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της κρίσης συνδιαµορφώνει τις

Περιεχόµενα Τεύχους
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Μετανάστες στην
Ευρώπη: Ανάµεσα στην
Οικονοµική κρίση και την
Αραβική Άνοιξη
Επιχείρηση «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»
και παράνοµοι
µετανάστες
Κείµενο Γνώµης
Εργογραφία
Στατιστικά Στοιχεία
Ερευνητική
Δραστηριότητα
Παρουσίαση Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.

Εργαστήριο Μελέτης
της Μετανάστευσης
και Διασποράς

µεταναστευτικές ροές τόσο εντός
της Ευρώπης από το Νότο προς το
Βορρά όσο και τις πιέσεις στα
εξωτερικά σύνορα. Παράλληλα οι
συνεχιζόµενες αναταραχές της
Αραβικής Άνοιξης επηρεάζουν την
κινητικότητα των ανθρώπων σε όλη
τη λεκάνη της Μεσογείου και
παρόλο που η Ευρώπη δέχτηκε
πολύ µικρότερο µέρος των µεταναστών σε σχέση µε τις αρχικές
προβλέψεις οι θεσµικές εξελίξεις που
παρατηρήθηκαν ως επακόλουθο
των γεγονότων ήταν σηµαντικές.
Αυτές οι εξελίξεις αντιπροσωπεύουν µια θεµελιώδη πρόκληση
για τις επικρατούσες παραδοχές
σχετικά µε τις µορφές, τα αίτια και
τις επιπτώσεις των µεταναστευτικών
κινήσεων προς την Ευρώπη.
Η πρόκληση αυτή ξεπερνά την
µεταναστευτική πολιτική ως πεδίο
έρευνας και αγγίζει ευρύτερα φάσµατα της πολιτικής επιστήµης
συµπεριλαµβανοµένων των: ηθική
και πρακτική της απονοµής υπηκόοτητας, κοσµοπολιτισµος, και τα
ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώµατα. Η ηµερίδα επιχείρησε να
εξετάσει τις επιπτώσεις αυτών των
νέων προκλήσεων τόσο για τους
µετανάστες που εισέρχονται και
διαµένουν στα κράτη µέλη της ΕΕ
καθώς και για τις πολιτικές και
κοινωνικές σχέσεις στο εσωτερικό
των κρατών αυτών.
Το πρώτο µέρος της ηµερίδας
αφορούσε τις τάσεις και τις εξελίξεις
της Ευρωπαϊκής µεταναστευτικής
πολιτικής. Ο Andrew Burridge, του
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Durham University, µε την εισήγηση
του ‘Frontex in Greece:
Immigration Control at the External
Boundaries of the EU’ , ανέλυσε µε
ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις του
FRONTEX στα χερσαία σύνορα
Ελλάδας – Τουρκίας µεταβάλλουν
τις διαδροµές των µεταναστών και
των εµπόρων ανθρώπων ωθώντας
τους να µπαίνουν στην Ελλάδα από
άλλα σηµεία ανάλογα µε την
ένταση των περιπολιών χωρίς να
κατορθώνουν µια σηµαντική
µείωση της συνολικής ροής από
την Τουρκία προς την Ελλάδα.
Σύµφωνα µε τον εισηγητή, ο οποίος
ειδικεύεται στην µελέτη διασυνοριακών ελέγχων η έλλειψη
συνεργασίας της Τουρκίας µέσω
των συµφωνιών επανεισδοχής
παίζει καταλυτικό ρόλο στη συνέχιση του φαύλου κύκλου.
Ακολούθως η συνεργάτης του
ΕΜΜΕΔΙΑ Αλεξάνδρα Μπουσίου µε
την εισήγηση ‘Can the rise of mixed
flows after the break of Arab Spring
explain a euro-Scepticism of the
Schengen area?’, επιχείρησε να
ερµηνεύσει πως τα γεγονότα της
αραβικής άνοιξης έθεσαν σε τροχιά
µεταρρυθµίσεων δύο βασικούς
θεσµούς της ΕΕ, τον χώρο Σένγκεν
και την Συνθήκη του Δουβλίνου ΙΙ.
Οι µεταναστευτικές ροές µετά το
ξέσπασµα της Αραβικής Άνοιξης
αν και ήταν µικρότερες των
αναµενόµενων δηµιούργησαν ένα
κλίµα ευρώ-σκεπτικισµού το οποίο
σε συνδυασµό µε την έλλειψη
διάθεσης αλληλεγγύης και την
έλλειψη εµπιστοσύνης ανάµεσα στα
κράτη µέλη οδήγησε στην
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αµφισβήτηση της ελεύθερης
κίνησης εντός της Ένωσης αντί να
οδηγήσει σε ένα δικαιότερο
σύστηµα καταµερισµού των βαρών
του Κοινού Συστήµατος Ασύλου.
Η πρώτη συνεδρία έκλεισε µε την
εισήγηση της Hannah Cross, του
University of Manchester,
‘Ideological, political and
economic power in Africa-EU
migration’, η οποία ανέτρεξε στις
διαχρονικές δυναµικές που καθορίζουν τις µεταναστευτικές ροές
από την περιοχή της ΜΕΝΑ προς
την Ευρώπη. Παράλληλα τόνισε ότι
τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης
επέτειναν µόνον για ένα µικρό
χρονικό διάστηµα τις ροές ενώ η
διαχρονική διαχείριση των ροών
µπορεί επιτευχθεί µόνο µε µια
καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών
σχέσεων της ΕΕ µε τις χώρες
καταγωγής η οποία θα οδηγήσει σε
οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής.
Η δεύτερη συνεδρία αφορούσε
τις αντιδράσεις των πολιτών και των
κοµµάτων απέναντι στα µεταναστευτικά ρεύµατα προς την
Ευρώπη. Η κεντρική οµιλία από τον
καθηγητή Simon Green, του
University of Aston µε τίτλο
‘Germany: Finally a Country of
Immigration?’, προσέγγισε το
ζήτηµα της µέχρι πρόσφατα
επίσηµης θέσης του Γερµανικού
κράτους ότι δεν αποτελεί κράτος
µετανάστευσης. Επιπλέον
ορίζοντας την έννοια του κράτους
µετανάστευσης ανέλυσε µε ποιο
τρόπο η Γερµανία τόσο σε επίπεδο
πολιτικής όσο και σε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο έχει πλέον
αποδεχθεί αυτό το ρόλο.
Το επόµενο πάνελ ασχολήθηκε
µε το ζήτηµα των νέων χωρών
υποδοχής µεταναστών. Ο Jan
Rovny, του University of
Gothenburg µε την εισήγηση ‘The
Other "Other": Party Responses to
Immigration in Eastern Europe’
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα
κόµµατα της Ανατολικής Ευρώπης
διαφοροποιούνται από αυτά της
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Δυτικής και Κεντρικής καθώς η
ψήφος υπέρ των µεταναστών δεν
ταυτίζεται µε τα κόµµατα της
αριστεράς αλλά µε τα κόµµατα τα
οποία είναι υπέρ των µειονοτήτων
ακόµα και αν αυτά ανήκουν στο
χώρο της δεξιάς.

τους ‘Migration and Activism in
Greece during the Economic
Crisis’, παρουσίασαν την έρευνα
τους που κάλυψε την απεργία
πείνας 300 µεταναστών στις αρχές
του 2011 στην Αθήνα. Συµπέραναν
ότι αυτή η µορφή εξέγερσης
προήλθε µέσα από ορθολογικούς
υπολογισµούς των συµµετεχόντων
και δεν θα είχε αποφασιστεί από την
πλευρά τους αν δεν είχαν τη
στήριξη πολιτικών οµάδων και µη
κυβερνητικών οργανώσεων.

