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Μεταναστευτική Κρίση 

 

Εισαγωγή 

     Το φαινόμενο της μετανάστευσης απασχολεί πάρα πολλές δεκαετίες 

την ανθρωπότητα. Χιλιάδες είναι τα άτομα εκείνα που αναγκάζονται να 

μεταναστεύσουν, να φύγουν από τη χώρα τους και να αναζητήσουν ένα 

νέο τόπο κατοικίας και εργασίας. Το φαινόμενο της μετανάστευσης στην 

Ελλάδα και ιδιαίτερα η μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής 

μεταναστών, το νομικό καθεστώς, οι συνθήκες διαβίωσης των 

μεταναστών αλλά και η στάση των Ελλήνων έχουν απασχολήσει και 

συνεχίζουν να απασχολούν πληθώρα μελετητών. Ελάχιστες είναι οι 



μελέτες αναφορικά με το θέμα της παροχής υπηρεσιών στους 

οργανισμούς υγείας. 

     Η μετανάστευση αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο που σχετίζεται 

με την ανθρώπινη φύση το οποίο εκτυλίσσεται από την αρχαιότητα έως 

σήμερα. Χιλιάδες είναι αυτοί που καθημερινά αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω οικονομικών, πολιτικών ή φυσικών 

παραγόντων. Οι μετακινήσεις πληθυσμών, στη διάρκεια της ιστορίας, 

λάμβαναν χώρα, κυρίως γιατί στις χώρες υποδοχής η οικονομική 

κατάσταση ήταν αρκετά καλύτερη από αυτή που επικρατούσε στις χώρες 

προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να αναζητήσουν και να 

εξασφαλίσουν ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο και μια καλύτερη ποιότητα 

ζωής. Ένας ακόμη λόγος είναι η πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις 

χώρες προέλευσης των μεταναστών όπως αυταρχικά καθεστώτα, 

πόλεμοι, κλπ, η οποία τους οδηγεί στο να φύγουν από τις χώρες τους 

προκειμένου να μετακινηθούν προς πιο δημοκρατικές χώρες με πιο 

σταθερά πολιτικά καθεστώτα. Λόγω της σημερινής οικονομικής κρίσης 

και της πολιτικής αστάθειας στις γειτονικές χώρες της ΕΕ, το θέμα της 

υγείας των μεταναστών έρχεται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο.  

     Η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό τείνει να επικεντρώνεται 

σε προβλήματα, όπως ο φόβος για κατάχρηση των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης, ο φόβος ότι οι πληθυσμιακές αυτές ομάδες 



επιβαρύνουν τα συστήματα υγείας και, τέλος, ο φόβος για εξάπλωση 

μεταδοτικών ασθενειών. Σε γενικές γραμμές, πολλές ομάδες μεταναστών 

είναι στην πραγματικότητα υγιέστερες από τον γενικό πληθυσμό, παρότι 

σε πολλές χώρες οι μετανάστες τείνουν να μην χρησιμοποιούν όσο θα 

έπρεπε τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας.       

     Ωστόσο, είναι προφανές ότι ορισμένες από τις ομάδες αυτές είναι 

ενδεχομένως περισσότερο ευάλωτες σε ασθένειες, κυρίως λόγω της 

μειονεκτικής κοινωνικο-οικονομικής τους κατάστασης, της 

περιορισμένης πρόσβασής τους στην υγειονομική περίθαλψη, της 

έλλειψης γνώσεων γύρω από την πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες 

και του κοινωνικού στίγματος και των διακρίσεων που υφίστανται. 

    Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις αναφορικά με το φαινόμενο της 

μετανάστευσης βρίσκονται σε ιδιαίτερα περίοπτη θέση στην πολιτική 

ατζέντα των χωρών της Ε.Ε. Η αύξηση των μεταναστευτικών εισροών, η 

αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις οικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο καθώς και τα σχετικά υψηλά επίπεδα ανεργίας στις περισσότερες 

από τις χώρες υποδοχής, αποτελούν ορισμένους μόνο από τους 

παράγοντες οι οποίοι συνηγορούν στη διατήρηση του ενδιαφέροντος των 

επιστημόνων, των πολιτικών και της κοινής γνώμης για το φαινόμενο της 

μετανάστευσης. Ταυτόχρονα, η προοπτική μιας περαιτέρω διεύρυνσης 

της δημογραφικής γήρανσης για τους πληθυσμούς των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδίδει στη μετανάστευση έναν πιο διαρθρωτικό 



χαρακτήρα, στο βαθμό που, η παρουσία των μεταναστών θεωρείται από 

πολλούς ως μια λύση για την κάλυψη των μελλοντικών ανισορροπιών 

στην κατά ηλικία δομή του πληθυσμού της Ευρώπης. 

