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Με τθ λιξθ του Ψυχροφ Πολζμου θ Ελλάδα βρζκθκε ςτο επίκεντρο ςθμαντικϊν 

μεταναςτευτικϊν και προςφυγικϊν μετακινιςεων. Σο ελλθνικό κράτοσ και θ κοινωνία 

κλικθκαν να υποδεχκοφν προςωρινά ι μόνιμα και να εντάξουν ομάδεσ ανκρϊπων με 

ποικίλεσ εκνικζσ, εκνοτικζσ και κοινωνικζσ προελεφςεισ και ετερόκλθτα ςχζδια ηωισ. Όλο 

αυτό το διάςτθμα και μζχρι ςιμερα, ςτον δθμόςιο λόγο αλλά και ςτισ μελζτεσ τθσ 

επιςτθμονικισ κοινότθτασ, όλοι ςχεδόν ομονοοφν ότι θ Ελλάδα μετατράπθκε από κράτοσ 

αποςτολισ μεταναςτϊν ςε χϊρα υποδοχισ μετά το 1989. Αυτι θ διαδεδομζνθ παραδοχι, 

που επαναλαμβάνεται αδιάλειπτα από το 1989, όταν άρχιςαν να μαηικοποιοφνται και να 

διαφοροποιοφνται οι ειςροζσ μεταναςτϊν και προςφφγων ςτθ χϊρα μζχρι και ςιμερα, κα 

τεκεί υπό αμφιςβιτθςθ ςτο ςυνζδριο Η Ελλάδα ως τόπος υποδοχής πριν το 1989. Θ 

αναγνϊριςθ του ιςτορικοφ βάκουσ τθσ ειςροισ και εγκατάςταςθσ πλθκυςμϊν ςτθν Ελλάδα 

και θ διερεφνθςθ ςτθ μακρά διάρκεια των ςχζςεων νεοειςερχόμενων και ιδθ 

εγκατεςτθμζνων πιςτεφουμε ότι μπορεί να ςυμβάλει ςτθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ των 

πολιτικά και κοινωνικά απολφτωσ επίκαιρων και καίριων ηθτθμάτων που ςυνδζονται με τισ 

ςθμερινζσ μετακινιςεισ. 

Αν και πολλζσ και διαφορετικζσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ ειςιλκαν και 

εγκαταςτάκθκαν μόνιμα ι προςωρινά ςτθ χϊρα από τθν ίδρυςθ του κράτουσ το 1830 μζχρι 
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το 1989 παίηοντασ ςθμαντικό ρόλο ςτθν πολιτικι και κοινωνικι τθσ οργάνωςθ, τθν 

οικονομία, τον πολιτιςμό και τθν κακθμερινι ηωι, οι περιςςότερεσ είτε δεν ζχουν 

μελετθκεί είτε δεν ζχουν προςεγγιςτεί υπό το πρίςμα τθσ μεταναςτευτικισ ι/και 

προςφυγικισ ιςτορίασ τουσ. Σο γεγονόσ αυτό δεν αποτελεί ελλθνικι ιδιοτυπία. Αντικζτωσ, 

πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ αρνοφνταν ζωσ πρόςφατα να αναγνωρίςουν το μακρφ παρελκόν 

των μεταναςτευτικϊν και προςφυγικϊν ειςροϊν ςτθν επικράτειά τουσ. Επιπλζον, ςτθν 

Ελλάδα, όπωσ και ςε άλλεσ χϊρεσ, επειδι θ κυρίαρχθ χριςθ του όρου «μετανάςτθσ» 

απζκλειε, και εν μζρει εξακολουκεί να αποκλείει, από τον νοθτικό ορίηοντα αφενόσ αυτόν 

που κεωρείται εκνικά ι εκνοτικά όμοιοσ και αφετζρου τον ευκατάςτατο ι/και μορφωμζνο 

αλλοδαπό, δεν ζχουν διερευνθκεί επαρκϊσ οι αργζσ διαδικαςίεσ ζνταξθσ των «ομογενϊν» 

