.χ., ότι η κυριότερη αντιπαράθεση στο Ιράκ µετά το 2003 είναι µεταξύ Σουνιτών και Σιιτών. 
57 Παρόµοια οικειότητα παρατηρείται µεταξύ των ρωσόφωνων µεταναστών από διάφορες δηµοκρατίες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης, όπως και µεταξύ Πολωνών και Ουκρανών που εύκολα επικοινωνούν µεταξύ τους. Βλ. A. Rovolis - A. 
Tragaki, ‘Ethnic Characteristics and Geographical Distribution of Immigrants in Greece’, op.cit., p. 108. 
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•  Σχέσεις µε εργοδότες. Ορισµένοι Ασιάτες µετανάστες διατυπώνουν παράπονα πως συχνά 
αντιµετωπίζουν Έλληνες εργοδότες, οι οποίοι ασκούν πιέσεις στους εργαζοµένους (λ.χ. 
κατακρατώντας τα διαβατήριά τους), ενώ για να µην τους αποζηµιώσουν κατά την απόλυσή τους 
καταγγέλλουν κλοπή στην αστυνοµία. 
• ∆υσκολίες στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και τα συνεπακόλουθα µειονεκτήµατα που 
απορρέουν από αυτό το γεγονός.  
• Στάση των αστυνοµικών αρχών. Κατατίθενται πολύ λίγες επίσηµες καταγγελίες για  
κακοποίηση από την Ελληνική Αστυνοµία, αλλά είναι αρκετές οι ενδείξεις ότι η µεταχείριση των 
Ασιατών µεταναστών από τις αστυνοµικές αρχές εγείρει σοβαρά ερωτήµατα.58 
 
4.7.4. Σχέδια παραµονής, επιστροφής ή περαιτέρω µετανάστευσης 
 
Όσον αφορά τα σχέδια των Ασιατών µεταναστών για το µέλλον, η έρευνα του Ι∆ΟΣ επιτρέπει να 
συναχθούν κάποια συµπεράσµατα, τα οποία όµως πρέπει να επιβεβαιωθούν βάσει περαιτέρω 
ερευνών. Το 59% των ερωτηθέντων Ασιατών στην Αθήνα δηλώνουν πως επιθυµούν να παραµείνουν 
στην Ελλάδα προς το παρόν, ενώ σε περίπτωση που αναγκάζονταν να φύγουν το 45% θα επέστρεφαν 
στις πατρίδες τους και άλλο ένα 23% θα επιδίωκαν να µετεγκατασταθούν σε άλλη χώρα υποδοχής. 
Στην εθνική κλίµακα της Ελλάδας φαίνεται να ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
 
• Περίπου οι µισοί Πακιστανοί φέρονται διατεθειµένοι να παραµείνουν στην Ελλάδα, ενώ οι 
άλλοι µισοί θα ήθελαν να µετεγκατασταθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
• Οι Ινδοί που βρίσκονται στην Ελλάδα θα ήθελαν να µείνουν για ένα χρονικό διάστηµα, µέχρι 
να επιτύχουν τους οικονοµικούς στόχους τους και στην συνέχεια να επιστρέψουν στην Ινδία. 
• Στα σχέδια των Φιλιππινέζων µεταναστών είναι η επιστροφή στην πατρίδα τους ή η 
µετεγκατάστασή τους σε άλλη χώρα της ΕΕ (λ.χ. Ιταλία, Γερµανία, Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία) ή 
της βόρειας Αµερικής. 
• Οι Κινέζοι δηλώνουν πως, προκειµένου να νοµιµοποιηθούν, είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν 
µέρος της (αυτ)ασφάλισής τους. Εάν, ωστόσο, δεν έχουν σαφή προοπτική ότι θα το κατορθώσουν, 
εξετάζουν το ενδεχόµενο να φύγουν από την Ελλάδα. 
• Πολλοί Αφγανοί επιθυµούν να µετεγκατασταθούν στην Ιταλία ή άλλες χώρες µέλη της ΕΕ. 
• Οι Ιρανοί φαίνεται πως χρησιµοποιούν την Ελλάδα κυρίως ως ενδιάµεσο σταθµό, προκειµένου 
να µεταναστεύσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή ηπείρους, όπως η Βόρεια Αµερική και η 
Αυστραλία. 
• Οι περισσότεροι Ινδονήσιοι στην Ελλάδα δηλώνουν πως επιθυµούν µετά από ένα χρονικό 
διάστηµα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. 
 

 
Είναι φανερό ότι δύο από τις βασικές παραµέτρους, µε τις οποίες συναρτώνται οι παραπάνω επιλογές, 
είναι οι ακόλουθες: 
α΄) Όσοι επιθυµούν να µείνουν στην Ελλάδα είναι λογικό να επιθυµούν και την οικογενειακή 
συνένωση, ωστόσο η ελληνική νοµοθεσία (και η εφαρµογή της) αποδεικνύειται µείζον εµπόδιο. 
β΄) Όσοι θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους δεν µπορούν να κατοχυρώσουν τα ασφαλιστικά 
τους δικαιώµατα. Ως αποτέλεσµα, πολλοί από αυτούς εργάζονται νόµιµα για αρκετά χρόνια στην 
Ελλάδα και καταβάλλουν τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταµεία, χωρίς ωστόσο να 
στοιχειοθετούν συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. 
 
 

                                                 
58 Η πακιστανική κοινότητα εκφράζει ιδιαίτερα παράπονα για την γνωστή «υπόθεση των απαγωγών», όπως και για την 
πρόσφατη σύλληψη του Jawed Aslam, προέδρου της κοινότητας. Σηµειώνεται ότι εναντίον του έχουν διατυπωθεί 
κατηγορίες από την κυβέρνηση του Πακιστάν για δουλεµπόριο. Το περιστατικό αυτό καλύφθηκε εκτενώς τόσο από τα 
ελληνικά µέσα ενηµέρωσης, όσο και στην Μεγάλη Βρετανία και το Πακιστάν. Π.χ. 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4763777.stm>, όπως και <http://www.dawn.com/2005/12/14/top11.htm>. 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4763777.stm
http://www.dawn.com/2005/12/14/top11.htm
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4.7.5. Σύγκριση µε τις ασιατικές κοινότητες σε άλλες νοτιοευρωπαϊκές χώρες 
 
Οι Ασιάτες – αλλά και άλλοι – µετανάστες στην Ελλάδα δείχνουν να εγγράφονται σε αυτό που την 
δεκαετία του 1990 είχε διαµορφωθεί ως «νοτιοευρωπαϊκό µοντέλο µετανάστευσης». Βασικά 
γνωρίσµατα του εν λόγω µοντέλου είναι: 
• Το έντονο στοιχείο της παρανοµίας ως απόρροια της περιοριστικής πολιτικής εισόδου και 
διαµονής  των µεταναστών στις χώρες της νότιας Ευρώπης. 
• Το ευρύ φάσµα εθνικοτήτων των µεταναστών που κατευθύνονται προς την νότια Ευρώπη. 
• Η δυσαναλογία ανδρών-γυναικών, µε µεγάλη πλειοψηφία των ανδρών. 
• Η συνύπαρξη της µετανάστευσης µε υψηλά ποσοστά ανεργίας και υπο-απασχόλησης στις χώρες 
υποδοχής. Υπογραµµίζεται η αντίφαση ότι, ενώ η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα εµφανίζουν υψηλά 
ποσοστά ανεργίας του εγχώριου εργατικού δυναµικού, ταυτόχρονα προσελκύουν µεγάλους αριθµούς 
µεταναστών.59 
 
 

 
5. Συµπεράσµατα 

 
 