 

Ορισμός μετανάστευσης  

      Ως μετανάστευση ορίζεται η μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή του 

τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού συνόλου . Ως 

συνεχής ροή προσώπων από και προς μία περιοχή η μετανάστευση είναι 

μία από τις τρεις βασικές δημογραφικές διαδικασίες. Είναι η διαδικασία 

εκείνη που συνεπάγεται τη μηχανική (ή τεχνητή) ανανέωση και φθορά 

ενός πληθυσμού, σε αντίθεση με τις άλλες δύο διαδικασίες 

(γεννητικότητα θνησιμότητα), που έχουν σχέση με τη φυσική ανανέωση 

και τη φθορά ενός πληθυσμού. 

 

Διακρίσεις μετανάστευσης  

        Η μετανάστευση, με βάσει το καθεστώς εισόδου και παραμονής στη 

χώρα υποδοχής, διακρίνεται σε Νόμιμη και Παράνομη Μετανάστευση.  

 Νόμιμη Μετανάστευση  



      Νόμιμοι μετανάστες είναι τα πρόσωπα τα οποία έχουν εισέλθει και 

παραμένουν νόμιμα στη χώρα, η παρουσία τους έχει καταγραφεί από τις 

αρμόδιες αρχές και είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη άδεια 

παραμονής και εργασίας. Οι μετανάστες ξένης εθνικότητας διακρίνονται 

σε δύο βασικές κατηγορίες, σε αυτούς που προέρχονται από κράτος – 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ελεύθερης 

εγκατάστασης και στους υπηκόους τρίτων χωρών, για την είσοδο και 

παραμονή των οποίων στη χώρα απαιτείται διαδικασία προέγκρισης.  

 

 Παράνομη Μετανάστευση  

       Πρόκειται για τους αλλοδαπούς οι οποίοι, είτε εισήλθαν στη χώρα 

εξαρχής, χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, οπότε χαρακτηρίζονται 

«λαθρομετανάστες» είτε εισήλθαν νόμιμα μεν, υπό κάποια ιδιότητα 

(τουρισμός, σπουδές, νόμιμη εργασία κ.λ.π.) αλλά στη συνέχεια 

παραμένουν παράνομα στη χώρα, ως αντικανονικοί μετανάστες. Στην 

σύγχρονη εποχή μετανάστευση και λαθρομετανάστευση αποτελούν ένα 

ενιαίο φαινόμενο.    Ειδικότερα η λαθρομετανάστευση θα μπορούσε να 

θεωρηθεί το «νόθο» παιδί της μετανάστευσης αφού στην ουσία 

εμφανίζεται όπου οι χώρες “υποδοχής” μεταναστών εξαντλούν κατά ένα 

τρόπο τις δυνατότητες τους να δεχθούν νομίμους μετανάστες.  



        Ιστορικά η «λαθρομετανάστευση», σαν κοινωνικό φαινόμενο, 

συμπίπτει με την εμφάνιση της νομικής υπόστασης του «κράτους» και 

των συναφών εννοιών της κυριαρχίας των συνόρων των πολιτών, που 

περιόρισαν και έθεσαν υπό τον έλεγχο της κρατικής εξουσίας, την 

ελεύθερη είσοδο και παραμονή εντός των ορίων της κρατικής 

κυριαρχίας, ξένων προς το κράτος ατόμων ή των ομάδων.  

        Κοινωνιολογικά η λαθρομετανάστευση αποτελεί μια μη νόμιμη 

μορφή της λεγόμενης “εξωτερικής” μετανάστευσης δηλαδή της 

μετακίνησης ατόμων ή ομάδων από τη χώρα προέλευσης τους προς μια 

άλλη χώρα-κράτος με εθνολογική οντότητα, κοινωνική δομή και ίδιο 

πολιτισμό.  