που ειςιλκαν ςτθν επικράτεια για να βελτιϊςουν τθ ηωι τουσ, οφτε θ πορεία αλλοδαπϊν 

των ανϊτερων κοινωνικϊν ςτρωμάτων που εργάςτθκαν ςε αυτιν. Ζτςι, ενϊ υπάρχουν 

μελζτεσ για τον ευεργετιςμό και το ςυνολικότερο ρόλο των ευκατάςτατων νεοαφιχκζντων 

«ομογενϊν» ςτθν ελλθνικι οικονομία κακϊσ και για τθ ςφγκρουςθ ςτθν Εκνοςυνζλευςθ 

του 1843-44 γφρω από τουσ «ετερόχκονεσ» και το ηιτθμα τθσ ανάλθψθσ δθμόςιων 

αξιωμάτων από τουσ μορφωμζνουσ εξ αυτϊν, δεν ζχουμε επαρκι ςτοιχεία για τθν 

κοινωνικι ςφνκεςθ και τθν ζνταξθ ςτισ οικονομικζσ δομζσ του «ομογενοφσ» πλθκυςμοφ 

που ειςιλκε ςτθ χϊρα από τθν ίδρυςθ του κράτουσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 19ου 

αιϊνα, οφτε για τον ρόλο του ςτθν αςτικοποίθςι τθσ. Ακόμα λιγότερα γνωρίηουμε για τισ 

ςχζςεισ με τουσ ιδθ εγκατεςτθμζνουσ πλθκυςμοφσ των κατά κφριο λόγο ελλθνόφωνων 

ορκόδοξων μεταναςτϊν από τθν Οκωμανικι και τθ Ρωςικι Αυτοκρατορία ι από τα 

νεοπαγι εκνικά κράτθ των Βαλκανίων, οι οποίοι εγκαταςτάκθκαν ςτθν ελλθνικι επικράτεια 

από τθν ίδρυςθ του κράτουσ μζχρι τουσ Βαλκανικοφσ Πολζμουσ, για τισ κοινωνικζσ 

ςυγκροφςεισ μεταξφ τουσ αλλά και για τθ ςταδιακι διαδικαςία λικθσ που οδιγθςε αυτοφσ 

που αρχικά κεωροφνταν «δικοί μασ» αλλά ταυτόχρονα και «ξζνοι» να ενταχκοφν ςτθν 

ομάδα των «γθγενϊν».  

Από τθν άλλθ, δεν ζχουν αποτελζςει αντικείμενο ςυςτθματικισ ζρευνασ  οφτε θ 

ςτελζχωςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, του ςτρατοφ, επιχειριςεων, επιςτθμονικϊν και 

καλλιτεχνικϊν φορζων χάρθ ςε μετακινιςεισ ατόμων από τθ Βαυαρία ςτθν αρχι τθσ 

οκωνικισ περιόδου και από άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ μεταγενζςτερα, οφτε και θ ειςροι 

ειδικευμζνων και ανειδίκευτων εργατϊν που εργάςτθκαν ςτα δθμόςια ζργα, ςτα ορυχεία, 

ςτον πρωτογενι τομζα και αλλοφ κατά τον 19ο αιϊνα. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των αλλοδαπϊν 

ςτθ διοίκθςθ, ςτον ςτρατό και ςτθν οικονομία τθσ Ελλάδασ του μεςοπολζμου; Δεν ζχει 

προςεγγιςτεί υπό το πρίςμα τθσ ειςροισ εξειδικευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χϊρα 
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θ εργαςία αμερικανϊν ι δυτικοευρωπαίων ςυμβοφλων και ςτρατιωτικϊν, ςτελεχϊν 

επιχειριςεων ι του προςωπικοφ ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν κατά τθ 

μεταπολεμικι εποχι.  

