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Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες η παρουσία των μεταναστών στην ελληνική 
περιφέρεια αποτελεί μια πραγματικότητα πέρα και από τις πιο παράτολμες 
προβλέψεις των αναλυτών και των κοινωνικών επιστημόνων, οι οποίοι κατά το 
παρελθόν εξέταζαν τις προοπτικές για την οικονομική αναδιάρθρωσή της εν μέσω 
των κυρίαρχων θεωρήσεων περί οικονομικού εκσυγχρονισμού και περί σταδίων 
ανάπτυξης. Σε όλα αυτά τα σενάρια, η ύπαιθρος ως περιφέρεια - αντιπαραβαλλόμενη 
στην κυριαρχία και στην σπουδαιότητα της πόλης ως κέντρου - παρέμενε 
υπολειμματική, οπισθοδρομική και  ασθμαίνουσα.  
Με την έλευση της εποχής της παγκοσμιοποίησης και της επέκτασης  του 
μεταμοντερνισμού, η γραμμική ανάγνωση της κοινωνικής πραγματικότητας κατέστη 
αυτόματα ανεδαφική και έωλη. Ταυτόχρονα κατέρρευσε η πεποίθηση ότι η 
μετανάστευση ως φαινόμενο περιχαρακώνεται εντός των συμβατικών κατηγοριών 
σχετικά με τον οικονομικό ρόλο των μετανάστευσης στο πλαίσιο των αναπτυγμένων 
χωρών. Η τυπολόγηση της μετανάστευσης σε: α) μόνιμη/ μακρόχρονη εγκατάσταση, 
β) εποχική μετανάστευση και γ) κυκλική μετανάστευση, έχει πλέον σαφή όρια καθώς 
υφίστανται όλο και περισσότερες ασυνέχειες που αποδομούν κάθε μια από αυτές τις 
κατηγορίες. Έννοιες όπως η «διεθνικότητα» (transnationalism) των μεταναστών 
επινοήθηκαν για να απεικονίσουν ορισμένες από τις εν λόγω ασυνέχειες, οι οποίες 
οφείλονται στην αυξημένη κινητικότητα των μεταναστών στο χώρο, στην παράλληλη 
ένταξή τους στις κοινωνίες υποδοχής και αποστολής και στην ανάμιξη διαφορετικών 
εθνοτικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών.  
Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με τη γενικότερη 
πορεία της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική 
περιφέρεια, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, τις ομοιότητες και τις διαφορές σε σχέση 
με άλλες χώρες της Ευρώπης. Στη συνέχεια θα συζητηθούν τα ζητήματα που 
απορρέουν από την εργασιακή ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες 
υποδοχής και από τις διαρκείς προσπάθειές τους για ανοδική επαγγελματική 
κινητικότητα. Θα χρησιμοποιηθούν εμπειρικά δεδομένα από διαδοχικές επιτόπιες 
έρευνες στην αγροτική Ελλάδα (κατά την περίοδο 2000-2007), ώστε να φωτιστούν οι 
ποιοτικές διαστάσεις της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών 
και να εντοπιστούν οι αντιφάσεις της θεσμικής ένταξής τους, καθώς και οι 
ανεπάρκειες της ισχύουσας μεταναστευτικής πολιτικής. 
 
 


