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Οι μορφές και οι συνέπειες της μετανάστευσης

• Η ύπαρξη εθνικών συνόρων οδήγησε στη διάκριση της έννοιας μετανάστευση σε εσωτερική και σε εξωτερική.

• Επίσης, μπορούμε να διαχωρίσουμε τη μετανάστευση σε εκούσια και σε ακούσια. Η εκούσια, συνήθως,

ταυτίζεται με τη μετακίνηση πληθυσμών για εύρεση εργασίας, ενώ η ακούσια ταυτίζεται με τους διωγμούς 

πολιτών για θρησκευτικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους.

• Οι επιπτώσεις για τους μετακινούμενους κατά τη διάρκεια ένταξης τους σε μια νέα κοινωνία είναι λίγες και 

μικρής έντασης, εφόσον πρόκειται για εσωτερική μετανάστευση ή για εξωτερική μετανάστευση προς κάποια 

ανεπτυγμένη χώρα, όπου συνηθίζουν οι μετακινούμενοι να δημιουργούν κοινότητες, με βάση τη χώρα 

προέλευσής τους.

• Παρ’ όλα αυτά δεν είναι ποτέ σίγουρο ό,τι ο ντόπιος πληθυσμός θα διατηρήσει την εσωτερική του ισορροπία, 

αφού είναι πιθανό να δημιουργήσει μηχανισμούς αποκλεισμού των «ξένων» που οδηγούν σε διάφορες 

διακρίσεις, ενώ μπορεί ακόμα και να αντιδράσει βίαια στην εγκατάσταση μειονοτήτων μεταναστών. 



Η νεωτερική μετανάστευση 

• Η νεωτερική μετανάστευση είναι η σύγχρονη μετανάστευση· όρος που χρησιμοποιήθηκε για να 

χαρακτηριστεί η μεταπολεμική ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση, σε αντίθεση με την παραδοσιακή 

υπερπόντια.

• Η νεωτερική μετανάστευση είναι συνδεδεμένη απολύτως με την εκβιομηχάνιση, και είναι 

συνάρτηση της κοινωνικοπολιτικής ανάπτυξης μόνο των καπιταλιστικών ή των σοσιαλιστικών 

κοινωνιών.



Μετανάστες και πρόσφυγες 

• Από το 19ο και τον 20ο αιώνα δημιουργείται η έννοια του εθνικού κράτους.

• Ταυτόχρονα επικρατεί και η έννοια του πρόσφυγα λόγω του εθνικού κράτους και αρχίζουν να 

εφαρμόζονται διάφορα μέτρα, όπως το κλείσιμο των συνόρων και η ανταλλαγή πληθυσμών για 

να διασφαλιστούν τα συμφέροντα τους. 

• Ειδικότερα, με τις συμφωνίες ανταλλαγής πληθυσμών εξαλείφονταν οι φυλετικές μειονότητες, 

που κατά κάποιους ήταν συνεχής κίνδυνος για τη διεθνή ειρήνη.

• Επίσης, οι μεταναστευτικές ροές συγχέονται με τις προσφυγικές ροές, τις οποίες και ενισχύουν.



Αλλοδαποί, γηγενείς και προσφυγικό ζήτημα

• Τελικά, η έννοια του αλλοδαπού σήμερα αποκτά νόημα. Πρόκειται για πολίτη μιας άλλης χώρας.

• Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πολιτικοποίηση του αλλοδαπού.

• Ο γηγενής προσδιορίζεται ως ο προερχόμενος από το κράτος, το οποίο είναι μια κατεξοχήν πολιτική μορφή.

• Αντίθετα ο αλλοδαπός προσδιορίζεται ως ο μη γηγενής και (αδιαίρετα) ο μη πολίτης, που δεν ανήκει σε κάποια πολιτική 

κοινότητα συγκροτούμενη σε κράτος. 

• Τα δικαιώματα του όπως και οι υποχρεώσεις του, προσδιορίζονται από ένα νομικό καθεστώς που τον αφορά 

συγκεκριμένα. 

• Οι προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής του αλλοδαπού προσδιορίζονται από την ιδιότητα του.

• Το προσφυγικό δεν απασχολεί τους ερευνητές ως κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα όπως το μεταναστευτικό, αλλά      

κυρίως ως πολιτικό και ηθικό ζήτημα. 





Όταν πεθαίνει ένα παιδί, πεθαίνει η ανθρωπότητα...

Όχι δεν πνίγηκε στην θάλασσα αλλά στην αδιαφορία μας. Στο ψεύτικο παραχαραγμένο 

Χριστιανισμό μας και στο πολιτισμό της παρακμής μας. Ας πάει τώρα κάποιος να 

ρωτήσει αυτό το παιδί, σε ποια φυλή και θρησκεία ανήκει. Γιατί εγώ βλέπω μονάχα ένα 

παιδί. Κι όταν πεθαίνει ένα παιδί, πεθαίνει η ανθρωπότητα.

π. λίβυος
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