
∆ελτίο Τύπου 

 
Από τη συζήτηση µε θέµα «Μετανάστευση και Οικονοµική κρίση» που οργάνωσαν οι Εκδόσεις 
Κριτική και το ΕΛΙΑΜΕΠ την Πέµπτη 13 Ιανουαρίου 2011 στο καφέ του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ.  
 
Αφορµή για την εκδήλωση αποτέλεσε η έκδοση δύο βιβλίων της Κριτικής:  
 
Η Μετανάστευση στην Ενωµένη Ευρώπη  

(Άννα Τριανταφυλλίδου - Ρουµπίνη Γρώπα, επιµέλεια)  
 
και  
 

Η Μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα  
(Άννα Τριανταφυλλίδου - Θάνος Μαρούκης, επιµέλεια) 

 
Οµιλητές ήταν οι: 
 
Λένα ∆ιβάνη, Αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών και συγγραφέας 
Αντιγόνη Λυµπεράκη, Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστηµίου 
Θάνος Μαρούκης, Ερευνητής Β’ ΕΛΙΑΜΕΠ  
Άννα Τριανταφυλλίδου, Ερευνήτρια Α’ ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

Τη συζήτηση συντόνισε ο δηµοσιογράφος Σταύρος Θεοδωράκης ο οποίος µε αφορµή το ζήτηµα 

της κατασκευής τείχους στον Έβρο ανέφερε το παράδειγµα της Ισπανίας και της Ιταλίας όπου 

υπάρχει αντίστοιχη εµπειρία  µε αποτέλεσµα να ελεγχθεί η ροή των µεταναστών, σε συνδυασµό  

όµως και µε άλλες πολιτικές, όπως συµφωνίες επανεισδοχής µε οικονοµικά ανταλλάγµατα. Τόνισε 

επίσης, ότι µείζονα σηµασία έχει ο τρόπος µε τον οποίο θα ενταχθούν οι µετανάστες στο κοινωνικό 

σύνολο. Σήµερα, κατέληξε, η πολιτική που ακολουθείται οδηγεί στην περαιτέρω περιθωριοποίηση 

των µεταναστών, φέρνοντας ως παράδειγµα την ανυπαρξία νόµιµου λατρευτικού χώρου για τους 

µουσουλµάνους.      

 

Η Λένα ∆ιβάνη ανέφερε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρέθηκε µπροστά σε µία ανατροπή: 

ενώ παραδοσιακά ήταν εκείνη που έστελνε µετανάστες σε άλλες χώρες, ξαφνικά από το 1990 ήταν 

εκείνη που δεχόταν µετανάστες. Αυτό φάνηκε αδύναµη να το διαχειριστεί και µε το πρώτο κύµα 

των µεταναστών που ήταν οι Αλβανοί δηµιουργήθηκε ένα κλίµα φόβου, το οποίο, όπως 

υπογράµµισε, ενισχύθηκε και από τα media που «κατασκεύαζαν» συγκρούσεις. Σήµερα η 

κορύφωση του προβλήµατος βρίσκεται στον Άγ. Παντελεήµονα. Κατέληξε λέγοντας ότι πρέπει ως 

λαός να πάψουµε να λέµε ότι πάντα φταίνε οι άλλοι και να επικεντρωθούµε σε πολιτικές 

αποτελεσµατικές και όχι να στέκουµε αµήχανοι µπροστά στο φαινόµενο.  



 

Η Άννα Τριανταφυλλίδου παρέθεσε ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την παρουσία 

µεταναστών από διάφορες χώρες προέλευσης και την ενσωµάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία. 

Από αυτά προκύπτει ότι οι Αλβανοί είναι εκείνοι που σε µεγάλο ποσοστό διαµένουν νόµιµα στη 

χώρα µας και έχουν πετύχει σηµαντική κοινωνικο-οικονοµική ενσωµάτωση. Στη συνέχεια ανέφερε 

ότι το ποσοστό ανεργίας µεταξύ των µεταναστών κατά το διάστηµα 2009-- 2010 φαίνεται ότι έχει 

αυξηθεί πολύ σε σχέση µε τα µέσα του 2008, ενώ η πλήρης απασχόληση έχει µειωθεί. Αυτό 

οφείλεται στην κάµψη που παρατηρήθηκε στον κατασκευαστικό κλάδο από τις αρχές του 2009 