Σαυτόχρονα, ςτθν Ελλάδα, όπωσ και αλλοφ, οι περιςςότερεσ ομάδεσ «ομογενϊν» 

προςφφγων εξετάςτθκαν κυρίωσ ωσ κφματα διωγμϊν των αντιπάλων εκνικιςμϊν, ενϊ 

αγνοικθκαν εν πολλοίσ οι ςυγκροφςεισ που προκάλεςε θ άφιξι τουσ και οι μακροχρόνιεσ 

διαδικαςίεσ ζνταξισ τουσ. Ελάχιςτα γνωρίηουμε, για παράδειγμα, για τθν τφχθ των 

προςφφγων που κατζφυγαν κατά τθ διάρκεια τθσ Επανάςταςθσ του 1821 ςτισ επαρχίεσ ςτισ 

οποίεσ είχαν επικρατιςει οι εξεγερμζνοι, για τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ ντόπιουσ μετά τθν 

ίδρυςθ του κράτουσ, για τισ πολιτικζσ που ανζπτυξε το νεοςφςτατο κράτοσ για τθν ζνταξι 

τουσ με τθν ίδρυςθ οικιςμϊν, τθν διανομι γθσ κ.λπ. Μόνο για τουσ πρόςφυγεσ τθσ 

Μικραςιατικισ Καταςτροφισ, τθσ πιο μαηικισ και τθσ πιο μελετθμζνθσ ειςροισ, υπάρχουν 

τεκμθριωμζνεσ και διειςδυτικζσ αναλφςεισ των ςυγκροφςεων με τουσ ντόπιουσ και των 

πολιτικϊν που υιοκζτθςε το ελλθνικό κράτοσ και θ Κοινωνία των Εκνϊν για τθν 

ενςωμάτωςι τουσ. Ωςτόςο, θ εκτεταμζνθ βιβλιογραφία για τουσ πρόςφυγεσ τθσ 

μεςοπολεμικισ περιόδου δεν ζχει ςυμπεριλάβει ακόμα τθν ιςτορία τθσ εγκατάςταςθσ 

οριςμζνων ομάδων, όπωσ είναι οι Αρμζνιοι, οι Ρομά κ.ά., εξαιτίασ τθσ κυρίαρχθσ μζχρι 

πρότινοσ εκνοκεντρικισ οπτικισ. Λιγοςτζσ και αποςπαςματικζσ είναι οι μελζτεσ και για τουσ 

αλλοεκνείσ πρόςφυγεσ που εγκαταςτάκθκαν ςτθν χϊρα ςε προγενζςτερεσ ι 

μεταγενζςτερεσ του 1922 εποχζσ, όπωσ είναι, για παράδειγμα, όςοι διζφευγαν από άλλεσ 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ μετά τθν κατάπνιξθ των επαναςτατικϊν κινθμάτων του 19ου αιϊνα, οι 

λευκοί Ρϊςοι ι εκείνοι που ζφταςαν μεταπολεμικά από κράτθ ςτα οποία επικρατοφςαν 

κομμουνιςτικά κακεςτϊτα και, αργότερα, από το Ανατολικό μπλοκ. Αλλά άγνωςτθ εν 

πολλοίσ παραμζνει ακόμα και θ πορεία ζνταξθσ τόςο των προςφφγων από τθν 

Κωνςταντινοφπολθ ςτθν Ελλάδα μετά τισ μεταπολεμικζσ κρίςεισ ςτισ ελλθνοτουρκικζσ 

ςχζςεισ όςο και των Κυπρίων μετά τθν τουρκικι ειςβολι του 1974.  