Για την περίπτωση της Ιταλίας
µίλησε η Iside Gjergji, του University
of Coimbra στην εισήγηση της ‘The
Italian government's response to
the new migratory pressures from
North Africa’, όπου αναλύθηκε η
Στη συνέχεια η Claire Sutherland,
αντίδραση της κυβέρνησης µετά
την έλευση των Τυνήσιων µετα- του University of Durham µε την
ναστών στην Λαµπεντούσα. Η ε ι σ ή γ η σ η τ η ς ‘ L e a v i n g a n d
Ιταλία µια νέα χώρα υποδοχής κατά L o n g i n g : G e r m a n M i g r a t i o n
την εισηγήτρια έχει πολλές ελλείψεις Museums as Nation-Building Sites’,
σε υποδοµές και σε θεσµούς παρουσίασε τη διαλεκτική ανάµεσα
στην κοινωυποδοχής µετανία και τα
ναστών γεγονός
Για συνεχή ενηµέρωση σε
µουσεία
που προκάλεσε
θέµατα µετανάστευσης,
που είναι
σπασµωδικές
επισκευθείτε τη σελίδα του
αφιερωµένα
κινήσεις τόσο
Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ στο facebook
στο φαινόαπό την πλευρά
µενο της
των πολιτών όσο
µετανάστευσης
και των πολιτικών.
και το ρόλο τους τόσο στην ένταξη
Τέλος το πάνελ ολοκληρώθηκε των µεταναστευτικών οµάδων όσο
µ ε τ η ν σ υ µ β ο λ ή τ η ς Λ έ ν α ς και στην διατήρηση και της διαφοΚραµανίδου του City University ρετικότητας.
London, ‘Shared frames in the
Η ηµερίδα ολοκληρώθηκε µε µια
political discourse of migration in
Greece’. Η εισηγήτρια χρησι- συζήτηση στρογγυλής τράπεζας
µ ο π ο ι ώ ν τ α ς κ ρ ι τ ι κ ή α ν ά λ υ σ η εφ’ όλης της ύλης. Το ζήτηµα της
πολιτικού λόγου σκιαγράφησε την µετανάστευσης στην Ευρώπη αποεισαγωγή και την χρήση του όρου δείχθηκε για ακόµα µια φορά ότι
«λαθροµετανάστης» καθώς και την είναι πολύπλοκο και ότι για την
διασύνδεση της µε την έννοια της αντιµετώπιση του είναι αναγκαία η
ε γ κ λ η µ α τ ι κ ό τ η τ α ς α π ό τ ο υ ς σύµπραξη περισσότερων τοµέων
Έλληνες πολιτικούς τα τελευταία τ η ς π ο λ ι τ ι κ ή ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι
χρόνια. Παράλληλα διαπίστωσε ότι οικονοµικής επιστήµης. Ο έλεγχος
η χ ρ ή σ η τ ο υ ό ρ ο υ « λ α θ ρ ο - των συνόρων µπορεί να βελτιωθεί η
µετανάστης» αρχικά έγινε από τα επιθυµία όµως των ανθρώπων να
κόµµατα του κεντρώου χώρου και µεταναστεύουν δεν µπορεί να
αργότερα πέρασε στο λόγο της τιθασευτεί. Η Ευρώπη θα παραµείνει
ελκυστικός προορισµός και θα
άκρας δεξιάς.
πρέπει να µάθει να χειρίζεται τις
Στο τελευταίο πάνελ η συζήτηση µεταναστευτικές ροές.
στράφηκε στο ζήτηµα της ένταξης,
της ταυτότητας και της ρητορικής. Σύνδεσµος: επιλέξτε [εδώ]
Αρχικά, οι Γεώργιος Καρυώτης του
University of Strathclyde και Dimitris
Skleparis, του Queen Mary,
University of London στην εισήγηση
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Επιχείρηση «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» και παράνοµοι µετανάστες
Παπακωνσταντής Μάρκος
την καθιστά κυµµατοθραύστη των
µεταναστευτικών ροών στα υπόλοιπα κράτη της Ένωσης. Εύλογα,
λοιπόν, προκύπτει το ακόλουθο
ερώτηµα: Τα χαρακτηριστικά αυτά
από µόνα τους είναι ικανά να
ακυρώσουν οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισµού της παράνοµης
εισόδου των στερούµενων νοµιµοποιητικών εγγράφων µεταναστών;
Να καταδικάσουν οποιαδήποτε
ενέργεια διαχείρισης της παράνοµης µετανάστευσης στο εσωτερικό της χώρας; Είναι προφανές
Αρχικά, θα πρέπει να πούµε ότι σε µια θετική απάντηση θα
ότι δεν υπάρχει µια επιτυχηµένη ακυρώναµε το ρόλο του ίδιου του
συνταγή προκειµένου να αντιµετω- κράτους.
πιστεί η παράνοµη εισροή µεταναΗ επιχείρηση «Ξένιος Ζευς»
στών. Εάν υπήρχε, σίγουρα θα
εφαρµόζονταν από τα κράτη που συνιστά την πρώτη προσπάθεια
τουλάχιστον µπορούν και να την όπου έλεγχοι σε µετανάστες εµφαεπιβάλουν. Στην περίπτωση δε της νίζονται να αποτελούν µέρος ενός
Ελλάδας τα δεδοµένα είναι τέτοια συγκεκριµένου σχεδίου. Αναµφίπου καθιστούν την όποια προσπά- βολα και στο παρελθόν υπήρχαν
θεια καταδικασµένη σε πενιχρά έλεγχοι και συλλήψεις παράνοµων
αποτελέσµατα: νοτιοανατολικό µεταναστών. Το γεγονός, όµως, ότι
σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τ ώ ρ α ε µ φ α ν ί ζ ε τ α ι κ ά τ ω α π ό
µ ε γ ά λ α α ν α τ ο λ ι κ ά θ α λ ά σ σ ι α συγκεκριµένη οµπρέλα, έχει και
σύνορα, γειτνίαση µε µια γεω- αυτό τη σηµασία του. Οι µέχρι τον
πολιτικά ασταθή περιοχή, σύνορο Α ύ γ ο υ σ τ ο ε π ι χ ε ι ρ ο ύ µ ε ν ε ς
Για τα αποτελέσµατα της µε έναν αρνούµενο να συνεργαστεί « σ κ ο ύ π ε ς » π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ ν α
επιχείρησης έχουν δοθεί κατά γείτονα, οικονοµική αδυναµία να «καθαριστεί» το κέντρο της Αθήνας
καιρούς από την κυβέρνηση στοι- µπορεί να διαπραγµατευτεί διµερείς και αυτό των µεγάλων πόλεων
χεία τα οποία στην πράξη επι- συµφωνίες επανεισδοχής, υφι- αποσκοπούσαν στη δηµιουργία
βραβεύουν την υφιστάµενη προ- στάµενη ευρωπαϊκή νοµοθεσία που ε ν τ υ π ώ σ ε ω ν κ α ι ό χ ι α π ο τ ε λεσµάτων. Τυχαίο; Μάλλον όχι.
Πάντοτε στην προεκλογική ύλη
υπήρχε το επιτακτικό αίτηµα
Συλληφθέντες παράνοµοι µετανάστες στην περιοχή του Έβρου
αντιµετώπισης και διαχείρισης των
παράνοµων µεταναστών. Στην
Συλληφθέντες
απαίτηση των εκλογέων έπρεπε
τουλάχιστον να δοθεί η απάντηση
2011
2012
ότι υπάρχει η πολιτική βούληση να
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα, µια
4 Αυγούστου µέχρι και 3 Σεπτεµβρίου
6.735
1.114
βούληση η οποία εκφράζονταν
µέσα από συγκεκριµένες δράσεις.
4 Σεπτεµβρίου µέχρι και 3 Οκτωβρίου
7.060
222
Οι κυβερνήσεις, όµως, ανακάλυπταν ή στην καλύτερη περί4 Οκτωβρίου µέχρι και 5 Νοεµβρίου
9.770
103
πτωση γνώριζαν ότι τα διαθέσιµα
εργαλεία που θα καθιστούσαν
6 Νοεµβρίου µέχρι και 4 Δεκεµβρίου
5.091
62
τελέσφορη την αρχική σύλληψη
ήταν ελλιπή µε συνέπεια γρήγορα
Σύνολο
28.656
1.501
να εγκαταλείπουν οποιαδήποτε
συνέχεια θα έδινε λύση στο
Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία
αδιέξοδο. Και το εµπόδιο το οποίο
http://www.astynomia.gr/index.php?
ορθώνονταν στην οποιαδήποτε
option=ozo_content&lang&perform=view&id=22837&Itemid=1012
προσπάθεια επίλυσης ήταν η
Στις αρχές Αυγούστου του
τρέχοντος έτους η ελληνική
κοινωνία συγκλονίζεται από το
ειδεχθές έγκληµα της Πάρου. Η
δηµοσιότητα που δίνεται είναι τόσο
µεγάλη που µπορεί και κλέβει για
λίγες ηµέρες τα φώτα της
δηµοσιότητας από τα νούµερα και
τους υπολογισµούς για τις νέες
περικοπές σε µισθούς, συντάξεις
και για την επιβολή πρόσθετων
φόρων. Τα υλικά για την επιτυχία
της είδησης είναι επαρκή: το θύµα
είναι άτοµο νεαρής ηλικίας, ο
δράστης είναι παράνοµος µετανάστης. Τις ηµέρες εκείνες ακριβώς
ξεκινά από την Ελληνική Αστυνοµία
η επιχείρηση «Ξένιος Ζευς». Μια
προσπάθεια η οποία συνεχίζεται
µέχρι και σήµερα και αποσκοπεί
κυρίως στην πάταξη κάθε µορφής
εγκληµατικότητας η οποία στοιχειώνει τα τελευταία χρόνια το
ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
Πρωτίστως αυτοί που ελέγχονται και
συλλαµβάνονται είναι µετανάστες
µε το κατηγορητήριο της µη νόµιµης διαµονής και της συµµετοχής
σε παράνοµες δραστηριότητες.
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σπάθεια και ενισχύουν το επιχείρηµα ότι πρέπει να συνεχιστεί. Εν
προκειµένω, το ζητούµενο είναι εάν
ως επιτυχία µπορεί να καταγραφεί
το ίδιο το γεγονός της σύλληψης.
Και εάν µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποσυµφόρηση και η
πάταξη κάθε µορφής εγκληµατικής
δράσης στο ιστορικό κέντρο της
Αθήνας το οποίο παρουσιάζει και
τα µεγαλύτερα προβλήµατα σε
σχέση µε τις άλλες περιοχές της
χώρας.
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Επιχείρηση «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» και παράνοµοι µετανάστες
απουσία χώρων κράτησης των
συλληφθέντων παράνοµων µεταναστών και η αδυναµία απέλασης
µεγάλου αριθµού εξ’ αυτών µε
ρυθµούς που θα επέτρεπαν τη
συνέχιση των συλλήψεων. Συνεπώς,
εύλογα τίθεται το κάτωθι ερώτηµα:
το π ρόβληµα διαχείρισης έχει
σήµερα εκλείψει έτσι ώστε η συνέχιση της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς»
να καλλιεργεί προσδοκίες ότι
αγγίζουµε σήµερα αυτό που µέχρι
πρότινος δεν µπορούσαµε να
πετύχουµε;
Δυστυχώς, τα δεδοµένα παραµένουν τα ίδια. Τόσο ίδια που δεν
αφήνουν το παραµικρό περιθώριο
αισιοδοξίας ότι κάτι σύντοµα θα
αλλάξει. Οι τοπικές κοινωνίες στην
πρώτη ανακοίνωση ότι θα δηµιουργηθούν κέντρα κράτησης παράνοµων µεταναστών συσπειρώθηκαν προτάσσοντας το τοπικό
έναντι του εθνικού συµφέροντος.
Παρά τις αρχικές δηλώσεις των
κυβερνώντων ότι θα επιβληθεί η
λειτουργία των κέντρων όχι µόνο
αυτό δεν έγινε, αλλά πλέον η
κυβέρνηση δηλώνει δια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ότι η
κατασκευή ενός κέντρου ανά νοµό
δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί
«καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα
να λειτουργήσουν». Ο αριθµός των
Κέντρων Πρώτης Υποδοχής µε τα
κέντρα φιλοξενίας (;) παραµένει ο
ίδιος µε µοναδική αλλαγή την
προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαµονής. Τα προβλήµατα µε
τους ανεφίκτου απελάσεως δεν
είναι εύκολο να επιλυθούν µε αποτέλεσµα οι απελάσεις να υπολείπονται σηµαντικά του αριθµού των
παρανόµως εισερχοµένων και να
αυξάνεται συνεχώς ο αριθµός των
διαµενόντων παράνοµων µεταναστών. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει
συµπεριφορά. Αντιθέτως, προκειµένου να κυρώσει τη συµφωνία
επανεισδοχής µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση απαιτεί την απαλλαγή βίζας
για τους Τούρκους πολίτες που
επισκέπτονται τα κράτη µέλη. Οι
µεταναστευτικές ροές προς το
Αιγαίο ενισχύονται µετά από δυο
χρόνια παντελούς απουσίας. Η
νοµοθεσία στο σκέλος των
ηµεδαπών που εκµεταλλεύονται
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εξαντλείται στη χρηµατοδότηση των
ευρωπαϊκών ταµείων για τους
µετανάστες. Η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη
και η κοινωνική πρόοδος που
ευαγγελίζονται τα κείµενα των
ευρωπαϊκών Συνθηκών έχουν
συγκεκριµένο περιεχόµενο. Κλείνοντας, να ανοίξω µια συζήτηση για
το κατά πόσο η αναθεώρηση του
κανονισµού 343/2003 (Δουβλίνο 2)
θα συµβάλει στην αντιµετώπιση των
παράνοµων µεταναστευτικών ροών
για τη χώρα. Προσωπική µου
άποψη είναι ότι το πρόβληµά µας
δεν είναι ο συγκεκριµένος κανονισµός, αλλά η εθνική διαδικασία
εξέτασης και απόδοσης της προΣυµπερασµατικά θα πρέπει σφυγικής ιδιότητας. Συνεπώς, ας
να καταλήξουµε ότι η επιχείρηση µην αναλώνουµε τις δυνάµεις µας
«Ξένιος Ζευς» οφείλει να σταµατήσει για να επαναδιαπραγµατευτούµε
κ α θ ώ ς δ ε ν ε π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι τ ο έναν κανονισµό που αφενός πολύ
επιθυµητό αποτέλεσµα; Όχι. Η δύσκολα θα πετύχουµε, αφετέρου
µετανάστευση ως πολιτική πέρα δεν πρόκειται να µας λύσει το
από δράσεις πρέπει να εµπεριέχει πρόβληµα.
και µηνύµατα. Μηνύµατα προς το
εσωτερικό και στο εξωτερικό της
χώρας ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί
ξέφραγο αµπέλι, ότι υπάρχουν
κανόνες και όργανα να τους
επιβάλουν. Ότι όσοι παράνοµοι
Μετανάστευσης Επίκαιρα
µετανάστες συλλαµβάνονται θα
απελαύνονται και ότι όσοι συναλΈτος 2ο - Τεύχος 4
λάσονται µαζί τους παραβιάζοντας
Δεκέµβριος 2012
το νόµο θα τιµωρούνται. Ότι εφεξής
όποιος υπήκοος τρίτης χώρας
ISSN: 1792-8818
επιθυµεί να εισέλθει και να διαµείνει
στην Ελλάδα οφείλει να ακολουθεί
Επιµέλεια:
µόνο τη νόµιµη οδό και να τηρεί τις
Τραµουντάνης Άγγελος
νόµιµες προϋποθέσεις διαµονής
στη χώρα. Αναµφίβολα τα µηνύΣε αυτό το τεύχος
συνεργάστηκαν:
µατα αυτά βρίσκουν αποδέκτες µε
Μπουσίου Αλεξάνδρα
την εφαρµογή της συγκεκριµένης
Παπακωνσταντής Μάρκος
επιχείρησης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι
Χριστίδου Χριστίνα
οι παράνοµες µεταναστευτικές ροές
τους µετανάστες δεν εφαρµόζεται.
Η διαδικασία ασύλου, όπως
λειτουργεί, δηµιουργεί προσδοκίες
για νοµιµοποίηση της διαµονής. Ο
οµφάλιος λώρος της περιφέρειας
µε το κέντρο της Αθήνας παραµένει
συντηρώντας το σηµερινό αδιέξοδο. Η δεινή οικονοµική κατάσταση της χώρας αφαιρεί διαπραγµατευτική δύναµη σε σηµείο που
να αρκείται στην αύξηση της ενωσιακής συµµετοχής στα ευρωπαϊκά
ταµεία για τη µετανάστευση και το
άσυλο και όχι σε µια συνολική
επαναδιαπραγµάτευση της µεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

από την εφαρµογή της επιχείρησης
έχουν µειωθεί, µια µείωση η οποία
είναι βέβαια και αποτέλεσµα της
υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης.
Το πρόβληµα, όµως, είναι όλα αυτά
που εκφράζονται µέσα από τα
µηνύµατα να µπορούν να
µετουσιωθούν σε πράξεις. Και το
στοίχηµα αυτό, δυστυχώς, η
Ελλάδα δεν µπορεί να το κερδίσει
µόνη της. Η αλληλεγγύη των
κρατών µελών σε ένα πρόβληµα
που η ενωσιακή νοµοθεσία µας έχει
δηµιουργήσει δεν µπορεί να

Μετανάστευσης Επίκαιρα
Τεύχος 4 - Δεκέµβριος 2012
Σελίδα 4

Εργαστήριο Μελέτης της
Μετανάστευσης και Διασποράς
(Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.)
Αιόλου 42-44, Αθήνα
Τηλ-fax: 210. 3689541
http://emmedia.pspa.uoa.gr
emmedia@pspa.uoa.gr
Επισκεφθείτε µας στο facebook

Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μετανάστευσης Επίκαιρα Τεύχος 4 Δεκέµβριος 2012

Κείµενο Γνώµης
Ο παράγοντας της θρησκείας στην ενσωµάτωση των µεταναστών
Η περίπτωση των µουσουλµάνων της Ευρώπης
Φανή Δηµητρακοπούλου
Η µετανάστευση προς τα κράτη της Ευρώπης, συνεχώς αυξανόµενη τα τελευταία χρόνια, αλλοίωσε τον
άλλοτε εθνικά, θρησκευτικά και πολιτισµικά οµοιογενή χαρακτήρα των χωρών αυτών, µε τη δηµιουργία
πολυπολιτισµικών κοινωνιών. Υπό τις συνθήκες αυτές, η ενσωµάτωση των µεταναστών, ως βασικό µέσο επίτευξης
της αρµονικής συνύπαρξης ετερογενών πληθυσµών και της κοινωνικής συνοχής, ανέκυψε ως ανάγκη πιο επιτακτική
από ποτέ.
Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει την ενσωµάτωση των µεταναστών είναι η θρησκευτική πίστη, ως
βασικό στοιχείο διαµόρφωσης της ταυτότητάς του ατόµου και αυτοπροσδιορισµού του, γεγονός το οποίο έγινε
αντιληπτό από την επιστηµονική κοινότητα και την πολιτική ελίτ κυρίως µετά το τροµοκρατικό χτύπηµα της
11ης-9-2001 στις ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον στράφηκε σχεδόν αποκλειστικά στους µουσουλµάνους µετανάστες και στη
σχέση του Ισλάµ µε την κουλτούρα και το σύστηµα αξιών των ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία είναι κατά βάση κοσµικά
και η λειτουργία τους στηρίζεται στις αρχές της γαλλικής επανάστασης και του Διαφωτισµού, αλλά και στα ιδεώδη
που τους κληροδότησε η χριστιανική τους παράδοση.
Το ζήτηµα είχε αρχίσει να αναδεικνύεται από τα µέσα της δεκαετίας του 1970, µε την πετρελαϊκή κρίση του 1973
και, εν συνεχεία, την ιρανική επανάσταση. Μεταγενέστερα γεγονότα όπως η υπόθεση του συγγραφέα Salman
Rushdie, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι τροµοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ το 2001, στη Μαδρίτη το 2004 και στο
Λονδίνο το 2005, η δολοφονία του σκηνοθέτη Theo Van Gogh στην Ολλανδία το 2004, η υπόθεση των σκίτσων του
Μωάµεθ στη Δανία το 2005 και, πιο πρόσφατα, η δολοφονία επτά ατόµων, µεταξύ των οποίων και τρία ανήλικα
παιδιά, σε εβραϊκό σχολείο στην Τουλούζη το Μάρτιο του 2012, από τον αλγερινής καταγωγής Mohamed Merah,
καθώς και οι αντιδράσεις που προκάλεσε σε σύσσωµο το µουσουλµανικό κόσµο η προβολή της ταινίας «Η
αθωότητα των µουσουλµάνων» το Σεπτέµβριο του ίδιου έτους, καθιέρωσαν την εικόνα του Ισλάµ ως µιας θρησκείας
βίαιης, ακραίας και επικίνδυνης για την εθνική ασφάλεια, οι δε µουσουλµάνοι µετανάστες αποσυνδέθηκαν στη
συνείδηση των ευρωπαίων από την εθνικότητά τους και ταυτίστηκαν µε τη θρησκεία τους, που θεωρήθηκε ο πλέον
σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της ταυτότητάς τους. Έτσι, γεννήθηκε για πρώτη φορά το ζήτηµα της
ενσωµάτωσης µεταναστών που είναι οπαδοί µιας συγκεκριµένης θρησκείας, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής
τους.
Στα ευρωπαϊκά κράτη κατοικούν σήµερα περίπου 44.000.000 µουσουλµάνοι (The Pew Forum, 2011), γεγονός
που καθιστά το Ισλάµ τη δεύτερη µεγαλύτερη θρησκεία στην Ευρώπη. Η µετανάστευση των µουσουλµάνων προς τα
κράτη της γηραιάς Ηπείρου ξεκίνησε τις δεκαετίες του 1950 και 1960, κατόπιν διακρατικών συµφωνιών για την
προσέλκυση εργατικού δυναµικού που συνήψαν οι ευρωπαϊκές χώρες κυρίως µε τι χώρες του Μαγκρεµπ και την
Τουρκία.
Λόγω της οικονοµικής ύφεσης κατά τη δεκαετία του 1970, υιοθετήθηκαν αυστηρότεροι νόµοι που δεν
ευνοούσαν τη µετανάστευση, παρά µονάχα την οικογενειακή επανένωση. Η εγκατάσταση οικογενειών
µουσουλµάνων στα ευρωπαϊκά κράτη είχε ως αποτέλεσµα να αποκτήσει πιο µόνιµο χαρακτήρα η παρουσία του
µουσουλµανικού στοιχείου, γεγονός που µε τη σειρά του οδήγησε στη διατύπωση εκ µέρους τους αξιώσεων για
εκπροσώπηση και συµµετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι (Wharton Β, 2004, σ. 8,9), αλλά και απαιτήσεων που
συνδέονταν µε τη θρησκευτική τους πίστη (Dolezal Μ. et al., 2008, σ. 2).
Στην παρούσα µελέτη εξετάζω το ζήτηµα της ενσωµάτωσης των µουσουλµάνων µεταναστών στη Γερµανία, τη
Γαλλία και την Ελλάδα, τρεις χώρες µε έντονη µουσουλµανική παρουσία, αλλά µε µεγάλες διαφορές ως προς τα
χαρακτηριστικά της παρουσίας αυτής, τις σχέσεις κοινωνίας και Ισλάµ, την αντίληψη περί ενσωµάτωσης και τις
υιοθετούµενες πολιτικές.
Για να αναδείξουµε όλες τις επιµέρους παραµέτρους που σχετίζονται µε τη θρησκεία και επιδρούν στην
ενσωµάτωση των µεταναστών, είναι κρίσιµο να προσεγγίσουµε το ζήτηµα από τη σκοπιά τόσο της χώρας
υποδοχής όσο και του µετανάστη. Η ενσωµάτωση είναι µια διαδικασία αµφίδροµη και θα πρέπει όχι µόνο να θέλει η
χώρα υποδοχής να ενσωµατώσει τους µετανάστες που ζουν στο έδαφός της, δηµιουργώντας συνθήκες που να
ευνοούν την ενεργή συµµετοχή τους στην πολιτική, κοινωνική, οικονοµική ζωή, αλλά επίσης να επιθυµούν και οι ίδιοι
οι µετανάστες να ενσωµατωθούν, έτσι ώστε να κάνουν προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή.
Δεδοµένου ότι σε κάθε χώρα υπάρχει µία θρησκεία που ασπάζεται το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού και
που, συνεπώς, προσδιορίζει το πολιτισµικό της πρότυπο, είναι πιθανό οι µετανάστες, πιστοί µιας άλλης θρησκείας,
να αντιµετωπίζονται µε επιφυλακτικότητα ή ακόµη και εχθρικότητα, όταν οι θρησκευτικές και λατρευτικές του συνήθειες
δε συµβαδίζουν µε τις νόρµες που έχουν διαµορφωθεί στη χώρα υποδοχής λόγω της θρησκευτικής πίστης της
πλειονότητας των κατοίκων της, οπότε και ενδέχεται να µην επιθυµεί η χώρα υποδοχής να τους ενσωµατώσει. Αυτό
που έχει σηµασία και θα πρέπει να εξετάζουµε κάθε φορά είναι αφενός αν οι πολίτες του εκάστοτε ευρωπαϊκού
κράτους αντιµετωπίζουν µε σεβασµό και ανοχή τη θρησκευτική –και όχι µόνο- ετερότητα των µεταναστών, αφετέρου
αν οι ακολουθούµενες επίσηµες πολιτικές λαµβάνουν υπόψη την παράµετρο της (διαφορετικής) θρησκείας των
µεταναστών. Ο στόχος της ενσωµάτωσης και της κοινωνικής συνοχής µπορεί να επιτευχθεί µόνο όταν η επιδίωξη της
Εργαστήριο Μελέτης
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Κείµενο Γνώµης
χώρας υποδοχής, όπως εκδηλώνεται µέσα από τη στάση της κοινωνίας και τις ακολουθούµενες πολιτικές, δεν είναι
ούτε η αποχώρηση των µεταναστών ούτε η αφοµοίωσή τους στην κυρίαρχη κουλτούρα, αλλά η οµαλή ένταξή τους
σε αυτήν.
Από την πλευρά του µετανάστη, η διατήρηση της πίστης του και η άσκηση των θρησκευτικών του
καθηκόντων µπορεί να αποκτήσει µεγάλη σηµασία, καθώς συχνά η θρησκεία αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάµεσα σε
αυτόν και το πολιτισµικό πρότυπο της χώρας καταγωγής του. Δεν αποκλείεται ο µετανάστης να αντιλαµβάνεται την
κουλτούρα της χώρας υποδοχής ως απειλή στην ταυτότητα του, που θα τον αποκόψει από τους δεσµούς του µε τη
χώρα προέλευσής του και τις παραδόσεις του, µε αποτέλεσµα να µην επιθυµεί ο ίδιος να ενσωµατωθεί.
Στο σηµείο αυτό, καθοριστικός είναι ο ρόλος των θρησκευτικών κοινοτήτων που υπάρχουν στη χώρα
υποδοχής, αν και δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί συνολικά και εκ των προτέρων το είδος, ο βαθµός και το πρόσηµο
της επίδρασής τους στην ενσωµάτωση των µεταναστών. Βραχυπρόθεσµα, οι θρησκευτικές κοινότητες, ως κοινωνικό
κεφάλαιο, µέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων του µετανάστη, διευκολύνουν τη συναναστροφή του µε
τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας και τη συµµετοχή του στο θεσµικό και πολιτικό γίγνεσθαι αυτής (Bramadat P., 2005,
σ. 203). Μακροπρόθεσµα, όµως, η προσχώρηση µεταναστών σε κοινότητες που προωθούν έναν τρόπο ζωής που
δε συνάδει µε το κυρίαρχο πρότυπο της χώρας υποδοχής, ενδέχεται να οδηγήσει σε κοινωνικό τους αποκλεισµό και,
στην πιο ακραία περίπτωση, ακόµη και σε γκετοποίηση (Peschke D., 2009 σ. 371).
Η περίπτωση της Γερµανίας
Η µετανάστευση των µουσουλµάνων προς τη Γερµανία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960, κατόπιν διακρατικών
συµφωνιών έλευσης εργατικού δυναµικού. Η γερµανική κοινωνία ήταν στη βάση της ιδιαίτερα οµοιογενής και,
δεδοµένου ότι δεν υπήρχαν ιστορικά προγενέστεροι δεσµοί, µέσω αποικιών, µεταξύ της Γερµανίας και των χωρών
προέλευσης των µουσουλµάνων µεταναστών που θα δηµιουργούσαν µια τριβή και εξοικείωση µε το µουσουλµανικό
στοιχείο, το Ισλάµ γινόταν αντιληπτό ως κάτι ξένο, που δεν είχε θέση στη Γερµανία και η παρουσία των
µουσουλµάνων στη χώρα -ο αριθµός των οποίων είναι σήµερα περίπου 4.200.000 (The Pew Forum, 2011)θεωρούταν για πολλά χρόνια προσωρινή.
Το γεγονός ότι η Γερµανία εθελοτυφλούσε στην εν τοις πράγµασι δηµιουργία µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας
µε ισχυρή ισλαµική παρουσία είναι εµφανές σε όλο το φάσµα των πολιτικών της. Η κυριαρχία του δικαίου του αίµατος
στην απόκτηση της γερµανικής ιθαγένειας έως τη δεκαετία του 1990, οπότε και άρχισε µια αλλαγή πολιτικής που
κατέληξε στην υιοθέτηση ενός νόµου που συνδυάζει το δίκαιο του αίµατος µε το δίκαιο του εδάφους µόλις το 2000,
καταδεικνύει πόσο σηµαντική ήταν η διατήρηση της εθνικής και πολιτισµικής οµοιογένειας.
Το κράτος δεν χρηµατοδοτεί την κατασκευή και συντήρηση των χώρων λατρείας των µουσουλµάνων. Στους
χώρους αυτούς λειτουργούν ιµάµηδες, η πλειοψηφία των οποίων δεν ζει µόνιµα στη Γερµανία, αλλά έρχονται
προσωρινά από τις χώρες προέλευσης των µεταναστών. Επιπλέον, το κράτος δεν µεριµνά ιδιαιτέρως για την παροχή
ισλαµικής θρησκευτικής εκπαίδευσης στα σχολεία, η οποία αφήνεται στη φροντίδα των κατά τόπους θρησκευτικών
οργανώσεων και στηρίζεται σε πιλοτικά προγράµµατα που διαφέρουν µεταξύ των κρατιδίων.
Επιπλέον, παρόλο που οι οργανωµένες θρησκευτικές κοινότητες (όπως η προτεσταντική, η εβραϊκή, η
καθολική) αναγνωρίζονται ως δηµόσιοι φορείς, που χρηµατοδοτούνται και συνεργάζονται µε το κράτος στους τοµείς
της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας, η µουσουλµανική κοινότητα δεν απολαµβάνει ακόµη του καθεστώτος
αυτού. Όσο για τη στάση της κοινής γνώµης, οι Γερµανοί εξακολουθούν να ταυτίζουν το Ισλάµ µε τη βία και το
συντηρητισµό και θεωρούν την παρουσία των µουσουλµάνων καταστροφική για την οικονοµία. Είναι
χαρακτηριστικό ότι µόλις το 34% των δυτικογερµανών και το 26% των ανατολικογερµανών διάκειται θετικά απέναντι
στους µουσουλµάνους (Westfälische Wilhelms - Universität Münster, 2010). .
Η Γερµανία, δηλαδή, δεν επιθυµεί να ενσωµατώσει τους µουσουλµάνους που κατοικούν στο έδαφός της ή
απλώς αδιαφορεί να το κάνει. Από την πλευρά τους, οι µουσουλµάνοι µετανάστες δείχνουν απρόθυµοι να
ενσωµατωθούν, όταν το κράτος όχι µόνο δεν ακολουθεί καµία πολιτική για να τους ενσωµατώσει αλλά αντιµετωπίζει
τη θρησκεία τους διαφορετικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες θρησκείες, η δε κοινωνία διάκειται αρνητικά απέναντί τους.
Το γεγονός ότι µεγάλο µέρος αυτών δε µιλά γερµανικά και δεν έχει επαφές µε τους ντόπιους καθώς και ο ολοένα και
µειούµενος αριθµός πολιτογραφήσεων των Τούρκων µεταναστών –που αποτελούν την πολυπληθέστερη οµάδα
µουσουλµάνων της Γερµανίας- είναι ενδεικτικά του ότι οι µουσουλµάνοι µετανάστες δεν ενδιαφέρονται να
συµµετάσχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Έτσι λοιπόν, κατέληξαν να ζουν οριοθετηµένοι σε
συγκεκριµένες περιοχές, διατηρώντας το δικό τους πολιτισµικό πρότυπο, γλώσσα, ήθη, έθιµα και τρόπο ζωής,
αντιµετωπίζοντας προβλήµατα όπως το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και η ανεργία. Η κατάσταση αυτή επέτρεψε την
ανάπτυξη µιας συντηρητικής ρητορικής από τους «εισαγόµενους» ιµάµηδες των τζαµιών της Γερµανίας και οδήγησε
σε µια στροφή των µουσουλµάνων προς τις πιο ριζοσπαστικές εκδοχές του Ισλάµ.
Η περίπτωση της Γαλλίας
Στη Γαλλία ζουν σήµερα περίπου 4.704.000 µουσουλµάνοι (The Pew Forum, 2011), η πλειοψηφία των οποίων
προέρχεται από χώρες της Βορείου Αφρικής. Η µετανάστευση από µουσουλµανικές χώρες προς τη Γαλλία είχε
ξεκινήσει από τις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά εκτοξεύθηκε κατά τη δεκαετία του 1960, όπως και στην υπόλοιπη
Ευρώπη.
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Κείµενο Γνώµης
Το γεγονός ότι οι σχέσεις της Γαλλίας µε τα κράτη από τα οποία προέρχεται η πλειοψηφία των µουσουλµάνων
που ζουν στο έδαφός της ανάγονται στο αποικιοκρατικό παρελθόν της στη Βόρεια Αφρική επιδρά ποικιλοτρόπως
στην ενσωµάτωση των µεταναστών. Η Γαλλία εξακολουθεί να συµπεριφέρεται ως ηγεµονική δύναµη και προσδίδει
στους µετανάστες από τις πρώην αποικίες της δευτερεύουσα θέση στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ζωή του
τόπου. Παράλληλα, όµως, οι µακρόχρονοι δεσµοί της µε µουσουλµανικούς πληθυσµούς δηµιουργούν µια σχέση
κατανόησης και αποδοχής του Ισλάµ από τους γηγενείς Γάλλους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν θετική
γνώµη για τους µουσουλµάνους.
Η Γαλλία είναι το κατ’ εξοχήν κοσµικό κράτος, καθώς από το 1905 ισχύει διά νόµου πλήρης διαχωρισµός
εκκλησίας-κράτους. Το µοντέλο ενσωµάτωσης που υιοθετεί είναι το αφοµοιωτικό, σύµφωνα µε το οποίο ο στόχος
της ενσωµάτωσης και της κοινωνικής συνοχής επιτυγχάνεται µόνο µέσω της αφοµοίωσης στην κυρίαρχη γαλλική
κουλτούρα, που στηρίζεται στις αρχές της δηµοκρατίας, της ισότητας και της λαϊκότητας. Η έκφραση των
θρησκευτικών πεποιθήσεων, ως εκδήλωση της διαφορετικότητας µεταξύ των µελών της κοινωνίας και αντιβαίνουσα
στον κοσµικό χαρακτήρα του κράτους, πρέπει να περιορίζεται στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής.
Λόγω της σύνδεσης του κοσµικού χαρακτήρα του κράτους µε την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής
συνοχής, ο νόµος του 1905 ερµηνεύτηκε και εφαρµόστηκε µε τον πλέον αυστηρό τρόπο, καταλήγοντας σε πλήρη
απαγόρευση της δηµόσιας έκφρασης των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Ο λεγόµενος «πόλεµος της µαντήλας» το
1989, κατέληξε το 2004 στην απαγόρευση της µαντήλας (και άλλων στοιχείων, ενδεικτικών της θρησκείας) στα
δηµόσια σχολεία καθώς και στην απαγόρευση τη µπούρκας στους δηµόσιους χώρους το 2011. Η σηµασία που έχει
η αφοµοίωση στην κυρίαρχη δυτική κουλτούρα και η διατήρηση του κοσµικού χαρακτήρα του κράτους δεν αφήνει
κανένα περιθώριο για την υιοθέτηση πολιτικής που να λαµβάνει υπόψη τις θρησκευτικές και πολιτισµικές
ιδιαιτερότητες των µουσουλµάνων.
Οι µουσουλµανικές οργανώσεις καλύπτουν εν µέρει το κενό που δηµιουργήθηκε λόγω της απαρέγκλιτης και
στείρας εφαρµογής της αρχής της λαϊκότητας, φροντίζοντας για την παροχή ισλαµικής εκπαίδευσης, την
πραγµατοποίηση θρησκευτικών εκδηλώσεων και, κυρίως, για την κατασκευή χώρων λατρείας. Το γαλλικό κράτος δεν
χρηµατοδοτεί την κατασκευή τζαµιών, γεγονός που οδήγησε στην αναζήτηση κονδυλίων αλλά και θρησκευτικών
λειτουργών από τις χώρες προέλευσης, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να ασκούν επιρροή στους χώρους
αυτούς.
Δεδοµένου ότι το Ισλάµ έχει πιο έντονη δηµόσια έκφραση σε σχέση µε άλλες θρησκείες, η ανελαστικότητα της
Γαλλίας απέναντι στη δηµόσια έκφραση των θρησκευτικών πεποιθήσεων θεωρήθηκε από τους µουσουλµάνους ως
µια επίθεση ειδικά προς τη δική τους θρησκεία. Περαιτέρω, οι πρώτης γενιάς µουσουλµάνοι µετανάστες, που έχουν
µνήµες από την πρόσφατη ιστορία της Γαλλίας ως αποικιακής δύναµης, αντιµετωπίζουν µε επιφυλακτικότητα τη
χώρα στην οποία κατοικούν και εξακολουθούν να την αντιλαµβάνονται ως δυνάστη. Οι µετανάστες αυτοί αρνούνταν