 
5.1. Καθ’οδόν προς την Ελλάδα 
 
5.1.1. Θέση της Ελλάδας στην µετανάστευση Ασιατών προς την Ευρώπη 
 
Η µετανάστευση αποτελεί ένα από τα βασικά γνωρίσµατα της νέας εποχής, αν θεωρήσουµε τον 21ο 
αιώνα νέα εποχή. Θεωρείται δεδοµένο ότι οι ροές µετανάστευσης σε παγκόσµια κλίµακα θα 
αυξηθούν – παρά θα µειωθούν – στο ορατό µέλλον. Η Ευρώπη είναι ένας από τους κυριότερους 
προορισµούς για τους µετανάστες από ολόκληρο τον κόσµο και είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν µπορεί 
να αποφύγει αυτή την εξέλιξη. Η Ελλάδα δέχεται µετανάστες από τέσσερεις ευρύτερες περιοχές, οι 
οποίες στην έκθεση αυτή προσδιορίζονται ως Ευρώπη, Μέση Ανατολή-Μεσόγειος, Ασία και 
Υποσαχάρια Αφρική. Ενώ η Ευρώπη (κοινοτική και µη) είναι αναµφισβήτητα η κύρια περιοχή 
προέλευσης µεταναστών προς την Ελλάδα, δεύτερη κατατάσσεται η Μέση Ανατολή-Μεσόγειος και 
ακολουθεί µε πολύ µικρή διαφορά και ιδιαίτερο δυναµισµό η τρίτη «πηγή» µετανάστευσης, η Ασία 
(βλ. Πίν. 8.4.3.). Πρόκειται για µια τεράστια δυνητική δεξαµενή µεταναστών, πρωτίστως λόγω των 
πληθυσµιακών µεγεθών της. Στους κυριότερους παράγοντες εξώθησης συγκαταλέγονται επίσης το 
χαµηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης στις χώρες προέλευσης των Ασιατών µεταναστών, πολεµικές 
συγκρούσεις και θεοµηνίες που δηµιουργούν ανθρωπιστικές κρίσεις, η υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος, πολιτικοί διωγµοί, κ.ά. Όσον αφορά τους παράγοντες έλξης προς την Ελλάδα και την 
Ευρώπη γενικότερα, είναι φανερό ότι η συγκριτική ευµάρεια και σταθερότητα της Γηραιάς Ηπείρου 
διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο, σε συνδυασµό µε συγκεκριµένα µακροοικονοµικά 
χαρακτηριστικά της Ελλάδας και άλλων νοτιοευρωπαϊκών χωρών (π.χ. υψηλό µερίδιο της αγροτικής 
οικονοµίας, προϊόντα εντάσεως εργασίας, κ.ά). Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η τάση οι ασιατικές 
κοινότητες στην Ελλάδα να λειτουργούν ως αγωγοί για την άφιξη περισσότερων µεταναστών, ένα 
φαινόµενο που έχει ήδη παρατηρηθεί σε αρκετές άλλες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, ο πιο σηµαντικός 
παράγοντας έλξης προς την Ελλάδα αποδεικνύεται η ίδια η γεωγραφική της θέση, ως σηµείο 
διέλευσης των µεταναστευτικών ροών από την Ασία προς την Ευρώπη. 
 
 
 
 

                                                 
59 King, R., ‘Southern Europe’ in the Changing Global Map of Migration’ in R King - G. Lazaridis – C. Tsardanidis (eds.), 
Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe,.Basingstoke: Macmillan, 2000, pp. 1-26. 
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5.1.2. ∆ιαδροµές των µεταναστών και είσοδος στην Ελλάδα  
 
Είναι δύσκολο να προσδιοριστούν µε βεβαιότητα κάποιες συγκεκριµένες διαδροµές που ακολουθούν 
οι Ασιάτες µετανάτες καθ’οδόν προς την Ελλάδα και την ΕΕ γενικότερα. Ωστόσο,  πρόκειται ως επί 
το πλείστον για χερσαίες διαδροµές ή συνδυασµό χερσαίων και θαλάσσιων διαδροµών (κυρίως για 
όσους προέρχονται από την περιοχή µεταξύ του Ιράν και του Μπανγκλαντές), ενώ οι µετανάστες από 
την Ανατολική Ασία καταφθάνουν στην Ευρώπη αεροπορικώς και σε πολλές περιπτώσεις µέσω 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ «ατοµικών» και 
«οργανωµένων» µετακινήσεων των µεταναστών, γεγονός που εξηγεί ενδεχοµένως και τις ποικίλες 
πληροφορίες για το κόστος αυτών των µετακινήσεων. Φαίνεται πως τα ποσά που καλούνται να 
καταβάλουν οι µετανάστες είναι συνάρτηση πολλών παραµέτρων, µεταξύ των οποίων είναι η 
απόσταση, η διάρκεια του ταξιδιού, η εξασφάλιση εργασίας, οι όροι χρέωσης των µεταναστών, κ.λπ. 
Σε ό,τι αφορά την είσοδο στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των Ασιατών µεταναστών διασχίζουν τα 
χερσαία και θαλάσσια σύνορα της χώρας, όπου και συλλαµβάνεται ένα µέρος, ενώ παραµένει 
αδιευκρίνιστος ο αριθµός των µη συλληφθέντων. Η αντιµετώπιση των λαθροµεταναστών από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα εγείρει σοβαρά ερωτήµατα για την ικανότητα και την πολιτική 
βούληση του κράτους να χειριστεί τις αυξανόµενες µετακινήσεις Ασιατών βάσει µιας 
συγκροτηµένης στρατηγικής. 

  
5.2. ∆ιαµόρφωση και προφίλ των ασιατικών κοινοτήτων στην Ελλάδα 
 
5.2.1. ∆ιαµόρφωση και µέγεθος των ασιατικών κοινοτήτων 
 
Οι πρώτες ασιατικές κοινότητες στην Ελλάδα, των Πακιστανών και των Φιλιππινέζων, εµφανίστηκαν 
την δεκαετία του 1970, για να τους ακολουθήσουν οι Ινδοί. Μετά το 1991, όταν σηµειώθηκε µια 
πραγµατική έκρηξη στην µετανάστευση σε παγκόσµια κλίµακα, άρχισαν να σχηµατίζονται οι 
κοινότητες µετανατών από την Κίνα, την Σρι Λάνκα, το Μπανγκλαντές και το Ιράν. Το 1997 στην 
Ελλάδα επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η νοµιµοποίηση µεταναστών, αλλά µε τρόπο ελλιπή, κάτι που 
οδήγησε σε νέο – και εξίσου αναποτελεσµατικό – κύµα νοµιµοποίησης το 2001. Περί το 2003 
εµφανίστηκαν στην Ελλάδα Αφγανοί πρόσφυγες και, ταυτόχρονα, φάνηκε πως οι ήδη 
εγκατεστηµένες ασιατικές κοινότητες έχουν προβεί στο στάδιο της «αυτοτροφοδοτούµενης 
µετανάστευσης», διευκολύνοντας την έλευση άλλων οµογενών τους από την Ασία. Πολλοί Ασιάτες 
µετανάστες παραµένουν σε αβέβαιο νοµικό καθεστώς που σε µεγάλο βαθµό εξηγεί το φαινόµενο της 
ελλιπούς καταγραφής τους και την αναξιοπιστία επίσηµων στατιστικών στοιχείων. Εκτιµάται πως 
στην παρούσα φάση οι Ασιάτες στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον 130.000. Η µεγαλύτερη κοινότητα 
είναι αυτή των Πακιστανών και ακολουθούν οι Φιλιππινέζοι, Κινέζοι, Ινδοί, Μπανγκλαντέσιοι, 
Ιρανοί, µετανάστες από την Σρι Λάνκα, κ.ά. Είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο αριθµός των 
µεταναστών από το Αφγανιστάν, οι οποίοι είναι ως επί το πλείστον πρόσφυγες που έχουν ζητήσει 
άσυλο.  
 