Σζλοσ, ςθμαντικότατα κενά υπάρχουν ςτισ γνϊςεισ μασ για άλλεσ μορφζσ 

κινθτικότθτασ ι άλλεσ ομάδεσ μεταναςτευτικϊν ι προςφυγικϊν πλθκυςμϊν, όπωσ είναι οι 

ελλθνόφωνοι ορκόδοξοι από τθν ΕΔ που εγκαταςτάκθκαν ςτθ χϊρα από τθ 

μεςοπολεμικι περίοδο μζχρι το 1991, οι Ζλλθνεσ που αναγκάςτθκαν ι επζλεξαν να 

μετεγκαταςτακοφν ςτθ μεταπολεμικι Ελλάδα λόγω τθσ αποαποικιοποίθςθσ των κρατϊν 

ςτα οποία ηοφςαν προθγουμζνωσ, οι ςπουδαςτζσ από τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ που 

διζμειναν ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα για μικρότερα ι μεγαλφτερα διαςτιματα, οι 

Φιλιππινζηεσ, οι Πακιςτανοί, οι Αιγφπτιοι, κ.ά. που εργάςτθκαν ςτθν Ελλάδα από τθ 
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Μεταπολίτευςθ ζωσ το τζλοσ του Ψυχροφ Πολζμου κακϊσ και οι Παλαιςτίνιοι, Κοφρδοι, 

Σοφρκοι κ.ά. πρόςφυγεσ τθσ ίδιασ περιόδου. 

το ςυνζδριο κα εξεταςτεί θ υποδοχι και θ ζνταξθ ι θ περικωριοποίθςθ και ο 

αποκλειςμόσ μετακινοφμενων προσ τθν ελλθνικι επικράτεια πλθκυςμϊν από τθν ίδρυςθ 

του κράτουσ το 1830 ζωσ το τζλοσ του Ψυχροφ Πολζμου το 1989. Ηθτοφμενο αποτελεί θ 

πλθρζςτερθ γνϊςθ για τισ ποικίλεσ πλθκυςμιακζσ μετακινιςεισ και για τισ δθμογραφικζσ, 

οικονομικζσ, κοινωνικζσ, πολιτικζσ και πολιτιςμικζσ μεταβολζσ που επζφεραν, ανάλογα με 

τον χρόνο άφιξθσ των νεοειςερχόμενων ομάδων, τον τόπο εγκατάςταςθσ, το μζγεκοσ και τα 

χαρακτθριςτικά τουσ, τθ διάρκρωςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν ςτισ οποίεσ διζμειναν, τισ 

αιτίεσ τθσ μετακίνθςισ τουσ. Θα εξεταςτοφν οι κρατικζσ και τοπικζσ πολιτικζσ, πϊσ 

κατθγοριοποιοφνταν οι νεοειςερχόμενοι και πϊσ άλλαηαν οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ 

ταξινομοφνταν, ποιεσ ομάδεσ κεωροφνταν επικυμθτζσ ι ανεπικφμθτεσ από το κράτοσ και 

τισ τοπικζσ αρχζσ και ποιεσ απολάμβαναν ι αποκλείονταν από παροχζσ και δικαιϊματα ςε 

κάκε χρονικι περίοδο; Ποιο ιταν το νομικό κακεςτϊσ διαμονισ των ποικίλων επιλυδων, 

ποιεσ ομάδεσ αποκτοφςαν ικαγζνεια, μετά από πόςο χρόνο διαμονισ ςτθ χϊρα και κάτω 

από ποιεσ προχποκζςεισ; Θ ςυηιτθςθ κα ςυμπεριλάβει τισ ςχζςεισ που αναπτφχκθκαν 

μεταξφ των «ντόπιων» και των «ξζνων», τθν ιεράρχθςθ των νεοειςερχόμενων και των ιδθ 

εγκατεςτθμζνων βάςει τθσ κοινωνικισ, εκνοτικισ ι κρθςκευτικισ τουσ ζνταξθσ και τον 

τρόπο που αντιλαμβάνονταν οι μεν τουσ δε, τισ αντιδράςεισ των τοπικϊν κοινωνιϊν αλλά 

και τισ ςτρατθγικζσ που ανζπτυξαν οι επιλυδεσ. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθ ςυμβίωςθ 

«παλαιϊν» και «νζων» κατοίκων, είτε οι νεοειςερχόμενοι ιταν ελλθνόφωνοι ορκόδοξοι 