να αποδεχτούν το µόνιµο χαρακτήρα της παραµονής τους στη Γαλλία και, θεωρώντας τη θρησκεία τους ως
σύµβολο της αντιπαλότητας τους µε τους Γάλλους και αντίδοτο στην αφοµοίωση, προσκολλούνταν περισσότερο σε
αυτήν. Ωστόσο, το στοιχείο αυτό δεν είναι τόσο έντονο στη δεύτερη και τρίτη γενιά µουσουλµάνων µεταναστών, που
δείχνουν πρόθυµοι να υιοθετήσουν βασικά στοιχεία του δυτικού τρόπου ζωής (Cesari J., 2002, σ. 3).
Σήµερα, το µεγαλύτερο µέρος των µουσουλµάνων της Γαλλίας κατοικεί σε υποβαθµισµένες γειτονιές,
χαρακτηρίζεται από χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και µαστίζεται από την ανεργία και τη φτώχια. Οι κακές συνθήκες
διαβίωσης αλλά και η προσπάθεια συµπίεσης από το γαλλικό κράτος της ελεύθερης έκφρασης της θρησκευτικής και
πολιτισµικής ετερότητας των µουσουλµάνων δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση µιας ταυτότητας
διαµαρτυρίας, η οποία θα εκδηλώνεται µέσω των πιο ριζοσπαστικών εκδοχών του Ισλάµ.
Η περίπτωση της Ελλάδας
Στην Ελλάδα, η οποία έγινε χώρα υποδοχής µεταναστών κυρίως από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα,
κατοικούν σήµερα περίπου 400.000 µουσουλµάνοι µετανάστες (The Pew Forum, 2011). Η παρουσία, βέβαια, του
µουσουλµανικού στοιχείου στη χώρα είναι παλαιότερη, καθώς στη Δυτική Θράκη κατοικεί µια µουσουλµανική
µειονότητα που αριθµεί περί τα 100.000 µέλη, στην πλειοψηφία τους Έλληνες πολίτες. Η µειονότητα αυτή ζει
περιχαρακωµένη στην περιοχή αυτή, µε αποτέλεσµα να µην έχει υπάρξει ιδιαίτερη τριβή και εξοικείωση των Ελλήνων µε
το Ισλάµ και τους πιστούς του.
Παρόλο που το Σύνταγµα ορίζει ως επικρατούσα θρησκεία την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού,
αποτυπώνοντας, έτσι, τα θρησκευτικά πιστεύω της πλειοψηφίας των Ελλήνων, η αντίληψη περί ενσωµάτωσης δε
σηµαίνει αφοµοίωση στο κυρίαρχο πολιτισµικό πρότυπο, αλλά αποδοχή της θρησκευτικής και πολιτισµικής
ετερότητας των µεταναστών, µέχρι του σηµείου εκείνου που η διαφορετικότητα αυτή δεν καταστρατηγεί τις βασικές
αξίες και τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα που διέπουν µια δηµοκρατικά οργανωµένη κοινωνία (Τάκης Α.).
Η Ελλάδα δεν υιοθέτησε πολιτικές που να αποβλέπουν στρατηγικά και µακροπρόθεσµα στην ενσωµάτωση
των µεταναστών, πόσω µάλλον των µουσουλµάνων ειδικότερα. Με εξαίρεση τη Δυτική Θράκη, τη Ρόδο και την Κω,
σε κανένα άλλο µέρος της Ελλάδας δεν υπάρχουν νεκροταφεία και επίσηµοι λατρευτικοί χώροι για τους
µουσουλµάνους. Έτσι, λειτουργεί ένα πλήθος άτυπων τζαµιών, χωρίς κρατική άδεια, ενώ η κατασκευή τζαµιού και
µουσουλµανικού νεκροταφείου στην Αθήνα, που αποτελεί πάγιο αίτηµα των µουσουλµάνων, δεν έχει
πραγµατοποιηθεί έως σήµερα, κυρίως λόγω των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει το ενδεχόµενο κατασκευής τους.
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Κείµενο Γνώµης
Επίσης, στα σχολεία διδάσκεται µόνο η ορθόδοξη χριστιανική πίστη και δεν παρέχεται Ισλαµική εκπαίδευση, µε
εξαίρεση τα µειονοτικά σχολεία της Θράκης.
Η στάση αυτή της πολιτείας αντικατοπτρίζει την άποψη της ελληνικής κοινωνίας για το Ισλάµ. Παρόλο που οι
Έλληνες δεν διάκεινται µε εχθρικότητα ειδικά απέναντι στους µουσουλµάνους ούτε διακατέχονται από τον
στερεοτυπικό τύπο ισλαµοφοβίας που συναντάται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και συνδέει το Ισλάµ µε την
τροµοκρατία, δείχνουν να αντιλαµβάνονται το Ισλάµ ως κάτι µη συµβατό µε την ελληνική πραγµατικότητα, που δεν
έχει θέση σε αυτήν.
Ωστόσο, πρόσφατα άρχισαν να παρατηρούνται φαινόµενα τα οποία καταδεικνύουν ενίσχυση του
ξενοφοβικού αισθήµατος των Ελλήνων, όπως αυτό εκδηλώνεται µε την αύξηση των ρατσιστικών επιθέσεων κατά των
µεταναστών και την απήχηση του εθνικιστικού κόµµατος της Χρυσής Αυγής, ενός κόµµατος µε έντονα
αντιµεταναστευτική και αντιµουσουλµανική ρητορική, που κατέληξε στην είσοδό του στη Βουλή µε ποσοστό 6,92%
τον Ιούνιο του 2012. Η µεταστροφή αυτή της ελληνικής κοινωνίας, συνδεόµενη πιθανώς και µε την οικονοµική κρίση
που διάγει η χώρα, δεν αφορά ούτε στοχοποιεί αποκλειστικά τους µουσουλµάνους µετανάστες, αλλά, αναπόφευκτα,
δεν αφήνει ανεπηρέαστους ούτε τους ίδιους –ως φορείς της διαφορετικότητας- ούτε τις πολιτικές που τους αφορούν.
Από την πλευρά τους, οι µουσουλµάνοι µετανάστες αισθάνονται ότι κατοικούν σε µια χώρα που αγνοεί την
ετερότητά τους, δεν ακολουθεί καµία πολιτική για να τους ενσωµατώσει και δεν καλύπτει βασικές τους ανάγκες που
συνδέονται µε τη θρησκεία τους, όπως η δηµιουργία λατρευτικών χώρων και νεκροταφείου και η παροχή ισλαµικής
εκπαίδευσης. Παράλληλα, ζουν αποµονωµένοι, υπό συνθήκες ανέχειας, αδυνατώντας να βρουν εργασία ή
απασχολούµενοι σε προσωρινές, χαµηλής αµοιβής εργασίες, χωρίς ασφάλιση, µε αποτέλεσµα να νιώθουν
περιθωριοποιηµένοι και να βιώνουν ένα έντονο αίσθηµα ανασφάλειας.
Τα προβλήµατα αυτά δηµιουργούν µια δυναµική συσπείρωσής των µουσουλµάνων µεταναστών γύρω από
το Ισλάµ, ριζοσπαστικοποίησής τους και υιοθέτησης µιας ταυτότητας διαµαρτυρίας. Παράλληλα, ελλοχεύει ο
κίνδυνος να συνδεθούν τα θρησκευτικά αιτήµατα µε τα κοινωνικά, να θεωρηθεί, δηλαδή, ότι οι κακές συνθήκες
διαβίωσης τους οφείλονται στο θρήσκευµά τους, οπότε και ενδέχεται να διαµορφωθεί ένα κίνηµα διαµαρτυρίας στο
οποίο το Ισλάµ θα αποτελεί µια κοινωνική ταυτότητα, που θα εµπνέει τους αγώνες τους (Ρούσσος Σ.).
Συµπεράσµατα
Το κοινό στοιχείο που εντοπίζεται στις τρεις υπό εξέταση χώρες είναι ότι η παράµετρος της θρησκείας δε
λαµβάνεται υπόψη στις πολιτικές που ακολουθούνται, για λόγους που διαφέρουν σε κάθε περίπτωση. Η Γερµανία
θεώρησε την παρουσία των µουσουλµάνων προσωρινή και την αγνόησε, η Γαλλία εγκλωβίστηκε σε µια αυστηρή
ερµηνεία του κοσµικού χαρακτήρα του κράτους, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κατάσταση αµηχανίας, σα να µην
συνειδητοποιεί την παρουσία µεγάλου αριθµού µουσουλµάνων στο έδαφός της και την ανάγκη ενσωµάτωσής τους.
Ανεξαρτήτως της λογικής που υπάρχει πίσω από τη στάση έκαστης χώρας, το αποτέλεσµα είναι το ίδιο, δηλαδή η µη
ενσωµάτωση των µουσουλµάνων µεταναστών.
Και στις τρεις περιπτώσεις υπάρχει µια ισχυρή ταυτότητα στην χώρα υποδοχής –εθνική στη Γερµανία, εθνική/
θρησκευτική στην Ελλάδα και πολιτισµική στη Γαλλία- η οποία έρχεται σε αντίθεση µε το πολιτισµικό και θρησκευτικό
πρότυπο των µουσουλµάνων µεταναστών. Έτσι λοιπόν, παρατηρούνται δύο φαινόµενα που το ένα καλλιεργεί και
συντηρεί το άλλο. Από τη µία πλευρά, η χώρα υποδοχής αντιµετωπίζει το Ισλάµ ως κάτι που δεν έχει θέση σε αυτήν
και εποµένως είτε το αφήνει να υπάρχει ανεξάρτητα από αυτήν (όπως στη Γερµανία και στην Ελλάδα) είτε επιχειρεί να
το αφοµοιώσει στην κυρίαρχη κουλτούρα της (όπως στη Γαλλία) και δεν ακολουθεί στοχευµένες πολιτικές που να
αποβλέπουν στην ενσωµάτωση ειδικά των µουσουλµάνων. Παράλληλα, η ανάπτυξη ενός αισθήµατος
ισλαµοφοβίας στην Ευρώπη ενισχύει ακόµη περισσότερο την καχυποψία απέναντι στους µουσουλµάνους,
δηµιουργώντας µια στερεοτυπική αντίληψη για το βίαιο, επικίνδυνο και αντιδηµοκρατικό χαρακτήρα των ανθρώπων
αυτών. Από τη δική τους πλευρά, οι µουσουλµάνοι αντιλαµβάνονται την επιφυλακτικότητα αυτή των ευρωπαϊκών
κρατών και στρέφονται περισσότερο προς το Ισλάµ, υιοθετώντας µια ριζοσπαστική ταυτότητα διαµαρτυρίας. Στην
Ελλάδα δεν έχει παρατηρηθεί ακόµη έντονα το φαινόµενο αυτό, αλλά υπάρχουν όλες οι συνθήκες που να ευνοούν
µια τέτοια δυναµική και, µάλιστα, για λόγους πολύ απλούστερους από αυτούς που τροφοδότησαν τον ισλαµικό
εξτρεµισµό στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως η απουσία χώρων λατρείας.
Το ζήτηµα είναι τι µπορεί να διδαχθεί η Ελλάδα από την εµπειρία χωρών όπως η Γαλλία και η Γερµανία. Η
υιοθέτηση ενός µοντέλου παρόµοιου µε της Γαλλίας, µε την κατάργηση των θρησκευτικών µουσουλµανικών
συµβόλων, θα ήταν υποκριτική και αναποτελεσµατική, καθώς τα σύµβολα της ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας
εξακολουθούν να έχουν περίοπτη θέση, ως συνδεόµενα µε την κουλτούρα και την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων.
Τυχόν παρεµπόδιση της δηµόσιας έκφρασης των θρησκευτικών πεποιθήσεων των µουσουλµάνων, µε πρόσχηµα τη
µη συµβατότητα του Ισλάµ µε τον κοσµικό χαρακτήρα του κράτους ή το κυρίαρχο πολιτισµικό πρότυπο, θα
προκαλούσε έντονες αντιδράσεις στο µουσουλµανικό πληθυσµό της χώρας.
Ούτε η ιδέα της πολυπολιτισµικότητας, όπως κατέληξε στην πράξη να ισχύει στη Γερµανία είναι βιώσιµη στην
Ελλάδα, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει µια κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα που να υπερβαίνει τις διαφορές που υπάρχουν
µεταξύ των επιµέρους οµάδων του πληθυσµού και να αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα. Το να αφήνεις κοινότητες
που διαφοροποιούνται σηµαντικά από την πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου ως προς το πολιτισµικό τους
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Κείµενο Γνώµης
πρότυπο απλά να υπάρχουν και να πληθαίνουν, χωρίς πρωτοβουλίες για την ενσωµάτωσή τους, οδηγεί
αναπόφευκτα σε περιχαράκωση και αποµόνωσή τους.
Νοµίζω ότι ένα θετικό πρώτο βήµα είναι η κατασκευή ενός µεγάλου τζαµιού στην Αθήνα, που θα έχει
συµβολικό χαρακτήρα, καθώς και επιµέρους ευκτήριων οίκων που θα καλύπτουν τις λατρευτικές ανάγκες των
πολυάριθµων µουσουλµάνων της Ελλάδας. Οι ενέργειες αυτές όχι µόνο θα λύσουν κάποια πρακτικά προβλήµατα
των µουσουλµάνων που συνδέονται µε τη θρησκευτική τους πίστη, αλλά θα καταδείξουν ότι η Ελλάδα τους
αναγνωρίζει και τους αποδέχεται ως αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας της. Επίσης, η ύπαρξη επίσηµων χώρων
λατρείας θα προκαλέσει συσπείρωση των µουσουλµάνων γύρω από αυτούς και θα ευνοήσει την οργάνωσή τους,
µε τη δηµιουργία κοινοτήτων που θα έχουν τους χώρους αυτούς ως πυρήνα των δραστηριοτήτων τους. Οι
οργανώσεις αυτές θα είναι γνωστές στο κράτος, το οποίο θα έχει εικόνα της δράσης τους, ώστε να µην προωθούν
ριζοσπαστικό λόγο και θα πρέπει να τηρούν την αρχή της διαφάνειας, να έχουν δηλαδή κοινωνική λογοδοσία και να
είναι αντιπροσωπευτικές. Μέσω των οργανώσεων αυτών θα µπορέσει να ξεκινήσει ένας διάλογος του κράτους αλλά
και άλλων φορέων, όπως για παράδειγµα η Εκκλησία, µε τους µουσουλµάνους που ζουν στη χώρα. Νοµίζω όµως
πως η επίλυση των ζητηµάτων που σχετίζονται κατεξοχήν µε τη θρησκεία είναι το θεµελιώδες, είναι η αφετηρία από
την οποία θα πρέπει να ξεκινήσει η Ελλάδα για την ενσωµάτωση των µουσουλµάνων µεταναστών. Από τη στιγµή
που το ελληνικό κράτος επιλύσει αυτά τα πρακτικά προβλήµατα και οι µουσουλµάνοι νιώσουν ότι αντιµετωπίζονται σε
ισότιµη βάση σε σχέση µε τους πιστούς άλλων θρησκειών θα µπορέσουν τόσο οι µετανάστες όσο και οι αρµόδιοι
φορείς να εστιάσουν και να εργαστούν από κοινού για τα υπόλοιπα, ουσιώδη ζητήµατα που απασχολούν τους
µουσουλµάνους της Ελλάδας, όπως η φτώχια και η ανεργία, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ενσωµάτωσης και της
κοινωνικής συνοχής.
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Εργογραφία
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μετανάστευση - οικονοµία - τεχνολογία: Τιµητικός τόµος για τον Οµότιµο
Καθηγητή Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ροσέτο Φακιολά
Επιστηµονική Επιµέλεια: Αντώνης Κόντης
Συγγραφή κειµένων: Αθανασία Γλυκοφρύδη - Λεοντσίνη, Νίκος Π.
Γλυτσός, Μιχάλης Δαµανάκης, Κωνσταντίνος Δουκάκης, Κώστας
Θεολόγου, Πάνος Καζάκος, Νικόλαος Κόνσολας, Αντώνης
Κόντης, Βύρων Κοτζαµάνης, Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης, Λάουρα
Μαράτου - Αλιπράντη, Ηλίας Μπεζεβέγκης, Αθανάσιος
Παπαδασκαλόπουλος, Αντώνιος Κ. Παπαντωνίου, Μαρία
Παπαντωνίου - Φραγκούλη, Ιωάννης Α. Παππάς, Βασίλης
Παυλόπουλος, Ξανθή Πετρινιώτη, Ευάγγελος Πρόντζας, Ελένη Ανδριανή Σαµπατάκου, Θ. Π. Τάσιος, Νικόλαος Τζιφάκης, Πάνος
Τσακλόγλου, Ροσσέτος Φακιολάς, Ευστάθιος Τ. Φακιολάς,
Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης, Ιωάννης Χολέζας, Μανώλης
Χριστοφάκης
Εκδόσεις Παπαζήση
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας
Αθήνα, 2011
Σελίδες: 676
ISBN: 978-960-02-2659-1
Στον τόµο αυτόν περιλαµβάνονται µελέτες γνωστών και
καταξιωµένων στο πεδίο τους ειδικών στις θεµατικές περιοχές της
µετανάστευσης, των διεθνών σχέσεων, της διασποράς, της
απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και του τρίπτυχου τεχνολογία-οικονοµία-εκπαίδευση. Πρόκειται για τις
θεµατικές περιοχές που οριοθετούν, σε γενικές γραµµές, το εύρος του επιστηµονικού έργου του οµότιµου καθηγητή
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ροσέτου Φακιολά στον οποίο είναι αφιερωµένη αυτή η συλλογή.
Ο στόχος που επιδιώκεται είναι διπλός: πρώτον, να εκφραστεί η εκτίµηση σ' έναν επιφανή πνευµατικό
άνθρωπο και, δεύτερον, να επιχειρηθεί η συνέχιση της έρευνας στις θεµατικές περιοχές που θεραπεύει και ο Ροσέτος
Φακιολάς, µε την ανάδειξη ορισµένων διαστάσεών τους υπό το φως των σύγχρονων εξελίξεων.
Η εργασία ως συντελεστής παραγωγής και ο φορέας της, ο άνθρωπος, αποτελούν ένα στέρεο και
συνεκτικό νήµα που συνδέει τις τέσσερις θεµατικές περιοχές του τόµου· αυτές αναφέρονται σε θεµελιώδεις
παράγοντες της αναπτυξιακής διαδικασίας και ευρύτερα του κοινωνικού και πολιτικού συστήµατος κάθε χώρας.
Η πρώτη θεµατική ενότητα, µε τίτλο "Μετανάστευση", επικεντρώνεται στα νέα πολύπλοκα και πολυδιάστατα
ζητήµατα που επιδρούν στην κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική ταυτότητα της Ελλάδας, ως χώρας
υποδοχής µεταναστών, ζητήµατα τα οποία εξετάζονται υπό το πρίσµα της εξωτερικής και της εσωτερικής
µεταναστευτικής πολιτικής.
Η δεύτερη θεµατική, που τιτλοφορείται "Διεθνείς Σχέσεις - Διασπορά", αναφέρεται στον σχηµατισµό ενός
µεγάλου αποθέµατος Ελλήνων της διασποράς και στις πολυσχιδείς σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων της
διασποράς και της µητρόπολης. Εξετάζονται επίσης οι διεθνείς µεταναστευτικές κινήσεις της σύγχρονης περιόδου
της παγκοσµιοποίησης, οι οποίες συνοδεύονται από µεταλλάξεις στις διεθνείς σχέσεις και στους περιφερειακούς και
διεθνείς οργανισµούς.
Η τρίτη θεµατική, "Απασχόληση - Κοινωνική πολιτική", εξετάζει τις σηµαντικές αναδιανεµητικές µεταβολές στα
εισοδηµατικά µερίδια των κοινωνικών στρωµάτων και των συντελεστών παραγωγής.
Τέλος η τέταρτη θεµατική, µε τίτλο "Τεχνολογία - Οικονοµία - Εκπαίδευση", αναφέρεται στην επίδραση της
παγκοσµιοποίησης και της ευρωπαϊκής οικονοµικής ολοκλήρωσης στην εθνική οικονοµία και στους επιµέρους
τοµείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής. Η τεχνολογία προσεγγίζεται υπό το πρίσµα της συµβολής
της στην οικονοµική ανάπτυξη (Οικονοµική της Τεχνολογίας) από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερα, ενώ η
σχολική και εξωσχολική εκπαίδευση αλλά και η εκµάθηση κατά την εργασία (Θεωρία της Ενδογενούς Ανάπτυξης)
εξετάζονται σε συνάρτηση µε τη σηµασία του ανθρώπινου κεφαλαίου στην οικονοµική ανάπτυξη.
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Εργογραφία
Μετανάστες στην Ελλάδα
Απασχόληση και ένταξη στις
τοπικές κοινωνίες
Επιµέλεια: Χαράλαµπος Κασίµης, Απόστολος Γ.
Παπαδόπουλος