5.2.2. Οικονοµικό και κοινωνικό προφίλ των ασιατικών κοινοτήτων  
 
Ως προς το οικονοµικό προφίλ των Ασιατών µεταναστών, στην µεγάλη τους πλειοψηφία εκτελούν 
εργασίες χαµηλής επαγγελµατικής εξειδίκευσης και χαµηλού εργατικού κόστους. Οι Πακιστανοί 
εργάζονται κυρίως στην µεταποίηση και, δευτερευόντως, στις κατασκευές και την αγροτική 
οικονοµία. Τα µέλη της φιλιππινέζικης κοινότητας είναι στην µεγάλη τους πλειοψηφία γυναίκες 
εργαζόµενες ως οικιακές βοηθοί. Οι Κινέζοι απασχολούνται κατ’εξοχήν στο εµπόριο, ενώ σχεδόν 
όλοι οι Ινδοί είναι αγροτικοί εργάτες. Οι Μπανγκλαντέσιοι εργάζονται κατά κύριο λόγο σε εµπορικά 
µικροκαταστήµατα και εστιατόρια, ενώ η πλειοψηφία των Ιρανών απασχολούνται σε υπηρεσίες. 
Μεγάλο µέρος των Ασιατών εργάζονται ανασφάλιστοι ή ως µερικώς ασφαλισµένοι. Σε ο,τι 
αφορά τα εµβάσµατα που στέλνουν στις πατρίδες τους, ιδιαίτερα δραστήριες εµφανίζονται οι 
κοινότητες των Πακιστανών και των Ινδών. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί η ύπαρξη πολλών άτυπων 
διαύλων µεταφοράς χρηµάτων – σε όλες τις κοινότητες – που είναι αδύνατον να καταγραφούν 
επισήµως. 
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Η οικογενειακή κατάσταση των Ασιατών µεταναστών αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα. Η 
πλειοψηφία των Ασιατών στην Ελλάδα είναι άνδρες και είναι πολύ µικρό το ποσοστό εκείνων 
που απολαµβάνουν οικογενειακή ζωή στην χώρα µας. Τα υψηλότερα ποσοστά άγαµων ανδρών 
εντοπίζονται στις κοινότητες των Πακιστανών και των Ινδών, ενώ αρκετοί έγγαµοι συναντούν 
εµπόδια – γραφειοκρατικής, ενδεχοµένως και πολιτικής, φύσεως – για την οικογενειακή τους 
συνένωση. Αυτά τα προβλήµατα ισχύουν σε πολύ µικρότερο βαθµό για τους Φιλιππινέζους και τους 
Κινέζους. Το µορφωτικό επίπεδο των Ασιατών είναι σε γενικές γραµµές χαµηλότερο του µέσου 
όρου για το σύνολο των µεταναστών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους Πακιστανούς και 
τους Ινδούς, ενώ αισθητά καλύτερα είναι τα πράγµατα στις κοινότητες των Ιρανών, Κινέζων και 
Φιλιππινέζων. Πολλοί Ασιάτες µετανάστες µαθαίνουν την ελληνική γλώσσα προφορικά ώς έναν 
βαθµό, αλλά είναι πολύ λίγοι όσοι µπορούν να την χειριστούν και γραπτά. Σοβαρό θέµα φαίνεται να 
υπάρχει µε την προβληµατική υγεία ορισµένων ασιατικών κοινοτήτων, µε την φυµατίωση και 
σεξουλικές παθήσεις να αναφέρονται συχνά από εξειδικευµένους φορείς.  
 
5.2.3. Περιοχές προέλευσης των Ασιατών µεταναστών 
 
Έχει ξεχωριστή σηµασία το ερώτηµα ποιές ακριβώς είναι οι περιοχές προέλευσης των Ασιατών 
µεταναστών που βρίσκονται στην χώρα µας, προκειµένου να γνωρίσει κανείς καλύτερα το 
πολιτιστικό υπόβαθρο που µεταφέρουν ως «µικρογραφία» των τοπικών τους κοινωνιών. Οι 
περισσότεροι Πακιστανοί είναι Μουσουλµάνοι από το βόρειο Punjab και οµιλούν την Punjabi ως 
µητρική τους γλώσσα, ενώ είναι εξοικειωµένοι και µε την Urdu, την επίσηµη γλώσσα της χώρας 
τους. Η πλειοψηφία των Ινδών είναι Sikh από το ινδικό Punjab (στην βορειοδυτική Ινδία) και 
οµιλούν τις γλώσσες Hindi και Punjabi, ενώ οι λίγοι Ινδοί που  προέρχονται από την δυτική Βεγγάλη 
(µε πρωτεύουσα την Καλκούτα) έχουν ως µητρική τους γλώσσα την βεγγαλική. Την ίδια γλώσσα 
οµιλούν και οι Μουσουλµάνοι µετανάστες από το Μπανγκλαντές (ανατολική Βεγγάλη). Οι 
περισσότεροι Κινέζοι στην Ελλάδα προέρχονται από τις παράκτιες επαρχίες Fujian, Zhejiang και 
Shanghai της ανατολικής Κίνας και οµιλούν την µανδαρίνικη εκδοχή της κινεζικής γλώσσας. Η 
πλειοψηφία των Φιλιππινέζων προέρχονται από το Luzon και, κατά δεύτερο λόγο, από τα νησιά 
Visayas και Mindanao. Οι Φιλιππινέζοι οµιλούν την εθνική γλώσσα Tagalo (ή Tagalog), αλλά σε 
µεγάλο βαθµό µπορούν να επικοινωνήσουν και στην αγγλική. Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 
Φιλιππινέζων στην Ελλάδα είναι Καθολικοί Χριστιανοί, περίπου 10% (όσοι προέρχονται από το νησί 
Mindanao) είναι Μουσουλµάνοι. Οι Αφγανοί εκπροσωπούν όλες τις εθνοτικές οµάδες στην χώρα 
τους, αλλά φαίνεται πως η πλειοψηφία τους προέρχονται από τα κεντρικά, βόρεια και δυτικά τµήµατα 
του Αφγανιστάν και οµιλούν την γλώσσα  Dari. Να σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι Αφγανοί είναι 
Σουνίτες, ενώ υπάρχει και αξιόλογος αριθµός Σιιτών ανάµεσά τους. Οι µετανάστες από την Σρι 
Λάνκα είναι στην πλειονότητά τους Tamil και προέρχονται από τις βόρειες επαρχίες του νησιού, στις 
οποίες έχουν αναζωπυρωθεί οι εχθροπραξίες µετά το 2002.  
 
5.3. Προοπτικές κοινωνικής ένταξης των Ασιατών µεταναστών. 
 