      Τα μεταναστευτικά φαινόμενα μπορούν να καταταγούν σε διάφορες 

κατηγορίες, ανάλογα με τα κριτήρια διάκρισης που χρησιμοποιούμε κάθε 

φορά. Οι σημαντικότερες διακρίσεις είναι οι ακόλουθες:  

α) Με κριτήριο το κράτος ως γεωγραφική περιοχή παρατήρησης και 

μελέτης, διακρίνουμε τη διεθνή και την εσωτερική μετανάστευση.  

● Διεθνής μετανάστευση είναι η κίνηση από το ένα κράτος προς το άλλο.  

● Εσωτερική μετανάστευση είναι η κίνηση από έναν οικισμό σ' έναν 

άλλο μέσα στα όρια του ίδιου κράτους.  



       Το ρεύμα των εκροών στην περίπτωση της διεθνούς μετανάστευσης 

ονομάζεται αποδημία, ενώ στην εσωτερική μετανάστευση εκδημία.  Το 

ρεύμα εισροών (άφιξη για εγκατάσταση) ονομάζεται στην περίπτωση της 

διεθνούς μετανάστευσης μετοικία και ειδικότερα εισδημία όταν 

πρόκειται για εσωτερική μετανάστευση. Η παλιννόστηση και ο 

επαναπατρισμός αποτελούν δύο ειδικότερες μορφές μετοικίας 

(επιστροφή στη γενέτειρα ή τον τόπο καταγωγής), ενώ ο εξαστισμός μία 

ειδικότερη μορφή εσωτερικής μεταναστευτικής κίνησης.  

β) Με κριτήριο την προβλεπόμενη διάρκεια παραμονής. η μετανάστευση 

διακρίνεται σε μόνιμη ή προσωρινή. Ιδιαίτερη μορφή προσωρινής 

μετανάστευσης είναι η παρεπιδημία, η προσωρινή δηλαδή παραμονή σε 

έναν τόπο για βιοτικούς ή επαγγελματικούς λόγους.  

γ) Με κριτήριο την μεταβολή ή μη του τρόπου ζωής σε σχέση με πριν 

την αναχώρηση ή μετανάστευση, διακρίνεται σε καινοτόμο, όταν 

μεταβάλλεται ο τρόπος ζωής του μετανάστη (π.χ. αγρότης που γίνεται 

βιομηχανικός εργάτης) και συντηρητική, όταν αυτός δε μεταβάλλεται 

(π.χ. μετανάστευση νομάδων).  

δ) Με κριτήριο το βαθμό εξάρτησης από τη φύση ως παράγοντα 

προσδιοριστικό της απόφασης φυγής, η μετανάστευση διακρίνεται σε 



αρχαϊκή, λόγω εξάντλησης (εποχιακής ή μόνιμης) των φυσικών πόρων 

και σύγχρονη, αυτή που προκαλείται από οικονομικούς λόγους.  

ε) Με κριτήριο το βαθμό και το είδος εξάρτησης από τη χώρα 

προέλευση, η μετανάστευση διακρίνεται σε παροικία και αποικία.  

στ) Με κριτήριο το μέγεθος του μετακινούμενου πληθυσμού, η 

μετανάστευση διακρίνεται σε ανεξάρτητη (ατομική ή ομαδική), όταν 

είναι αποτέλεσμα απόφασης μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων και σε 

μαζική όταν πρόκειται για μορφή μετακίνησης κατά μάζες (π.χ. 

ανταλλαγή πληθυσμών, μετακινήσεις φυλών κ.λπ.).  

ζ) Με κριτήριο την πρόθεση μετανάστευσης διακρίνονται τρεις (3) 

επιμέρους μορφές αυτής, η εκούσια, η αναγκαστική και η βίαιη.  

● Εκούσια είναι η μετανάστευση που είναι προϊόν ελεύθερης απόφασης 

του μετακινούμενου ατόμου ή συνόλου.  

● Αναγκαστική είναι η μετανάστευση που προκαλείται από την 

ηθελημένη δημιουργία δυσμενών συνθηκών διαβίωσης σε βάρος 

ορισμένων κατηγοριών ατόμων ή μερίδας πληθυσμού.  