από περιοχζσ πζραν τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, είτε μζλθ άλλων εκνικϊν / 

εκνοπολιτιςμικϊν ομάδων, ςτον αυτοπροςδιοριςμό και τον ετεροπροςδιοριςμό και ςτουσ 

τρόπουσ που αποτυπϊνονταν και εργαλειοποιοφνταν οι διαφορζσ μεταξφ τουσ. Θα 

διερευνθκοφν οι μθχανιςμοί και οι διαδικαςίεσ ςυγκρότθςθσ του διπόλου «γθγενείσ» / 

«ξζνοι», αλλά και οι διαχωριςμοί και οι αντιπαρακζςεισ εντόσ των πλθκυςμιακϊν ςυνόλων 

που προςδιορίηονταν με αυτόν τον τρόπο. Ποιεσ πολιτικζσ, ςτρατθγικζσ και πρακτικζσ 

ευνόθςαν τθν αποδοχι και ζνταξθ οριςμζνων ομάδων επείςακτων; Τπό ποιεσ 

προχποκζςεισ λθςμονικθκε θ καταγωγι τουσ από άλλα μζρθ ι, με άλλα λόγια, πϊσ ζγιναν 

«γθγενείσ» οι «ξζνοι»; ε ποιεσ περιπτϊςεισ θ διαφοροποίθςθ και ο αποκλειςμόσ 

διατθρικθκαν μακροπρόκεςμα και για ποιουσ λόγουσ; Ηθτοφμενο αποτελεί όλα αυτά τα 

ερωτιματα να ςυςχετιςκοφν αφενόσ με τθ ςυγκρότθςθ του κράτουσ, το μεταςχθματιςμό 

των ςυνόρων, των κεςμϊν και των πολιτικϊν του, και αφετζρου με τισ ςυνολικότερεσ 
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μετακινιςεισ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, ςτθν Ευρϊπθ και τον κόςμο κακϊσ και με το 

εκάςτοτε διεκνζσ περιβάλλον και τθν πολιτικι άλλων κρατϊν ι διεκνϊν φορζων.  

 

Με τθν παροφςα πρόςκλθςθ απευκυνόμαςτε ςε όςεσ/όςουσ επικυμοφν να ςυμμετάςχουν 

ςτο ςυνζδριο με ανακοίνωςθ διάρκειασ είκοςι λεπτϊν. ασ καλοφμε 

να υποβάλετε ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα (μζχρι 100 λζξεισ) κακϊσ και περίλθψθ τθσ 

προτεινόμενθσ ανακοίνωςθσ (μζχρι 300 λζξεισ). Μπορείτε να ςτζλνετε τισ προτάςεισ ςασ 

θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ venturas@otenet.gr το αργότερο ζωσ τισ 15 Μαρτίου 2018. Θ 

ςυμμετοχι ςτο ςυνζδριο κα κρικεί από ειδικι Επιςτθμονικι Επιτροπι. Ειδοποιιςεισ για τθν 

αποδοχι ι μθ των προτάςεων κα λάβετε ζωσ τισ 30 Απριλίου 2018. Προγραμματίηεται θ 

ζκδοςθ ςυλλογικοφ τόμου με τισ ανακοινϊςεισ που κα ζχουν επιλεγεί. 

 

Γραμματεία: Νίκοσ Κουραχάνθσ (Πάντειο Πανεπιςτιμιο) n.kourachanis@gmail.com 

 

Επιςτημονική Επιτροπή: Λίνα Βεντοφρα (Πάντειο Πανεπιςτιμιο), Δθμιτρθσ 

Δθμθτρόπουλοσ (ΙΙΕ/ΕΙΕ), Βφρων Κοτηαμάνθσ (Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ), Θωμάσ Μαλοφτασ 

(Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο), Λάμπροσ Μπαλτςιϊτθσ (Πάντειο Πανεπιςτιμιο), Άγγελοσ 

Νταλαχάνθσ (Γαλλικι χολι Ακθνϊν) 
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