5.3.1. Στάση της ελληνικής κοινωνίας έναντι των Ασιατών µεταναστών 
 
Όντας «αναγνωρίσιµες» κοινότητες, εµφανισιακά και πολιτισµικά, οι Ασιάτες µετανάστες είναι σε 
ιδιαίτερα δυσχερή θέση και αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην κοινωνική τους ένταξη. Ενώ 
οι Έλληνες πολίτες έχουν κατά καιρούς επιδείξει συµπάθεια προς αναξιοπαθούντες πληθυσµούς στην 
Ασία (λ.χ. µετά τα τσουνάµι στον Ινδικό Ωκεανό το 2004 ή µετά τον σεισµό στο Πακιστάν το 2005), 
τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν έχουν µεταβάλει την στάση της κοινωνίας έναντι των Ασιατών 
µεταναστών. Υπογραµµίζεται ότι το πολιτιστικό υπόβαθρο των Ασιατών παραµένει άγνωστο για 
την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, εν µέρει ως απόρροια του γεγονότος ότι µέχρι 
πρόσφατα οι ασιατικές σπουδές απουσίαζαν παντελώς από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Σε 
ό,τι αφορά την αυξανόµενη καχυποψία έναντι των Μουσουλµάνων Ασιατών (και όχι µόνο) 
µεταναστών, πρέπει να τονιστεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει µια σοβαρή εκκρεµότητα µε την 
κατασκευή τζαµιού στην Αθήνα. Επιπροσθέτως, δεν έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι ίδιοι οι 
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Μουσουλµάνοι έχουν θρησκευτικές διαφορές µεταξύ τους (π.χ. Σουνίτες και Σιίτες) και, συνεπώς, η 
δηµιουργία ενός λατρευτικού χώρου για όλους τους Μουσουλµάνους δεν επιλύει το πρόβληµα 
αυτοµάτως. Οι ίδιοι οι Ασιάτες µετανάστες χαρακτηρίζουν τις σχέσεις τους µε τους Έλληνες πολίτες 
ως καλές, αλλά µόνο σε επαγγελµατικό επίπεδο – κατ’ουσίαν, παραµένουν «ξένο σώµα» στην 
ελληνική κοινωνία. Τα πολλαπλά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Ασιάτες στις δηµόσιες 
υπηρεσίες (λ.χ. σε ∆ήµους και Νοµαρχίες) φαίνεται σε γενικές γραµµές να οφείλονται στην 
κακοδαιµονία της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης στο σύνολό της. Ωστόσο, καταγράφονται σοβαρά 
παράπονα των Ασιατών µεταναστών για την ρατσιστική στάση που δείχνουν απέναντί τους 
συγκεκριµένα οι αστυνοµικές αρχές. Το γενικό συµπέρασµα είναι πως υπάρχουν πολλοί σκόπελοι 
για την κοινωνική ένταξη των Ασιατών µεταναστών.  
 
5.3.2. Οργάνωση των ασιατικών κοινοτήτων 
 
Η καλύτερη µορφή προστασίας των Ασιατών µεταναστών εξασφαλίζεται από τις ίδιες τις 
κοινότητές τους. Στις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι αντίστοιχοι σύλλογοι συγκαταλέγονται η 
λειτουργία παιδικών σταθµών και σχολείων, η διοργάνωση εκδηλώσεων, η παροχή πληροφόρησης 
για πρακτικά ζητήµατα, κ.ά. Ενώ η ενηµέρωση των Ασιατών µεταναστών για τα τεκταινόµενα στην 
ελληνική κοινωνία ή για θέµατα άµεσου ενδιαφέροντός τους παραµένει ελλιπής, σηµειώνεται ο ρόλος 
που διαδραµατίζουν οι εφηµερίδες των διαφόρων κοινοτήτων ή ορισµένες ραδιοφωνικές εκποµπές 
στα κρατικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 
 
5.3.3. Σχέδια των Ασιατών µεταναστών για το µέλλον 
 
Τα κυριότερα ζητήµατα που απασχολούν τους Ασιάτες µετανάστες στην Ελλάδα σχετίζονται µε το 
νοµικό πλαίσιο και την εφαρµογή του (λ.χ. νοµιµοποίηση και οικογενειακή συνένωση), το αίσθηµα 
οικονοµικής εκµετάλλευσής τους από τους εργοδότες (λ.χ. κοινωνική ασφάλιση), τις δυσκολίες κατά 
την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, την στάση των αστυνοµικών αρχών, κ.ά. Αυτές είναι και οι 
βασικές παράµετροι, µε τις οποίες συναρτώνται τα σχέδια των Ασιατών µεταναστών για το µέλλον. 
Εάν δεν υπάρξει αισθητή βελτίωση στους τοµείς αυτούς, φαίνεται πως στην µεγάλη τους πλειοψηφία 
επιθυµούν εν ευθέτω χρόνω είτε να επιστρέψουν στις πατρίδες τους είτε να µετεγκατασταθούν σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή σε άλλες ηπείρους. Με τους σηµερινούς όρους «γκετοποίησης», λίγοι 
Ασιάτες έχουν µακροπρόθεσµα επαγγελµατικά ή οικογενειακά κίνητρα να ενταχθούν στην 
ελληνική κοινωνία. Ξεχωρίζουν ορισµένες κοινότητες, χάρη στην καλύτερη οργάνωσή τους (λ.χ. 
των Φιλιππινέζων) ή τις επιχειρηµατικές προοπτικές τους (λ.χ. των Κινέζων), ενώ άλλες (λ.χ. των 
Πακιστανών και των Ινδών) πιθανώς θα κληθούν να αντιµετωπίσουν σηµαντικές µεταβολές σε 
συρρικνούµενους τοµείς απασχόλησής τους, όπως µεταποίηση και αγροτική οικονοµία. Βέβαια, δεν 
πρέπει να περιµένει κανείς ότι ο αριθµός των Ασιατών µεταναστών στην Ελλάδα θα µειωθεί. Το 
πιθανότερο είναι ότι ο αριθµός τους θα εξακολουθήσει να αυξάνεται, αλλά πάντα υπό την δαµόκλειο 
σπάθη της αβεβαιότητας και µε δυσεπίλυτα προβλήµατα στην προσπάθειά τους να προσαρµοστούν 
στην οικονοµικές και κοινωνικές δοµές της Ελλάδας. 
 

 
6. Προτάσεις 

 
 
Πολλές από τις προτάσεις που διατυπώνονται εδώ δεν αφορούν αποκλειστικά όσους προέρχονται από 
ασιατικές χώρες, αλλά το σύνολο των µεταναστών στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, οι συντάκτες της 
έκθεσης ελπίζουν πως συνεισφέρουν σε µια γενικότερη – και άκρως απαραίτητη – δηµόσια συζήτηση 
για την αντιµετώπιση της συνεχώς αυξανόµενης µετανάστευσης προς την χώρα µας. 
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6.1. Προς ελληνικές αρχές 
 