● Βίαιη μετανάστευση είναι μία μορφή μετακίνησης που επιβάλλεται 

συνήθως από τις δημόσιες αρχές ενός κράτους και δεν αφήνει περιθώρια 

επιλογής στους μετακινούμενους (π.χ. μετατοπίσεις πληθυσμών, 



αναγκαστικοί εποικισμοί, απελάσεις και ξενηλασίες, αναγκαστικές 

ανταλλαγές πληθυσμών κ.λπ.).  Στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα 

αυτής της κατηγορίας χαρακτηρίζονται ως πρόσφυγες, εκτοπισμένα 

πρόσωπα κ.λπ.  

        Οι διακρίσεις που αναφέρονται παραπάνω δε συνιστούν αμοιβαία 

αποκλειόμενες κατηγορίες. Αντίθετα μία μεταναστευτική κίνηση μπορεί 

να χαρακτηριστεί κατά διάφορους ταυτόχρονα τρόπους, καθώς καθένα 

από τα κριτήρια διάκρισης αποτελεί και διαφορετικό πρίσμα εξέτασης 

ενός φαινόμενου. Η ένταξη μίας συγκεκριμένης μεταναστευτικής 

κίνησης στις προαναφερθείσες κατηγορίες είναι θέμα πραγματικό που θα 

κριθεί με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εν λόγω κίνησης.  

 

Αίτια μετανάστευσης 

       Κατά κάποιο γενικότερο τρόπο, οικονομολόγοι, ιστορικοί και 

κοινωνιολόγοι προσπάθησαν να προσδιορίσουν τη σχετική σημασία των 

παραγόντων μετανάστευσης από ή απώθησης σε σχέση με τους 

παράγοντες μετανάστευσης προς ή έλξης στις μεταναστευτικές κινήσεις. 

Αυτή όμως η προσπάθεια θεωρητικής διάκρισης των αιτίων κρίνεται από 

μερίδα ερευνητών ως αδόκιμη καθώς προσπαθεί να χαρακτηρίσει το 



είδος τους με βάση τις αντιδράσεις που προκαλούν και όχι ανάλογα με τα 

κύρια χαρακτηριστικά τους. 

       Οι αντιδράσεις όμως δεν είναι ποτέ σταθερές κι αυτό σημαίνει ότι 

σταθερά αίτια μπορούν να αλλάζουν χαρακτηρισμό, επειδή άλλαξε ο 

τρόπος που αντιδρούν οι άνθρωποι σ' αυτούς. Γι’ αυτό το λόγο ορθότερη 

είναι η κατάταξη των αιτίων που προκαλούν τη μετανάστευση ανάλογα 

με τα εξωτερικά και αναντίρρητα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά τους 

στις ακόλουθες ενδεικτικές γενικές κατηγορίες:  

 

 Φυσικά αίτια  

       Μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον που καθιστούν δύσκολη την 

επιβίωση, όπως ξηρασία, πλημμύρες, σεισμοί κ.λπ. Η σημασία των 

παραγόντων αυτών είναι μεγαλύτερη όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο 

της τεχνολογίας και επομένως η εξάρτηση ενός πληθυσμού από τη φύση 

και την επιτόπια παραγωγή.  

 Οικονομικά αίτια  

       Σαν τέτοιοι θα μπορούσαν να αναφερθούν η έλλειψη επαρκών 

δυνατοτήτων απασχόλησης, η υποαπασχόληση, το χαμηλό εισόδημα σε 

συνδυασμό πολλές φορές με την υπέρμετρη χρονικά εργασιακή 



απασχόληση, η αναγκαστική μετακίνηση σαν αναπόσπαστο στοιχείο για 

την άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λπ.  

 Πολιτικά αίτια  

        Σ' αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι διώξεις λόγω φυλής, 

θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης, πολιτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, καθώς και η διακριτική μεταχείριση που πολλές φορές 

ακολουθείται από το καθεστώς μίας χώρας σε βάρος μεμονωμένων 

ατόμων ή και συγκεκριμένης κατηγορίας ενός πληθυσμού. Είναι δυνατόν 

πολλές φορές ταυτόχρονα πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες να 

ωθούν στη φυγή και τη μετανάστευση πολίτες μίας χώρας.  