από την ανάλυση του γενικότερου οικονοµικού και
θεσµικού πλαισίου της ένταξης των µεταναστών στην
αγορά εργασίας (στα τέσσερα κείµενα του πρώτου
µέρους), καθώς και από τις επιµέρους αναλύσεις
εµπειρικών ερευνών (στα πέντε κείµενα του δεύτερου
µέρους), στις οποίες αποτυπώνονται οι τοπικές
διαστάσεις της απασχόλησης και κινητικότητας των
µεταναστών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Κείµενα: Ισαβέλλα Γιδαράκου, Ρουµπίνη Γρώπα,
Σταύρος Ζωγραφάκης, Θεόδωρος Ιωσηφίδης,
Τζένιφερ Καβουνίδη, Λεωνίδας Καζακόπουλος,
Χαράλαµπος Κασίµης, Απόστολος Καψάλης,
Αθανάσιος Κίζος, Ουρανία Λαγογιάννη, Λόης
Λαµπριανίδης, Θεοδωρος Μητράκος, Απόστολος Γ.
Παπαδόπουλος, Μιχάλης Πέτρου, Θεοδόσης Συκάς,
Άννα Τριανταφυλλίδου, Γιάννης Δραγασάκης,
Αλέξανδρος Ζαβός, Νίκος Καραθανασόπουλος,
Λούκα Κατσέλη, Έλσα Παπαδηµητρίου, Παύλος Τσίµας