6.1.1. Γενικότερα ζητήµατα σχετικά µε την µετανάστευση 
 
• Να βελτιωθούν ουσιαστικά οι διαδικασίες νοµιµοποίησης των µεταναστών, µε µείωση της 
γραφειοκρατίας, αλλά και µε καλύτερη στελέχωση των αρµόδιων υπηρεσιών (λ.χ. βάσει της 
ανταποδοτικότητας των παραβόλων που πληρώνουν οι µετανάστες για την νοµιµοποίησή τους). Το 
νέο νοµοσχέδιο που ήδη έχει διαµορφώσει το Υπουργείο Εσωτερικών βελτιώνει αρκετές διατάξεις 
του Ν. 3386/2005 σχετικά µε την νοµιµοποίηση µεταναστών, αλλά το κυριότερο ζήτηµα παραµένει οι 
βελτιώσεις αυτές  να εφαρµοστούν από τις διοικητικές υπηρεσίες στην πράξη. 
• Να εξεταστεί η δυνατότητα µεγαλύτερης διάρκειας της άδειας διαµονής, προκειµένου οι 
µετανάστες να έχουν περισσότερα κίνητρα για «επένδυση» σε εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, 
απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων, φορολόγηση, κ.ά.  
• Να εξεταστεί η σκοπιµότητα ένας από τους Υφυπουργούς Εσωτερικών να επιφορτιστεί 
αποκλειστικά µε αρµοδιότητες σχετικές µε τους µετανάστες στην Ελλάδα. Επιπλέον, αντί της 
δηµιουργίας µιας πολυπληθούς Εθνικής Επιτροπής που προβλέπεται στο νέο νοµοσχέδιο 
(συµπεριλαµβανοµένου µέλους ακόµη και της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου, αλλά χωρίς εκπρόσωπο των 
µεταναστών), να δηµιουργηθεί µια ολιγοµελής Συµβουλευτική Επιτροπή αποτελούµενη από 
προσωπικότητες κύρους που να προέρχονται από τους κοινωνικούς εταίρους, καθηγητές µε 
αναγνωρισµένο κύρος στα θέµατα της µετανάστευσης και προσωπικότητες από τον ίδιο τον χώρο 
των µεταναστών. Τα πρόσωπα αυτά δεν θα πρέπει να συµµετέχουν ως εκπρόσωποι φορέων, αλλά ως 
ανεξάρτητες προσωπικότητες ευρύτερα αποδεκτές από την ελληνική κοινωνία και τις 
µεταναστευτικές κοινότητες. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα εκπροσωπούν συµφέροντα οµάδων πίεσης, 
αλλά την κοινωνία στο σύνολό της και οι εισηγήσεις τους θα είναι περισσότερο πειστικές και 
αποδεκτές. Αποστολή της Επιτροπής θα είναι η σύνταξη έκθεσης µε λεπτοµερείς προτάσεις για την 
κοινωνική ένταξη των µεταναστών. 
• Να ληφθούν µέτρα για την πλήρη αξιοποίηση του νέου κοινοτικού προγράµµατος «Καλύτερη 
∆ιαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» (2007-2013), µε χρηµατοδότηση από τέσσερα ειδικά 
ταµεία: το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων, το Ταµείο Επιστροφής 
και το Ταµείο Ένταξης. Ένα πρώτο βήµα θα µπορούσε να είναι η σύσταση ειδικής υπηρεσίας (Task 
Force) για την παροχή τεχνικής βοήθειας στους φορείς που ασχολούνται µε την µετανάστευση στην 
Ελλάδα. 
• Να βελτιωθούν αισθητά οι επιδόσεις της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και την 
επεξεργασία των αιτήσεων για άσυλο που υποβάλλονται από µετανάστες. 
 
6.1.2. Ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε Ασιάτες µετανάστες  
 
• Να υπογραφούν διµερείς συµφωνίες µε ασιατικές χώρες, που να προβλέπουν την νόµιµη είσοδο 
Ασιατών µεταναστών, οι οποίοι θα εργάζονται στην Ελλάδα για ορισµένο χρονικό διάστηµα σε 
συγκεκριµένες θέσεις που δεν καλύπτονται από το ελληνικό εργατικό δυναµικό. Tα σχετικά πιλοτικά 
προγράµµατα, όπως αυτό που εκπονεί το ΙΜΕΠΟ σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα και τον 
∆ιεθνή Οργανισµό Μεταναστών, θα πρέπει να ενισχυθούν και κυρίως να εφαρµοστούν, ώστε να 
διερευνηθούν στην πράξη οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς και να διαµορφωθεί µια συγκροτηµένη 
µεταναστευτική πολιτική στο ζήτηµα αυτό. 
• Να εξεταστεί η δυνατότητα για την σύναψη διµερών συµφωνιών µε τις χώρες προέλευσης των 
Ασιατών µεταναστών για την µεταφορά ασφαλιστικών δικαιωµάτων, προκειµένου να αποκτήσουν 
κίνητρο για την ένταξή τους στο ασφαλιστικό σύστηµα της Ελλάδας.60 
• Να ληφθούν πρόσθετα µέτρα, τόσο σε κεντρικό όσι και σε τοπικό επίπεδο, για την υποβοήθηση 
των Ασιατών µεταναστών στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. Θα ήταν σκόπιµο να 

 
60 Κατ’αναλογία των διµερών συµφωνιών που είχε υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση µε τις κυβερνήσεις του Βελγίου το 
1957, της Γερµανίας το 1960 και στην συνέχεια µε τις κυβερνήσεις της Ελβετίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας. 
Βεβαίως, οι όποιες διµερείς συµφωνίες της Ελλάδας µε τρίτες χώρες πρέπει να είναι εναρµονισµένες µε τις διατάξεις του 
κοινοτικού δικαίου. 
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προβλεφθούν ειδικά οικονοµικά κίνητρα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
διευκολύνουν την υλοποίηση σχετικών δράσεων. 
• Να δηµιουργηθεί εκποµπή στην ΕΡΑ στην γλώσσα Punjabi, η οποία είναι κατανοητή τόσο για 
τους Πακιστανούς µετανάστες, όσο και για πολλούς Ινδούς. Επίσης, να εξεταστεί η δυνατότητα 
καθιέρωσης εκποµπών στην βεγγαλική γλώσσα (για τους Μπανγκλαντέσιους µετανάστες), στην 
γλώσσα Farsi (για Ιρανούς και Αφγανούς), όπως και στην κινεζική γλώσσα. 
• Οι δράσεις του Συνήγορου για τον Μετανάστη (στον Συνήγορο του Πολίτη) να παρουσιάζονται 
και σε ασιατικές γλώσσες, προκειµένου να προσφέρεται η αναγκαία πληροφόρηση στους Ασιάτες 
µετανάστες που δεν γνωρίζουν καλά την αγγλική ή την ελληνική γλώσσα. 
• Να υπάρχει ειδική και κατάλληλα στελεχωµένη υπηρεσία (Desk) για κάθε µεγάλη ασιατική 
κοινότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
• Να προβλεφθούν η κατάρτιση αστυνοµικών στην αντιµετώπιση Ασιατών µεταναστών, όπως και 
η κατάλληλη στελέχωση των αρµόδιων υπηρεσιών µε διερµηνείς, γιατρούς και κοινωνικούς 
λειτουργούς. 
• Να προκηρυχθούν περισσότερες θέσεις για διδακτικό προσωπικό στα πανεπιστήµια µε 
επιστηµονικό αντικείµενο τον πολιτισµό των χωρών προέλευσης των Ασιατών µεταναστών.  
• Να αξιοποιηθούν οι Ασιάτες µετανάστες ως «γέφυρες» προς τις αναδυόµενες ασιατικές αγορές 
(π.χ. Κίνα και Ινδία), στο πλαίσιο µιας εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας, µέσω της προώθησης των 
ελληνικών εξαγωγών. 
• Η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες στην ΕΕ, ώστε να αναδείξει την σηµασία των 
συνεχώς αυξανόµενων µεταναστευτικών ροών από την Ασία, στις οποίες η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειµένη. Το ζήτηµα αυτό θα µπορούσε να τεθεί στα Συµβούλια Υπουργών Εξωτερικών, 
Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης της ΕΕ. Θα µπορούσε επίσης να συζητηθεί η σύσταση ειδικής Οµάδας 
Εργασίας ή «Επιτροπής Σοφών» σε κοινοτικό επίπεδο για την αντιµετώπιση της αυξανόµενης 
µετανάστευσης από την Ασία προς την Ευρώπη.  
  