 Κοινωνικά αίτια   

       Οι συνθήκες διαβίωσης σε συνδυασμό με τις δημογραφικές αλλαγές 

που σημειώνονται, κάνουν απαραίτητη την είσοδο οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού. Ο πληθυσμός σε πολλές χώρες «γερνάει» το ποσοστό των 

ατόμων τρίτης ηλικίας συνεχώς αυξάνει, με την αύξηση του μέσου όρου 

ζωής και τη μείωση των γεννήσεων. Επιπλέον, η διάρκεια της 

εκπαίδευσης έχει μεγαλώσει. Οι νέοι αργούν να εισέλθουν στην αγορά 

εργασίας ή δεν επιλέγουν πλέον κάποιες εργασίες που θεωρούν πως δεν 

προσδίδουν κύρος ή και ικανοποιητική αμοιβή.  



         Το παραπάνω αποτελεί επίσης βασικό κοινωνικό παράγοντα. Με τη 

μόρφωση και την επιθυμία για κοινωνική άνοδο των ατόμων αλλά και 

των οικογενειών τους, τα άτομα δεν δέχονται στη χώρα τους κάποιες 

εργασίες π.χ. ανειδίκευτες, χειρωνακτικές. Προσπαθούν να επωφεληθούν 

από άλλες ευκαιρίες που θα τους εξασφαλίσουν την επιθυμητή κοινωνική 

άνοδο, δημιουργώντας έτσι κενές θέσεις εργασίας. Ο ίδιος αυτός στόχος, 

μπορεί να οδηγήσει και στη μετανάστευση. Το άτομο αυτό, στη δική του 

χώρα αρνείται τις συγκεκριμένες εργασίες που θεωρεί ταπεινωτικές, 

αλλά σε ξένη χώρα τις δέχεται για να αποταμιεύσει και να επιστρέψει 

στην πατρίδα του.  

 

 Ψυχολογικά αίτια  

       Πολλές φορές άνθρωποι ωθούνται στη μετανάστευση από 

τυχοδιωκτισμό ή φιλαποδημία ή τέλος μιμητικά, ακολουθώντας την 

κρατούσα τάση μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και τους 

γνωστούς, φίλους, συγγενείς, ομοπάτριους κ.λπ. που προηγήθηκαν.  

       Το κύριο αίτιο που προκύπτει το φαινόμενο της μετανάστευσης και 

κατ’ επέκταση της λαθρομετανάστευσης υπήρξε, ανέκαθεν, η αναζήτηση 

καλύτερων “όρων ζωής” που δημιουργεί μια ισχυρότατη “δυναμική” 

μετακίνησης ατόμων ή ομάδων από χώρες χαμηλού βιοτικού επιπέδου σε 



χώρες οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προηγμένες. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι σημαντική επίδραση ασκούν οι προσδοκίες από τον τόπο 

προορισμού, οι οποίες πολλές φορές είναι υπερμεγέθεις λόγω 

εσφαλμένης (πολύ συχνά σκόπιμης) πληροφόρησης.  

 

 

 

 

	

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

Γιατροί του Κόσμου – Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο(2007). Χωρίς Χαρτιά, 

Χωρίς Υγεία;. Έκδοση των Γιατρών του Κόσμου.   

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2007), Δικαίωμα 

στην Υγεία των Μεταναστών χωρίς Νόμιμα Έγγραφα Παραμονής. 

Απόφαση ΕΕΔΑ, Αθήνα   



Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Συνεργασία και Ανταλλαγές σε θέματα 

Κοινωνικού Αποκλεισμού και Υγείας Μεταναστών (2003). Εθνική 

έκθεση για την Ελλάδα, συγγραφή Α. Καψάλης, Αθήνα.  

Ζαφειράκη Τ., Πλοτνικωφ Κ. και Χρυσού Ε., 2004, «Διακρίσεις, 

ρατσισμός, ξενοφοβία στην τοπική κοινωνία του Νομού Ηρακλείου», 

Ηράκλειο, σελ. 3-4. 

Ζωγραφάκης Σ. και Κασίμης Χ. (2014): «Ελληνική οικονομία και 

μετανάστες: Χτες... σήμερα... αύριο», Αθήνα, σελ. 383-384. 