Τα κείµενα του τόµου στηρίζονται σε εισηγήσεις που
έγιναν σε ηµερίδα διοργανωµένη από το Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών (Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2008),
όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του
ερευνητικού προγράµµατος "Το ανθρώπινο δυναµικό
και ο σχεδιασµός της ανάπτυξης στις δύο πλευρές του
Ιονίου Πελάγους" (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
2006-2008), καθώς και ευρήµατα άλλων συναφών
ερευνών. Η ηµερίδα ολοκληρώθηκε µε στρογγυλό
τραπέζι στο οποίο συµµετείχαν εκπρόσωποι κοµµάτων
του ελληνικού κοινοβουλίου. Η συζήτηση αυτή, γύρω
Οι µετανάστες αποτελούν από τις πολιτικές διαστάσεις του µεταναστευτικού
ίσως το πιο πολυσυζη- φαινοµένου την εποχή ακριβώς που ξεσπούσε η κρίση,
τηµένο θέµα στη σύγχρονη παρατίθεται σε παράρτηµα στο τέλος του τόµου.
ελληνική κοινωνία, σε µια
συγκυρία κατά την οποία η ISBN: 978-960-221-556-2
οικονοµική κρίση έχει
Σελίδες: 486
λειτουργήσει καταλυτικά
Έτος έκδοσης: 2012
για τη διάχυση της αναΕκδόσεις: Αλεξάνδρεια
σφάλειας στον γηγενή
πληθυσµό. Το ελληνικό
κράτος δεν ήταν προετοιµασµένο να δεχτεί τόσο Η κοινωνική ενσωµάτωση των
µ ε γ ά λ ο α ρ ι θ µ ό µ ε τ α - µεταναστών στην Ελλάδα
ναστών σε τόσο σύντοµο
χρονικό διάστηµα. Επέδειξε διστακτικότητα και Εργασία, εκπαίδευση, ταυτότητες
αµφιθυµία στην προώθηση του απαραίτητου θεσµικού
πλαισίου για τη νοµιµοποίηση και την ένταξή τους στη Επιµέλεια: Αντώνης Μωυσίδης, Δέσποινα B.
ελληνική κοινωνία. Αυτός ο αρχικός αιφνιδιασµός Παπαδοπούλου
ουδέποτε ξεπεράστηκε πλήρως.
Κείµενα: Δέσποινα B.
Στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό
Παπαδοπούλου,
Νότο, οι µετανάστες που στην πλειονότητά τους
Απόστολος Καψάλης,
εισήλθαν στη χώρα µε µη νόµιµο τρόπο έχουν
Γαβριήλ Ν. Αµίτσης,
τροφοδοτήσει την άτυπη αγορά εργασίας. Ακόµη και
Κωνσταντίνα Σκλάβου,
όταν καταφέρουν να γίνουν νόµιµοι, οι διαθέσιµες γι’
Ελένη Πρόκου, Μαριαγγέλα
αυτούς θέσεις εργασίας προϋποθέτουν χαµηλή
Βέικου, Ιφιγένεια Κοκκάλη
εξειδίκευση, ενώ συνεπάγονται χαµηλές αµοιβές,
σηµαντικό µόχθο και περιορισµένες ευκαιρίες για τη
Το ζήτηµα της µεταναβελτίωση της κοινωνικής και επαγγελµατικής τους
στευτικής πολιτικής παρουκατάστασης.
σιάζει σοβαρές ελλείψεις
τόσο στην Ελλάδα όσο και
Παρότι το µεταναστευτικό φαινόµενο προσεγγίζεται
σε ολόκληρη την Ευρώπη.
συνήθως σε εθνικό επίπεδο, το τοπικό επίπεδο
Η µετανάστευση αποτελεί
θεωρείται το πλέον κατάλληλο για να µελετηθεί η µια ωρολογιακή βόµβα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής
συνάρθρωση των οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών Ένωσης. Τα κείµενα του τόµου αυτού επικεντρώνονται
και πολιτισµικών διαστάσεών του. Ο συλλογικός αυτός σε ένα από τα ζητήµατα που συνδέονται µε τη
τόµος στοχεύει στην κατανόηση του ζητήµατος µέσα µ ε τ α ν ά σ τ ε υ σ η : σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή ε ν σ ω µ ά τ ω σ η .
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Επιχειρείται η διασαφήνιση του επιστηµονικού όρου
"κοινωνική ενσωµάτωση" και η σχέση του µε τον όρο
"ένταξη". Αναλύονται οι διαδικασίες κοινωνικής
ενσωµάτωσης στους τοµείς της εργασίας, της
εκπαίδευσης και της κατασκευής εθνικών ταυτοτήτων,
στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας. Σε µια πολύ
δύσκολη συγκυρία και µε τη µεταναστευτική παρουσία
να αποτελεί αντικείµενο αµφισβήτησης λόγω
οικονοµικής κρίσης, στο παρόν βιβλίο αναδεικνύονται
κάποιες από τις σκοτεινές και αντιφατικές όψεις του
αγαπηµένου αλλά και ασαφούς όρου "κοινωνική
ενσωµάτωση" στην ελληνική κοινωνία.
ISBN: 978-960-218-721-0
Έτος εκδοσης: 2011
Εκδόσεις: Κριτική
Σελίδες: 269

“Κοινότητες” µεταναστών και
εργασιακή αντιπροσώπευση
Θεόδωρος Φούσκας
Η κοινωνιολογική έρευνα
στο παρόν βιβλίο υπογραµµίζει ότι η απουσία
µόνιµης απασχόλησης και ο
περιορισµός των µεταναστών σε περιστασιακά,
χαµηλού κύρους επαγγέλµατα τους αποµακρύνουν τόσο από συλλογικότητες όσο και από ατοµικές οργανωµένες διεκδικήσεις. Η µελέτη, εισάγοντας
µια νέα οπτική στην πραγµάτευση του µεταναστευτικού φαινόµενου στην Ελλάδα, συνεισφέρει
σηµαντικά στην αντίστοιχη διεθνή έρευνα και
βιβλιογραφία για τη συλλογική οργάνωση των
µεταναστευτικών πληθυσµών και τις επιπτώσεις των
σύγχρονων µορφών εργασίας. Καθίσταται έτσι ένα
εξαιρετικά χρήσιµο εγχειρίδιο για ερευνητές και
φοιτητές, δηµόσιες υπηρεσίες ή οργανισµούς και για
όσους ασχολούνται µε το φαινόµενο της
µετανάστευσης και τη µεταναστευτική πολιτική.