6.2. Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
∆εδοµένων των δεσµεύσεων της Ελλάδας έναντι της ΕΕ (λ.χ. στο πλαίσιο της σύµβασης Schengen), 
είναι αυτονόητο ότι η πολιτική της χώρας στο θέµα της µετανάστευσης πρέπει να είναι 
εναρµονισµένη µε ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές. Θα ήταν χρήσιµο, λοιπόν, στο επίπεδο της ΕΕ να 
συζητηθούν τα ακόλουθα µέτρα: 
 
• Ανάδειξη των αυξανόµενων µεταναστευτικών ροών από την Ασία, η οποία εµφανίζει ιδιαίτερο 
δυναµισµό τα τελευταία χρόνια. Προς το παρόν, φαίνεται πως η ΕΕ επικεντρώνει την προσοχή της 
κυρίως στους Αφρικανούς µετανάστες.61 
• Η εκπόνηση µιας µακρόπνοης στρατηγικής αντιµετώπισης των παραγόντων εξώθησης (push 
factors) των Ασιατών µεταναστών. Η γενικότερη πολιτική συζήτηση για την αντιµετώπιση της 
λαθροµετανάστευσης που διεξήχθη κατά την διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στην Φινλανδία 
τον ∆εκέµβριο του 2006 είναι µια καλή αφετηρία, αλλά απαιτείται και συνέχεια.  
• Στενότερη διασύνδεση του κοινοτικού προγράµµατος «Καλύτερη ∆ιαχείριση των 
Μεταναστευτικών Ροών» (2007-2013) µε την µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση των παραγόντων 
εξώθησης στην Ασία, όπως λ.χ. οικονοµικές ανισότητες. Είναι φανερό ότι η περιφρούρηση των 
κοινοτικών συνόρων και η παροχή πρόσκαιρων κινήτρων για την επιστροφή των µεταναστών στις 
πατρίδες τους δεν αρκεί.  
 

 
61 Στις 25 Σεπτεµβρίου 2006, οι αρχηγοί των οκτώ µεσογειακών κρατών µελών της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης και της 
Ελλάδας, απέστειλαν επιστολή στην τότε φινλανδική προεδρία ζητώντας την λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της 
λαθροµετανάστευσης, κυρίως από την Αφρική. 
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8. Παράρτηµα 
 

 
 

8.1. Παγκόσµιος πληθυσµός και το ειδικό βάρος της Ασίας 
 

Πίνακας 8.1.1. 
Παγκόσµιος πληθυσµός και µεταβολές κατά περιοχές, 1990-2005 

(σε χιλιάδες) 
 

Περιοχή 1990 1995 2000 2005 Ποσοτική Μεταβολή 
1990-2005 

Κόσµος 5.279.521 5.692.354 6.085.573 6.464.747 1.185.226 
Υποσαχάρια Αφρική 491.187 562.774 637.414 715.039 223.852 
Ανατολική Αφρική 197.630 224.430 255.681 287.707 90.077 
Κεντρική Αφρική 72.913 85.589 96.040 109.641 36.728 
Νότια Αφρική 42.161 47.806 52.069 54.055 11.894 
∆υτική Αφρική 178 483 204 949 233 624 263 636 85.153 
Μ. Ανατολή - Μεσόγειος 297.996 332.451 368.126 405.218 72.719 
Βόρεια Αφρική 144.498 159.895 175.051 190.895 46.397 
∆υτική Ασία 153.498 172.556 193.075 214.323 60.825 
Ασία* 3.015.119 3.257.767 3.482.724 3.691.091 675.972 
Ανατολική Ασία 1.349.695 1.419.717 1.479.233 1.524.380 174.685 
Νοτιοανατολική Ασία 439.846 481.081 518.867 555.815 115.969 
Νοτιοκεντρική Ασία 1.225.578 1.356.969 1.484.624 1.610.896 385.318 
Ευρώπη 721.390 727.885 728.463 728.389 6.999 
Ν.-Κ. Αµερική 443.747 483.615 522.929 561.346 117.599 
Βόρεια Αµερική 283.361 299.028 314.968 330.608 47.247 
Ωκεανία 26.721 28.834 30.949 33.056 6.335 
Πηγή: United Nations (2005), ‘Population, Resources, Environment and Development’ 
* Αφαιρουµένης της ∆υτικής Ασίας, η οποία εξετάζεται ως µέρος της ευρύτερης περιοχής «Μέσης Ανατολής-Μεσογείου». 

 
Πίνακας 8.1.2. 

Πυκνότητα του παγκόσµιου πληθυσµού* κατά κύριες περιοχές προέλευσης των µεταναστών, 
1990-2005 

 
Περιοχές 1990 1995 2000 2005 
Σε παγκόσµια κλίµακα 39 42 45 48 
Υποσαχάρια Αφρική 22 25 28 31 
Ανατολική Αφρική  31 35 40 45 
Κεντρική Αφρική 11 13 15 17 
Νότια Αφρική 16 18 19 20 
∆υτική Αφρική  29 33 38 43 
Μέση Ανατολή και Μεσόγειος 25 28 31 34 
Βόρεια Αφρική 17 19 21 22 
∆υτική Ασία 32 36 41 45 
Ασία 109 118 126 134 
Ανατολική Ασία 115 121 126 130 
Νοτιοκεντρική Ασία  114 126 138 149 
Νοτιοανατολική Ασία 98 107 115 124 
Ευρώπη 31 32 32 32 
Νότια και Κεντρική Αµερική 22 24 25 27 
Βόρεια Αµερική 13 14 15 15 
Ωκεανία 3 3 4 4 

                Πηγή:  United Nations (2005), ‘Population, Resources, Environment and Development’ 
                * Κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο 
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8.2. Είσοδος των Ασιατών λαθροµεταναστών στην Ελλάδα 
 
 

Πίνακας 8.2.1. 
Συλληφθέντες λαθροµετανάστες στα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, 1997-2006 

 
Έτος 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 
Αριθµός 4.545 3.657 1.183 3.664 6.864 3.926 2.439 3.047 3.371 3.414 
Πηγή: ∆ιεύθυνση Ασφάλειας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. 
* Εκτίµηση. 
 
 
 

Πίνακας 8.2.2. 
Μερίδιο των Ασιατών επί του συνόλου των συλληφθέντων λαθροµεταναστών 

στα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδα, 2004-2006 
 

Χώρα προέλευσης 2004 2005 2006 
Αφγανιστάν 30,5% 18,8% 36,1% 
Ιράν 3,1% 1,7% 4,8% 
Ινδία 1,1% 2,5% 4,2% 
Πακιστάν 1,0% 1,0% 3,7% 
Μπανγκλαντές 1,3% 1,6% 3,1% 
Σρι Λάνκα 0,2% 0,5% 0,3% 
Βιρµανία 0,1% 0,1% 0,1% 
Μερίδιο των Ασιατών 37,3% 26,2% 52,3% 

            Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. 
 
 
 
 
 

8.3. Χορήγηση ασύλου στους Ασιάτες µετανάστες στην Ελλάδα 
 
 

Πίνακας 8.3.1. 
Αναγνώριση προσφυγικού και ανθρωπιστικού καθεστώτος 

σε αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, 1997-2006 
 

Έτος Αιτήσεις Ποσοστό Αποδοχής 
1997 4.376 9,55% 
1998 2.953 11,35% 
1999 1.528 32,23% 
2000 3.083 20,15% 
2001 5.499 22,48% 
2002 5.664 1,07% 
2003 8.178 0,62% 
2004 4.469 0,88% 
2005 9.050 1,90% 

2006* 5.413 1,78% 
   Πηγή: Υπουργείο ∆ηµόσιας Ταξης, Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
   * Μέχρι τον Σεπτέµβριο. 
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Πίνακας 8.3.2. 
Αναγνώριση προσφυγικού και ανθρωπιστικού καθεστώτος 

σε αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα κατά εθνικότητα, 2003-2006 
 

Εθνικότητα 2003 2004 2005 2006* 
Μπανγκλαντές 3,07% 4,65% 6,08% 24,67% 
Πακιστάν 8,60% 5,53% 12,75% 15,48% 
Ιράκ  35,20% 20,94% 10,73% 14,38% 
Αφγανιστάν 7,25% 8,55% 5,06% 8,86% 
Ιράν 7,73% 5,10% 2,24% 5,10% 
Γεωργία   7,23% 20,96% 4,68% 
Nιγηρία 5,72% 7,27% 4,49% 3,86% 
Σουδάν 2,71% 2,02% 1,33% 1,83% 
Σοµαλία 5,21% 3,13% 1,21% 1,52% 
Τουρκία 2,67% 2,69% 1,39% 0,99% 
Μιανµάρ 6,07% 3,16% 0,75% 0,28% 
Παλαιστίνη 2,53% 1,68% 0% 0% 

    Πηγή: Υπουργείο ∆ηµόσιας Ταξης, Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
    * Μέχρι τον Σεπτέµβριο. 