Καρύδης, Β. Χ. (1996) : «Η εγκληματικότητα των Μεταναστών στην 

Ελλάδα» Εκδ. Παπαζήση Αθήνα , σελ 17.  

Κασιμάτη Κ. (2003): «Πολιτικές Μετανάστευσης και Στρατηγικής 

Ένταξης. Η περίπτωση των Αλβανών και Πολωνών μεταναστών», 

Gutenberg, ΚΕΚ-ΜΟΚΟΠ, Αθήνα. 

Κολοβός Παναγιώτης, 2014, «Το φαινόμενο της μετανάστευσης στις 

χώρες της Νότιας Ευρώπης και η Ελλάδα, ως χώρα διόδου και 

υποδοχής», Πειραιάς, σελ.1 



Λαμπριανίδης Λ. και Λυμπεράκη Α., 2001, «Αλβανοί Μετανάστες στη 

Θεσσαλονίκη, Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας», 

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη. 

Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Γκαζόν, Ε. (2005β). Μετανάστευση και υγεία 

πρόνοια. Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης – προκλήσεις και 

προοπτικές βελτίωσης, ΕΚΚΕ, Αθήνα.   

Μπάγκαβος Χ. και Παπαδοπούλου Δ. (2006): «Μετανάστευση και 

ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία», Gutenberg, Αθήνα. 

Μπινιέρη Αναστασία (2012): «Πολιτική υγείας για τους μετανάστες. Το 

παράδειγμα του νομού Αχαΐας», Πειραιάς, σελ.6 

Παπαγαρουφάλη, Ε. «Η συνέντευξη ως σωματική επικοινωνία των 

συνομιλητών και πολλών άλλων», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 

Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, τ. 107 Α΄, 2002 

Τσαούση, Δ.Γ. (1996) : «Η Κοινωνία του Ανθρώπου» εκδ. GUTEBERG 

Αθήνα , σελ. 238, 241  

 

Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας Α`Πε.ΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας, 2002 

 



 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

 

Brucker H., Epstein G., McCormick B., Saint-Paul G., Venturini A., 

Zimmermann K., 2001, Managing Migration in the European Welfare 

State, Report, IMF. 

Burton D, Research training for social scientists, Sage Publications, UK, 

2000, σελ.197, 199. 

Cohen, L.  Manion, L., Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, εκδ. 

Μεταίχμιο, Αθήνα, 1994, σελ.63, 374, 381. 

 

European Commission (2006b). Equality in Health: Greek National 

Report. Edition of Directorate-General for Employment, Social Affairs 

and Equal Opportunities  

Green , Nancy L . (2004) : «Οι δρόμοι της μετανάστευσης» Σύγχρονες 

θεωρητικές προσεγγίσεις, εκδόσεις ΣΑΒΒΑΛΑΣ σελ. 114,115 

Hatziprokopiou P. (2004). «Balkan immigrants in the Greek city of 

Thessaloniki: local processes of incorporation in international 

perspective». European Urban and Regional Studies, 11 (4): 321–338.  



Kotsioni, I. and Hatziprokopiou, P. (2008). «Coping with the gaps in 

health provision for migrants in Greece», paper presented at the 

IMISCOE Cluster B5 Workshop Migration, Integration and the 

Internationalisation of Health Care, Lisbon, 17-18 April 2008.  

Mishler E.G., Συνέντευξη έρευνας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1996. 

σελ.11. 

Norredam, M., Mygind A., Krasnik A. (2005).   

Patton, Q., M. Qualitative Evaluation and research method. Sage 

Publications: Newbury Park, CA, 1990, σελ.295. 

Rubin H. J. , Rubin S., Qualitative interviewing, The art of hearing data, 

Sage Publications, USA, 1995, σελ.1. 

Silverman D., Qualitative research – Theory, Method and Practice, Sage 

Publications, UK, 1997 

Papademetriou D., 2006, (ed.), Europe and Its Immigrants in the 21st 

Century:A New Deal or a Continuing Dialogue of the Deaf?, 

Washington: Migration Policy Institute and Luso-American Foundation. 

 

 



Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία 

http://www.ghkilkis.gr 

https://el.wikipedia.org/wiki 

http://www2.keelpno.gr 

 