µετανάστες, ενώ επιδιώκεται τόσο µια επισκόπηση των
διεθνών εµπειρικών ερευνών, όσο και µια ιστορκή
αναδροµή διαφόρων ειδών µεταναστευτικών
κοινοτήτων δίνοντας έµφαση σε µελέτες που ερευνούν
τις εργασιακές κοινότητες και την επιρροή των
συνθηκών απασχόλησης σε συλλογικές δράσεις
εκπροσώπησης.
Στο δεύτερο µέρος του βιβλίου, ερευνώνται οι
περιπτώσεις των Αιγυπτίων, Αλβανών, Μπαγκλαντεσιανών, Παλαιστινίων και Φιλιππινέζων µεταναστών
και των "εργασιακών" συλλόγων τους "Ένωση
Αιγυπτίων Εργαζοµένων στην Ελλάδα, ΕL RΑΡΤΑ",
"Εργατικός Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών στην
Ελλάδα", "Ένωση Εργαζοµένων Μεταναστών
Μπανγκλαντές Ελλάδος", "Ένωση Παλαιστινίων
Εργαζοµένων στην Ελλάδα" και "Ένωση Αλληλεγγύης
των Φιλιππινέζων Εργαζοµένων στην Ελλάδα, ΚΑSΑΡΙΗΕLLAS". Ειδικότερα, αναλύονται οι επιπτώσεις
απασχόλησης και της εργασίας στις µορφές
συλλογικής εκπροσώπησης. Επίσης, διερευνάται η
κοινωνική ταυτότητα που απορρέει από την οικονοµική
δραστηριότητα καθώς και οι ρόλοι και τα πρότυπα
που διαµορφώνονται στο χώρο της εργασίας.
ISBN: 978-960-02-2685-0
Σελίδες: 777
Έτος έκδοσης: 2012
Εκδόσεις: Παπαζήση

Deterritorialising the nation?
Internet and the politics of the
Greek-American diaspora
Koukoutsaki-Monnier, Angeliki
Nations and Nationalism
2012 Volume 18, Issue 4
pp.663–683
doi: 10.1111/j.
1469-8129.2012.00542.x
Abstract:
In this article, analysis
focuses on the websites
of Greek-American
diaspora organisations.
The aim is to study these
media outlets on two

Στο πρώτο µέρος του βιβλίου, επιχειρείται η θεωρητική
αποσαφήνιση των εννοιών της "κοινότητας", της
εργασιακής-επαγγελµατικής κοινότητας και της
χαµηλού κύρους εργασίας στο πλαίσιο της µετανά- levels: (1) with regard to their communication
στευσης· εξετάζονται οι τύποι των µεταναστευτικών function(s), in order to understand the spectrum of
κοινοτικών οργανώσεων καθώς και η στάση των usages they offer to their visitors; and (2) with regard
συνδικάτων των χωρών υποδοχής απέναντι στους
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Εργογραφία
to the way they signify identity specificity at the well. The poorest labour market outcomes are
crossroads of a parallel ethnic or national adherence. observed in Unmixed and Mixed Districts, whereas
The low interactivity constitutes one of the general Diverse Districts are better off. At the regional level,
features of the media analysed. The persistence of the
nation as the framework to apprehend collective
belonging and the interaction with the ‘other’ is
another recurrent and important element. The
‘identity specificity’ of the Greek diaspora community

the most disadvantaged Geographical Department is
the Ionian Islands, since it presents the highest
unemployment rates for the general population for
both sexes. With regard to sex-differential
unemployment across immigrant groups, we found

is not presented in articulation to the host society, but that women exhibit higher unemployment than men
in terms of a continuous attachment to a ‘mother- in almost every ethnic group.
nation’, as a historic and cultural entity. The
nationhood claimed and promoted in this manner is
ethnic and cultural, and it espouses the form of an Συµµετοχή των µεταναστών
ecumenical and transcendent Hellenism.

δεύτερης γενιάς στο εκπαιδευτικό
σύστηµα και ένταξη στην αγορά
εργασίας

Immigrant Populations and the
Labour Market in Greece at the
Beginning of the Twenty-First
Century

Χρυσάκης Μανώλης, Μπαλούρδος Διονύσσης,
Τραµουντάνης Άγγελος,
Το Κοινωνικό Πορτραίτο
της Ελλάδας 2012: Όψεις
της Κρίσης
Εθνικό Κέντρο Κοινω-νικών
Ερευνών, Αθήνα
σελ 123-156

Gavalas, Vasilis S.,
Korres, George M., and
Giannakos, Apostolos
International Migration
2012, Early View
pp. xx-xx
doi: 10.1111/j.
1468-2435.2012.00742.x
Abstract:
Our
purpose

Σύνδεσµος:
http://www2.ekke.gr/
images/PDF/
Social_portrait_2012.pdf

in

Το παρόν άρθρο εξετάζει

undertaking this research
is to methodically map the labour market
circumstances of the main immigrant groups in
Greece. We classify all of the Districts of Greece into
three categories (Diverse, Mixed and Unmixed)

τις ποσοτικές και ποιοτικές
διαστάσεις της ένταξης ή µη των µεταναστών δεύτερης
γενιάς στο εκπαιδευτικό σύστηµα και την αγορά
εργασίας. Αξιοποιεί τα ευρήµατα πρόσφατης
πανελλαδικής έρευνας πεδίου (στην οποία συµµετείχε

according to the ethnic composition of each District.
We measure how the employment status of the
immigrants varies (1) according to the ethnic group
and sex of the immigrant, and (2) according to the
ethnic composition and economic structure of a

και το ΕΚΚΕ) προκειµένου να αξιολογήσει τις διαστάσεις
που διευκολύνουν την κοινωνική ενσωµάτωση και
αποτρέπουν φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού των
µεταναστών, που είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα από
γονείς µετανάστες, ή ήρθαν στη χώρα σε µικρή ηλικία.

District. In general, the majority of immigrants exhibit
lower unemployment and higher economic activity
rates than the indigenous Greeks. Three immigrant
groups (Albanians, Bulgarians and “Other”), which
make up two-thirds of the foreign-born population of

Ειδικότερα, η ανάλυση των ευρηµάτων εστιάζει στη
συµµετοχή των µεταναστών δεύτερης γενιάς στην
εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά τους χαρακτηριστικά,
καθώς και στη σχέση τους µε την αγορά εργασίας.
Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από

Greece, have lower unemployment rates than the την εφαρµογή ενός οικονοµετρικού µοντέλου πολυµεnational average, and lower rates than Greeks as ταβλητής ανάλυσης των δεδοµένων της επιτόπιας
έρευνας για τη διερεύνηση της σχέσης που υφίσταται

Εργαστήριο Μελέτης
της Μετανάστευσης
και Διασποράς

Μετανάστευσης Επίκαιρα
Τεύχος 4 - Δεκέµβριος 2012
Σελίδα 13

Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μετανάστευσης Επίκαιρα Τεύχος 4 Δεκέµβριος 2012
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ανάµεσα στη σχολική εκπαίδευση και την
απορρόφηση των µεταναστών δεύτερης γενιάς από
την αγορά εργασίας. Τέλος, η παρούσα εργασία
ολοκληρώνεται µε τα συµπεράσµατα της
πρωτογενούς έρευνας πεδίου και της πολυµεταβλητής
ανάλυσης, µε έµφαση στην ανάδειξη του ρόλου της
εκπαίδευσης στην κοινωνική ενσωµάτωση των
µεταναστών δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα, και µε την

Return migration: Evidence from a
reception country with a short
migration history
Loizou Efstratios, Michailidis Anastasios and
Karasavvoglou Anastasios

κατάθεση κάποιων πρώτων προτάσεων πολιτικής
προς αυτή την κατεύθυνση.

European Urban and
Regional Studies
July 2012

Immigrants’ employment
strategies and their economic
welfare: the case of the Greek
countryside

DOI:
10.1177/0969776412444507

Labrianidis Lois & Sykas Theodosis

Αbstract: Much discussion
can be found in the
literature on the
determinants
of
immigrants’ decisions to
repatriate. Yet, missing is
the identification of such determinants where the host

Southeast European and
country has become a reception country relatively
Black Sea Studies
recently. The main objective of this paper is to identify
2011, Volume 11, Issue 2
the determinants influencing the decisions of
pp.133-153
Albanian migrants in Greece to return home.
doi:
Research is based on quantitative analysis techniques
10.1080/14683857.2011.587255
applied to a survey sample of 200 Albanian migrants
returning from Greece to Albania. Results indicate
Abstract: We investigate
that the main determinants driving them back home
the employment strategies
include the difficulty of integrating into Greek society,
developed by Immigrants
racism and failure to find work. Despite certain
Working in Agriculture –
limitations of the study, the unconventional return
‘IWA’ – in Greece. To
migration determinants identified may become key
counter seasonality and
considerations for migration policy makers for many
the insufficient income of agricultural work, IWA
related policy issues in cases where the reception
develop employment strategies to improve their
country has a short history of migration.
economic status. Specifically, we find that IWA
develop two distinct and substitute strategies: multiemployment and movements following the crops.
These strategies are processes of IWA integration into
the local economies and adaptation to the structural
changes in the countryside’s labour markets that took
place prior to and during the transformation of
Greece into an immigrants’ host country. Therefore,
on the one hand, the employment strategies

Προκειµένου να συµπεριληφθούν
πρόσφατες εργασίες - κείµενά σας
στο τµήµα “Εργογραφία”,
επικοινωνήστε ηλεκτρονικά µε το
Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.

developed by IWA are different in different rural areas
reflecting their particular economic structure. On the
other hand, IWA with different socioeconomic
characteristics opt for different strategies.
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Εργογραφία
Οικονοµική κρίση και η
µετανάστευση των Ελλήνων, &
Οικονοµική κρίση, µετανάστευση
στην Ελλάδα και σχετικές πολιτικές

wage losses for totally separated and marginalised
immigrants are estimated. A healthy Greek – as well
as a European – immigration system should recognise
labour immigration flows and the potential of repeat
immigration and evaluate the cornerstone features of
ethnic identity.

Καβουνίδη, Τζέννιφερ
Οικονοµικές Εξελίξεις
Τεύχος 17 (Φεβρουάριος
2012)
σελ 32-34 & 53-59
Σύνδεσµος: http://

Μίσος στους δρόµους:
Η ξενοφοβική βία στην Ελλάδα
Human Rights Watch
Σύνδεσµος: http://www.hrw.org/node/108573

www.kepe.gr/pdf/
Outlook/teuxos_17gr.pdf

Ethnic identity and immigrants’
wages in Greece
Nick Drydakis

Σύνοψη:
Στην 92σέλιδη έκθεση
τεκµηριώνεται η απροθυµία των διωκτικών και
δικαστικών αρχών να
αποτρέψουν τις αυξανόµενες επιθέσεις σε βάρος
µεταναστών και να τιµωρήσουν τους δράστες.
Παρά τη σαφή επαναλη-

πτικότητα των περιστατικών
βίας και την αυξητική τάση
International Journal of που καταδεικνύουν τα στοιχεία, οι αστυνοµικές αρχές
Intercultural Relations
δεν έχουν κατορθώσει να παρέµβουν αποτελεσµατικά
2012, Volume 36, Issue 3
µε σκοπό την προστασία των θυµάτων και τη
pp.389-402
λογοδοσία των δραστών, διαπίστωσε η Human Rights
Watch. Οι αρχές εξακολουθούν να µην διαθέτουν
D O I : 1 0 . 1 0 1 6 / j . i j i n t r e l . προληπτική στρατηγική αστυνόµευσης, ενώ τα θύµατα
2011.09.002
αποθαρρύνονται από την υποβολή εγκλήσεων ή
µηνύσεων. Μέχρι σήµερα, ουδείς έχει καταδικαστεί
This study investigates the βάσει νοµοθετικής διάταξης του 2008 που αφορά τα

impact of ethnic identity εγκλήµατα µίσους.
on Albanian, Bulgarian,
Romanian, Georgian, and
Russian wages in Greece. Treating ethnic identity as a
composite of language, cultural habits, ethnic-self
identification, societal interaction, and future
citizenship plans, the estimations suggest that
assimilation and integration are positively associated
with immigrant wages, while separation and
marginalisation are negatively associated with
immigrant wages, after considering various
demographic and pre- and post-immigration
characteristics. In addition, dramatic wage growth for
fully assimilated and integrated immigrants, and vast
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International Migration Outlook
2012

border controls, which generally illustrate a tightening
of migration legislation.
Parts II and III are devoted to special topics. The first