 
 
 
 
 

Πίνακας 8.3.3. 
Αιτήσεις για άσυλο από τις µεγαλύτερες κοινότητες  

επί του συνόλου των αιτούντων, 2005 
 

Εθνικότητα Αριθµός Μερίδιο (%) 
Πακιστάν 1.154 12,7% 
Ιράκ 971 10,7% 
Μπανγκλαντές 550 6,1% 
Αφγανιστάν 458 5,1% 
Νιγηρία 406 4,5% 
Ιράν 203 2,3% 
Τουρκία 126 1,4% 
Σουδάν 121 1,3% 
Σοµαλία  110 1,2% 
Μιανµάρ  68 0,8% 
Λοιποί 4.883 53,9% 
ΣΥΝΟΛΟ 9.050 100,0% 

           Πηγή: Kanellopoulos. C. & M. Gregou (2006): Policy Report on Migration, 
           Asylum and Return in Greece, Athens, March 2006. KEPE, European Migration Network. 
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Πίνακας 8.3.4. 
Χορήγηση ασύλου σε Ασιάτες στην Ελλάδα 

Ιανουάριος-Οκτώβριος 2006 
 

Χώρα 
Προέλευσης 

Υπο- 
Σύνολο 

Μερίδιο  
(%)* 

Πακιστάν 184 15,70% 
Μπανγκλαντές 178 15,19% 
Κίνα 76 6,48% 
Αφγανιστάν 48 4,10% 
Ινδία 30 2,56% 
Ιράν 21 1,79% 
Σρι Λάνκα 16 1,37% 
Μιανµάρ 12 1,02% 
Φιλιππίνες 5 0.43% 
Ινδονησία 3 0,26% 
Νεπάλ 2 0,17% 
Βιετνάµ 1 0,09% 
ΣΥΝΟΛΟ 1.172  

           Πηγή: Υπουργείο ∆ηµόσιας Ταξης, Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,  
           Martin Baldwin-Edwards. 
           * Μερίδιο επί του συνόλου των αιτούντων άσυλο όλων των εθνικοτήτων (1.172) 

 
 
 
 
 

8.4. Ασιατικές κοινότητες στην Ελλάδα 
 

Πίνακας 8.4.1. 
Μέγεθος των ασιατικών κοινοτήτων στην Ελλάδα, 1981-2006  

 
Χώρες 1981 1991 2001 2006* 
Πακιστάν 713 1.911 9.945 15.478 
Ινδία  754 1.720 7.583 10.697 
Φιλιππίνες 764 3.605 3.451 6.863 
Μπανγκλαντές - - 4.118 5.432 
Κίνα 186 106 1.356 2.070 
Ιράν 937 850 180 - 
Σρι Λάνκα - - 522 878 
Ιαπωνία 1.047 381 152 - 
Βιετνάµ 195 229 6 - 
Νότια Κορέα 120 174 87 - 
Ινδονησία 113 63 89 - 
Ταϊλάνδη 108 105 88 - 
Αφγανιστάν - - 2 - 

        Πηγή: ΕΣΥΕ, Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, Martin Baldwin-Edwards. 
       * Τα στοιχεία για το 2006 αφορούν τις εκδοθείσες άδειες διαµονής και είναι σαφέστατα ελλιπή. 
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Πίνακας 8.4.2. 

Καταγεγραµµένοι µετανάστες στην Ελλάδα κατά περιοχές προέλευσης, 1990-2006  
 

Περιοχή 
Προέλευσης 

Άδειες 
Παραµονής 

1990 

Απογραφή 
1991 

Νοµιµοποίηση 
1997 

Απογραφή 
2001 

Άδειες 
∆ιαµονής 

2006* 
Ευρώπη 26.483 86.525 313.109 600.736 491.616 
Νότια Ευρώπη  2.829 27.185 244.403 450.271 374.798 
Ανατολική Ευρώπη  12.471 27.968 68.564 108.693 116.588 
Βόρεια Ευρώπη  5.696 13.803 112 18.151 208 
∆υτική Ευρώπη 5.487 17.569 30 23.621 22 
Μέση Ανατολή-Μεσόγειος 12.216 38.776 24.511 80.297 41.288 
Βόρεια Αφρική 5.393 5.220 7.283 9.026 12.110 
∆υτική Ασία 6.823 33.556 17.228 71.271 29.178 
Ασία 9.189 9.144 27.706 37.282 44.801 
Ανατολική Ασία 759 661 363 1.513 2.453 
Νοτιοκεντρική Ασία 3.697 4.481 21.813 28.584 35.091 
Νοτιοανατολική Ασία 4.733 4.002 5.530 7.185 7.257 
Υποσαχάρια Αφρική 1.530 2.623 4.083 6.674 4.469 
Ανατολική Αφρική 793 1.334 1.575 2.118 1.547 
Κεντρική Αφρική 35 222 142 530 296 
Νότια Αφρική 155 564 37 1.085 235 
∆υτική Αφρική 547 503 2.329 2.941 2.391 
Νότια και Βόρεια Αµερική 6.063 20.872 527 27.347 3.931 
Ωκεανία  520 6.505 34 9.065 310 
ΣΥΝΟΛΟ 56.001 164.445 369.970 761.401 586.415 

   Πηγές: Επεξεργασία στοιχείων της ΕΣΥΕ και του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. Martin Baldwin-Edwards. 
   * Εκτίµηση 

 
Πίνακας 8.4.3. 

Μερίδιο των κυριότερων περιοχών προέλευσης των µεταναστών στην Ελλάδα, 1990-2006 
 

Περιοχή 
Προέλευσης 

Άδειες 
Παραµονής 

1990 

Απογραφή 
1991 

Νοµιµοποίηση 
1997 

Απογραφή 
2001 

Άδειες ∆ιαµονής 
2006* 

Ευρώπη 47,3% 52,6% 84,6% 78,9% 83,8% 
Μέση Ανατολή-Μεσόγειος 21,8% 23,6% 6,6% 10,5% 7,0% 
Ασία 16,4% 5,5% 7,5% 4,9% 7,6% 
Υποσαχάρια Αφρική 2,7% 1,6% 1,1% 0,8% 0,7% 
Νότια και Βόρεια Αµερική 10,8% 12,7% 0,1% 3,6% 0,6% 
Ωκεανία 0,9% 0,4% 0,0% 1,2% 0,1% 

 Πηγές: Επεξεργασία στοιχείων της ΕΣΥΕ και του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. Martin Baldwin-Edwards. 
 * Εκτίµηση 

 
 

8.5. Οικονοµικό και κοινωνικό προφίλ των Ασιατών µεταναστών στην Ελλάδα 
 

Πίνακας 8.5.1. 
Μέγεθος και τοµείς απασχόλησης των µεγάλων ασιατικών κοινοτήτων 

κατά την απογραφή του 2001* 
 

Χώρα 
Προέλευσης 

Αριθµός Αγροτική 
Οικονοµία 

Μεταποίηση Κατασκευές Εµπόριο, 
Τουρισµός 

Λοιπές 
υπηρεσίες 

Μ/∆** 

Πακιστάν 9.238 13,3% 43,2% 13,5% 13,1% 5,9% 11,1% 
Ινδία 6.062 52,7% 18,3% 8,3% 5,8% 5,2% 9,7% 

Φιλιππίνες 4.948 1,1% 2,2% 0,7% 8,3% 82,2% 5,5% 
Μπανγκλαντές 4.101  2,4 % 52,2 % 5,5 % 26,1% 5,0 % 8,7% 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (2003). 
* Το 2001 οι κοινότητες των Κινέζων και των Αφγανών ήταν πολύ µικρότερες απ’ό,τι το 2006.  
** Μη διαθέσιµες πληροφορίες. 