ταυτόχρονα µε την παγκόσµια οικονοµική ύφεση. Η µείωση της πλήρους απασχόλησης των 

µεταναστών φαίνεται ότι συνδέεται µε την τρέχουσα εσωτερική ελληνική κρίση. Η ερευνήτρια 

κατέληξε λέγοντας ότι από τις αρχές του 2010 και εξής έχει καταγραφεί µία τάση των µεταναστών 

να εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Αυτό είναι σηµαντικό καθώς είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 

είκοσι χρόνια που ο αριθµός των µεταναστών στην Ελλάδα παρουσιάζει µικρή κάµψη.  

 

Η Αντιγόνη Λυµπεράκη επεσήµανε ότι αυτό το διάστηµα στην Ελλάδα παρατηρείται µια 

σηµαντική επιδείνωση της δηµόσιας εικόνας των µεταναστών. Ποτέ δεν ήταν «θετική» αλλά η 

σηµερινή εικόνα είναι το προϊόν δύο «αµαρτιών» (και οι δύο αποκλειστικά δικές µας, και όχι των 

µεταναστών): Η πρώτη είναι ότι επίσηµα χείλη (πολιτικοί) ενοχοποιούν τους µετανάστες για 

υπαρκτά προβλήµατα που όµως είναι εντελώς άσχετα µε τη µετανάστευση. Τα δύο πρόχειρα 

παραδείγµατα είναι το χρέος των νοσοκοµείων (που οφείλεται σε κάκιστη διαχείριση και διαπλοκή 

µε φαρµακοβιοµηχανίες και προµηθευτές) και η ανασφάλιστη εργασία. Η δεύτερη αµαρτία είναι 

ότι ποτέ ως τώρα δεν αναγνωρίσαµε τη θετική τους συνεισφορά κατά την περίοδο του λεγόµενου 

ελληνικού οικονοµικού θαύµατος. Συνέχισε λέγοντας ότι η µετανάστευση ήταν ένα δώρο για την 

οικονοµία µας, που δεν το επιδιώξαµε, αλλά ήρθε και λειτούργησε και κατέληξε ότι έχουµε  πολλά 

να κάνουµε για την κοινωνική τους ένταξη, που δεν τα κάναµε πριν την κρίση αλλά δεν µπορούµε 

να τα αναβάλλουµε άλλο. 

 

Ο Θάνος Μαρούκης ανέφερε ότι µία πολιτική για το ζήτηµα της µετανάστευσης µονοσήµαντα 

αστυνοµική και κατασταλτική (φράκτες, απελάσεις, επανεισδοχές) είτε διµερής είναι αυτή 

(Ελλάδα-Τουρκία) είτε ευρωπαϊκή (βλέπε FRONTEX) από µόνη της δεν θα προσφέρει τίποτα στο 

πρόβληµα της αναδυόµενης φτώχειας και εξαθλίωσης στην Αθήνα και την Πάτρα και σιγά-σιγά και 

αλλού. Για πολλούς λόγους. Ένας από τους σηµαντικότερους είναι ότι τα δίκτυα διακίνησης έχουν 



εισχωρήσει στον κοινωνικό και οικονοµικό ιστό των σηµαντικότερων χωρών τράνσιτ (π.χ. Τουρκία 

και Ιράν). Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο µείζον ζήτηµα της ελευθερίας της θρησκευτικής 

έκφρασης των µουσουλµάνων µεταναστών που δεν πρέπει να διώκεται και να περιθωριοποιείται, 

αλλά το αντίθετο, θα πρέπει να διευκολύνεται. Και κατέληξε ότι αυτή την στιγµή πάµε να 

προλάβουµε την γενίκευση της µικροεγκληµατικότητας και την κανονική εγκληµατικότητα, και 

δευτερευόντως την ενσωµάτωση. 

 

Τη συζήτηση παρακολούθησε και η υφυπουργός Εργασίας Άννα Νταλάρα, η οποία παρενέβη σε 

ορισµένα σηµεία αναφορικά µε τις πολιτικές που ακολουθούνται σήµερα. Ακολουθούσε ζωηρή 

συζήτηση µε συµµετοχή µεγάλου κοινού και ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών από  τους 

παρευρισκόµενους.     

 

                  

 
 