OECD
ISBN 978-92-64-17720-8 (print)
978-92-64-17723-9 (PDF)
DOI: 10.1787/migr_outlook-2012-en

one analyses the contribution of migration to labour
force changes by education level and occupation in
the past decade. The second special chapter
emphasises the growing importance of Asian migration
to OECD countries and identifies upcoming challenges

to existing labour migration systems in Asia.
Part IV presents succinct country-specific notes and
statistics on developments in international migration
sixth report of the
movements and policies in OECD countries in recent
OECD’s Continuous
years. Finally the statistical annex includes a broad
Reporting System on
selection of recent and historical statistics on immigrant
Migration. The report is
flows, foreign and foreign-born populations,
divided into four parts
naturalisations and migrant workers.
plus a statistical annex.
Part I contains three
main sections. The first
of these provides a 3rd Annual Report on Immigration
broad overview of
This publication
constitutes the thirty-

and Asylum (2011)

recent trends in
international migration European Commission
flows. In 2010 permanent migration to the OECD
reached 4.1 million and temporary migration 1.9 Σύνδεσµος: http://ec.europa.eu/home-affairs/
million, an annual decline of 3 and 6% respectively. The doc_centre/immigration/docs/COM
strongest drop in permanent-type migration was %202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf
recorded for labour migration, as well as, in Europe,
This Report presents a
free movement migration. Other categories of
forward-looking analysis
migration, namely family and humanitarian migration,
of EU policy on
less responsive to economic conditions, saw smaller
immigration and
changes compared with 2009. Preliminary figures for
international protection
2011 show that immigration started to increase again
based on developments
in most European OECD countries, as well as in
in 2011, an important
Australia and New Zealand.
year for the EU in many
The second section of Part I takes a close look at
respects, with consequent
the impact of the economic crisis on the employment impact also on migration policy. Not only did the
situation of immigrants. Overall, in OECD countries, the economic crisis continue to burden the EU's economy
foreign-born unemployment rate increased by four and growth, there were also the dramatic events of
percentage points between 2008 and 2011, compared the Arab Spring and increasing migratory pressure on
with 2.5 points for the native-born. The report also the EU's external borders, notably those bordering the
Mediterranean and in the South East, plus the
outlines some forthcoming challenges, including
consequences arising from the misuse of visa
addressing long-term unemployment of immigrants,
liberalisation. These events served to further emphasise
and the integration of young migrants in the labour
the need for a coherent, balanced EU migration policy
market, which appears to be one of the most
which is both dynamic, to respond to short-term needs,
vulnerable groups.
and strategic, providing a longer-term vision.
The final section of Part I highlights major changes in
migration policy. It specifically looks at the impact of
the recent economic crisis on the management of
labour migration and presents recent policy changes
on family and humanitarian migration as well as on
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Στατιστικά Στοιχεία
Αποδόσεις Ιθαγένειας 1998-2010
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

EU-27

528.0

579.7

693.9

663.3

662.5

651.9

719.1

723.6

735.9

707.1

698.6

776.1

810.5

Belgium

34.0

24.2

62.0

62.2

46.4

33.7

34.8

31.5

31.9

36.1

37.7

32.8

34.6

Denmark

10.3

12.4

18.8

11.9

17.3

6.6

15.0

10.2

8.0

3.6

6.0

6.9

4.0

Germany

106.8

143.1

186.7

180.3

154.4

140.7

127.2

117.2

124.6

113.0

94.5

96.1

104.6

Ireland

1.5

1.4

1.1

2.8

-

4.0

3.8

4.1

5.8

4.6

3.2

4.5

6.4

Greece

0.8

-

-

-

-

1.9

1.4

1.7

2.0

3.9

16.9

17.0

9.4

Spain

12.6

16.4

16.7

16.7

21.8

26.5

38.2

42.9

62.4

71.9

84.2

79.6

123.7

France

123.8

147.5

150.0

127.5

128.1

144.6

168.8

154.8

147.9

132.0

137.3

135.8

143.3

Italy

12.0

11.3

9.6

10.4

10.7

13.4

19.1

28.7

35.3

45.5

53.7

59.4

65.9

Cyprus

-

0.1

0.3

-

0.1

0.2

4.5

4.0

2.9

2.8

3.5

4.1

1.9

Latvia

-

12.9

13.5

9.9

9.4

10.0

17.2

20.1

19.0

8.3

4.2

3.2

3.7

Luxembourg

0.6

0.5

0.7

0.5

0.8

0.8

0.8

1.0

1.1

1.2

1.2

4.0

4.3

Hungary

6,2

6.1

5.4

8.6

3.4

5.3

5.4

9.9

6.1

8.4

8.1

5.8

6.1

Netherlands

59.2

62.1

50.0

46.7

45.3

28.8

26.2

28.5

29.1

30.7

28.2

29.8

26.3

Austria

17.8

-

24.3

31.7

36.0

44.7

41.6

34.9

25.7

14.0

10.3

8.0

6.1

Poland

-

-

1.4

1.1

1.2

1.7

1.9

2.9

1.1

1.5

1.8

2.5

2.9

Portugal

0.5

1.2

1.6

2.2

2.7

2.4

2.9

3.0

4.4

-

22.4

25.6

21.8

Slovenia

3.3

2.3

2.1

1.3

2.8

3.3

3.3

2.7

3.2

1.6

1.7

1.8

1.8

Finland

4.0

4.7

3.0

2.7

3.0

4.5

6.9

5.7

4.4

4.8

6.7

3.4

4.3

Sweden

46.5

37.8

43.5

36.4

37.7

33.2

28.9

39.6

51.2

33.6

30.5

29.5

32.5

U.K.

53.9

54.9

82.2

89.8

120.1

130.5

148.3

161.8

154.0

164.5

129.3

203.3

194.8

Norway

9.2

8.0

9.5

10.8

9.0

7.9

8.2

12.7

12.0

14.9

10.3

11.4

11.6

Switzerland

21.3

20.4

28.7

27.6

36.5

35.4

35.7

38.4

46.7

43.9

44.4

43.4

39.3

Πηγή: Eurostat
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_acq&lang=en

Κύριες προηγούµενες ιθαγένειες των ατόµων που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια το 2010
Χώρα

Ποσοστό

Αλβανία

64,6

Γεωργία

8.1

Ρωσία

6.5

Κράτη µέλη ΕΕ

5.7

Αρµενία

2.1

ΗΠΑ

2.0

Λοιπές

11

8,1%
64,6%

6,5%
5,7%
2,1%
2,0%
11,0%

Αλβανία
Κράτη µέλη ΕΕ
Λοιπές

Γεωργία
Αρµενία

Ρωσία
ΗΠΑ

Πηγή: Eurostat
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_acq&lang=en
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Ερευνητική Δραστηριότητα
Ανάθεση εκπόνησης στο Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ. της Ετήσιας Έκθεσης Αναφοράς
για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράµµατος
ΕΜΝ (European Migration Network - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης) 2012.

Με την υπ ‘αριθµ. 41467/ 31-10-2012 απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, ανατέθηκε στο Εργαστήριο
Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς
(Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.) η εκπόνηση Μελέτης για την Ετήσια
Έκθεση Αναφοράς για τη Μετανάστευση και το Άσυλο,
όπως προβλέπεται από το ετήσιο πρόγραµµα ΕΜΝ
(European Migration Network - Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Μετανάστευσης) 2012.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ) θεσπίστηκε
το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη
αντικειµενικών, αξιόπιστων, συγκρίσιµων, επικαιροποιηµένων και ενηµερωµένων δεδοµένων για τη
µετανάστευση και το άσυλο, ώστε να στηριχτεί η χάραξη
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’
επέκταση των οικείων εθνικών πολιτικών στους τοµείς
αυτούς. Ακολούθως, το Συµβούλιο της ΕΕ, το 2008, µε
την υπ’ αριθµ. 381/2008/ΕΚ Απόφαση, ίδρυσε το

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ), ως µόνιµη
πλέον δοµή, η οποία θα λειτουργεί στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τη συµµετοχή των κ-µ µε
σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ΕΜΝ και τις
εργασίες του, µπορούν να αναζητηθούν στην
ιστοσελίδα
http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html
ή στον ελληνικό ιστότοπο
http://emn.ypes.gr

Συµµετοχή στελεχών του Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ. στο Έργο 2.1.β/11:
Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη µετανάστευση σε σηµαντικά και
σχετικά µε την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση κ.λπ.), του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης, Ετήσιο Πρόγραµµα 2011

Με την υπ ‘αριθµ. οικ. 33756/12/ 08. 11. 2012 Απόφαση
Ένταξης Δράσης, ανατέθηκε στην Κοινοπραξία Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) - Intraway Ε.Π.Ε., η
υλοποίηση του Έργου 2.1.β/11: Μετα-ανάλυση των
ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη µετανάστευση σε
σηµαντικά και σχετικά µε την ένταξη πεδία (υγεία,
κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση κ.λπ.), στο
πλαίσιο του Ετήσιου Προγράµµατος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

Προδιαγραφές του Έργου:
Η ολοένα αυξανόµενη πληροφόρηση στο ευρύτερο
θέµα της ενσωµάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών
στην ελληνική κοινωνία, καθώς και η ανάγκη για έγκυρες
και έγκαιρες αποφάσεις στον εν λόγω τοµέα, καθιστούν
απαραίτητη τη σύνθεση των ευρηµάτων που
προέρχονται από το πλήθος των µελετών που έχουν
διεξαχθεί.

από την εν λόγω διαδικασία επιδιώκεται συµπληρωµατικά η ανίχνευση, εκτίµηση και συνυπολογισµός
της ετερογένειας των ευρηµάτων, καθώς επίσης και η
απάντηση σε ερωτήµατα που δεν είχαν προσεγγίσει οι
πρωτογενείς µελέτες.
Στόχοι του προγράµµατος είναι:
• Η σύνθεση των δεδοµένων που προκύπτουν από
διαφορετικές µελέτες και η δυνατότητα εφαρµογής µιας
βασισµένης στη γνώση αποτελεσµατικότερης
µεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ένταξης των
Υ.Τ.Χ.
• Η Αύξηση της στατιστικής ισχύος και ακρίβειας των
πορισµάτων που αφορούν στην ενσωµάτωση των
Υ.Τ.Χ. στην ελληνική κοινωνία.
• Ενίσχυση των µηχανισµών σχεδιασµού και εφαρµογής
πολιτικών και προγραµµάτων για την κοινωνική ένταξη
των Υ.Τ.Χ.

Αντικείµενο του έργου είναι ο εντοπισµός πηγών Το Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ. συµµετέχει στην εν λόγω δράση µε τη
δ ε δ ο µ έ ν ω ν , η σ υ σ τ η µ α τ ι κ ή α ν α σ κ ό π η σ η , η συµµετοχή του διευθυντή Αντώνη Κόντη και του
κωδικοποίηση, σύνθεση, ερµηνεία και µετακριτική επιστηµονικού συνεργάτη Μάρκου Παπακωνσταντή.
προσέγγιση των ποσοτικών και ποιοτικών εµπειρικών
ερευνών που έχουν ως αντικείµενο µελέτης τη διαδικασία
ενσωµάτωσης των Υ.Τ.Χ. στην ελληνική κοινωνία από τις
αρχές της δεκαετίας του ‘90 µέχρι και σήµερα. Μέσα
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Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης
και της Διασποράς
Ιστορικό - Ίδρυση - Διοίκηση
Το Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.) ιδρύθηκε
το 2000 στο πλαίσιο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
προκειµένου να ικανοποιήσει την ανάγκη της χώρας µας από ένα βήµα
αποκλειστικής µελέτης της µετανάστευσης και διασποράς, όπως αυτές
βιώνονται σήµερα στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσµίως. Το Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.
διευθύνεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αντώνιο Κόντη, Διευθυντή του
Τοµέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, και µέλος ΔΕΠ του τµήµατος
Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Εκδοτική Δραστηριότητα
Σειρά Ειδικών Μελετών της Μετανάστευσης και Διασποράς
1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Robin Cohen
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003

Κείµενα Εργασίας

2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΛΟΥ:
Κέντρα Υποδοχής Προσφύγων και Αιτούντες Άσυλο µε απορριφθείσα Αίτηση Ασύλου
Α. Κόντης, Η. Πετράκου, Ν. Τάτσης, Ν. Χλέπας
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2005

1: Μετανάστευση, ενσωµάτωση και ιδιότητα
του πολίτη: κριτική θεώρηση
Δέσποινα Π. Παπαδοπούλου
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2006
Σελίδες 86

3. ΝΑ ΦΕΥΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΡΙΖΩΝΕΙΣ:
Η εγκατάσταση των Ελλήνων Ποντίων απο την Πρώην
Σοβιετική Ένωση στη Θράκη και στην Αθήνα.
Μάρη Λαυρεντιάδου
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2006

2: Πόλη και Μετανάστευση: θεωρητικές
προσεγγίσεις χωρο-κοινωνικών
διαδικασιών
Μάρη Λαυρεντιάδου
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2006
Σελίδες 75

4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Επιστηµονική Επιµέλεια: Αντώνης Κόντης.
Κείµενα: Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Αντώνης Κόντης, Μάρη
Λαυρεντιάδου, Δέσποινα Π. Παπαδοπούλου,
Ελένη - Ανδριανή Σαµπατάκου
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2009

3: Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία: κοινοτικές
µεσογειακές «πύλες» της παράνοµης
µετανάστευσης
Ευαγγελία
Χιονάτου
Αθήνα 2012,
Σελίδες 80

5. ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Νοµοθετική, Θεσµική, Επιχειρησιακή Εξέλιξη. Δρώντες, Δοµές και Διάδραση.
Ελένη - Ανδριανή Σαµπατάκου
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010

6. Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μετανάστευση - οικονοµία - τεχνολογία: Τιµητικός τόµος για τον Οµότιµο
Καθηγητή Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ροσέτο Φακιολά
Επιστηµονική Επιµέλεια: Αντώνης Κόντης.
Εκδόσεις Παπαζήση, Πανεπ. Εκδόσεις Θεσσαλίας, Αθήνα, 2011
7. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Επιµέλεια: Αντώνης Κόντης, Νικόλαος Τάτσης
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2012
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