 
 

 
Πίνακας 8.5.2. 

Ετήσιες µεταβολές των εµβασµατικών ροών των Ασιατών µεταναστών στην Ελλάδα µέσω της Western Union, 1997-2006 
 

ΕΤΟΣ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Ινδία 516,7%          55,4% 12,2% 227,1% 93,8% 140,3% 147,3% 38,6% 9,7% 59,8%
Πακιστάν 220,0%          187,5% 215,2% 137,9% 82,3% 143,2% 52,0% 4,6% 63,9% 58,0%
Μπανγκλαντές 0,0%          -100,0% --- 258,8% -26,8% 145,4% -10,1% -13,6% 216,7% 55,4%
Ινδονησία 1.383,3%          -33,7% 23,7% 274,0% 75,8% 90,2% 21,5% 38,3% 41,2% 19,4%
Φιλιππίνες 61,0%          43,9% 196,8% 421,3% 131,8% 88,3% 6,0% -3,4% 37,9% 21,0%
Κϊνα ---          --- 120,0% 131,8% 41,2% 251,4% 45,5% 93,8% 94,8% 59,1%
ΣΥΝΟΛΟ 244,6%          27,5% 156,3% 285,8% 83,1% 108,2% 34,8% 14,4% 42,2% 42,7%
Πηγή: Western Union - Ελλάδα 

 
 
 
 

Πίνακας 8.5.3. 
Μορφωτικό επίπεδο των Πακιστανών, Ινδών και Φιλιππινέζων σε σύγκριση µε το σύνολο των µεταναστών στην Ελλάδα, 2001 

 
Κοινότητα Κάτοχοι 

µεταπτυχιακού 
τίτλου ή 

διδακτορικού 

Πανεπιστηµιακή 
µόρφωση 

Ανώτερη 
επαγγελµατική 
κατάρτιση 

Απόφοιτοι 
Λυκείου 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου 

 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικού 

Κάποιες 
τάξεις 

δηµοτικού 

Στοιχειώδης 
ανάγνωση και 

γραφή 

Αναλφάβητοι 

Σύνολο µεταναστών 0,6%         9,3% 2,7% 29,3% 16,8% 21,9% 7,4% 2,8% 9,2%
Πακιστανοί 0,2%         1,8% 2,3% 21,2% 21,6% 30,6% 0,65 8,0% 13,8%

Ινδοί 0,3%         1,6% 1,2% 22,9% 21,1% 35,8% 0,6% 5,75 10,7%
Φιλιππινέζοι 0,4%         10,5% 11,7% 41,1% 13,35 10,9% 3,1% 1,9% 7,25

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή του 2001 

 
 

«Ασιάτες Μετανάστες στην Ελλάδα: Προέλευση, Παρόν και Προοπτικές» 
Ινστιτούτο ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων 

40 


	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	1. Περίληψη: Βασικά Συμπεράσματα και Προτάσεις
	1.1. Βασικά συμπεράσματα
	Οι Ασιάτες μετανάστες προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές
	Η καλύτερη μορφή προστασίας των Ασιατών μεταναστών εξασφαλίζ
	Τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τους Ασιάτες μετανάστες



	1.2. Βασικές προτάσεις

	2. Ερευνητικά Ερωτήματα και Μεθοδολογία
	2.1. Αναγκαιότητα της έκθεσης και ερευνητικά ερωτήματα
	2.2. Ορισμός της έννοιας «Ασιάτης μετανάστης»
	2.3. Πηγές πληροφόρησης
	2.4. Δυσκολίες του εγχειρήματος

	3. Καθ’οδόν προς την Ελλάδα
	3.1. Μερίδιο της Ασίας στις παγκόσμιες ροές μετανάστευσης
	3.2. Παράγοντες εξώθησης
	3.3. Παράγοντες έλξης
	3.4. Διαδρομές και κόστος μεταφοράς των μεταναστών
	3.5. Είσοδος στην Ελλάδα

	4. Παρουσία των Ασιατών Μεταναστών στην Ελλάδα
	4.1. Ιστορική εξέλιξη της μετανάστευσης από την Ασία προς τη
	4.2. Νομικό καθεστώς των Ασιατών μεταναστών
	4.2.1. Νομικό πλαίσιο για την μετανάστευση στην ΕΕ και την Ε
	4.3. Μέγεθος των ασιατικών κοινοτήτων
	4.4. Οικονομικό προφίλ των Ασιατών μεταναστών
	4.4.1. Εργασία και τόποι διαμονής των Ασιατών μεταναστών
	4.4.2. Κοινωνική ασφάλιση των Ασιατών μεταναστών


	4.5. Κοινωνικό προφίλ των Ασιατών μεταναστών
	4.5.4. Περιοχές προέλευσης των Ασιατών μεταναστών

	4.6. Οργάνωση των ασιατικών κοινοτήτων
	4.6.1. Σύλλογοι των Ασιατών μεταναστών

	4.7. Κοινωνική θέση των Ασιατών μεταναστών
	4.7.2. Σχέσεις των Ασιατών με άλλες κοινότητες μεταναστών
	4.7.3. Κυριότερα ζητήματα για τους Ασιάτες μετανάστες

	4.7.4. Σχέδια παραμονής, επιστροφής ή περαιτέρω μετανάστευση
	5. Συμπεράσματα
	5.1. Καθ’οδόν προς την Ελλάδα
	5.1.1. Θέση της Ελλάδας στην μετανάστευση Ασιατών προς την Ε

	5.2. Διαμόρφωση και προφίλ των ασιατικών κοινοτήτων στην Ελλ
	5.2.3. Περιοχές προέλευσης των Ασιατών μεταναστών

	5.3. Προοπτικές κοινωνικής ένταξης των Ασιατών μεταναστών.
	5.3.2. Οργάνωση των ασιατικών κοινοτήτων
	5.3.3. Σχέδια των Ασιατών μεταναστών για το μέλλον



	6. Προτάσεις
	6.1. Προς ελληνικές αρχές
	6.2. Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
	7. Βιβλιογραφία
	7.1. Ελληνική βιβλιογραφία
	7.2. Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

	Liang, Z. - Chunyu, M. D.,‘Cumulative Causation, Market Tran
	8. Παράρτημα
	8.1. Παγκόσμιος πληθυσμός και το ειδικό βάρος της Ασίας
	8.2. Είσοδος των Ασιατών λαθρομεταναστών στην Ελλάδα
	8.3. Χορήγηση ασύλου στους Ασιάτες μετανάστες στην Ελλάδα
	Χορήγηση ασύλου σε Ασιάτες στην Ελλάδα
	Ιανουάριος-Οκτώβριος 2006


	8.4. Ασιατικές κοινότητες στην Ελλάδα
	8.5. Οικονομικό και κοινωνικό προφίλ των Ασιατών μεταναστών 


