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Το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αφού από τη σκοπιά τόσο των πολιτών όσο και των υπεύθυνων
χάραξης πολιτικής ενσαρκώνει την ιδέα της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Οι “μετανάστες από
άλλες χώρες της ΕΕ”, δηλαδή οι πολίτες της ΕΕ που έχουν ασκήσει το δικαίωμα της
ελεύθερης μετακίνησης και έχουν εγκατασταθεί σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο
στο οποίο γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν, αποτελούν το 2% με 3% του συνολικού πληθυσμού
των 27 κρατών μελών. Οι αριθμοί τους έχουν αυξηθεί από το 2004 και ειδικά από το 2007, με
την ένταξη χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην ΕΕ. Αυτού του είδους η
πρόσφατη κινητικότητα εντός της ΕΕ είχε πρωτίστως οικονομικά κίνητρα με τους ευρωπαίους
πολίτες των νέων κρατών μελών να αναζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.
Ωστόσο η κινητικότητα έχει υπάρξει από πολύ νωρίς χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης: μετά τη θέσπιση των δικαιωμάτων της ελεύθερης μετακίνησης ευρωπαίοι
πολίτες μετακινούνται από το κράτος μέλος καταγωγής τους σε άλλα προκειμένου να
αναζητήσουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας ή εκπαίδευσης, για οικογενειακούς λόγους (π.χ.
γάμος) ή απλά για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους (αναζητώντας θερμότερα κλίματα
και πιο αργούς ρυθμούς ζωής).
Οι μετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ αποτελούν έναν ετερογενή πληθυσμό: εργάτες (ως
επί το πλείστον, αλλά όχι μόνο από τα νέα κράτη μέλη), επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης
με παγκόσμιο προσανατολισμό, συνταξιούχοι από το Βορρά προς το Νότο, life-style movers,
μέλη διεθνικών οικογενειών. Όμως, όποιες κι αν είναι οι προσωπικές τους πορείες, οι
προσδοκίες και τα σχέδιά τους οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να χαρακτηριστούν
“πρωτοπόροι” της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης “από τα κάτω” αφού ενσαρκώνουν την
ευρωπαϊκή υπηκοότητα σαν ζωντανό παράδειγμα μίας πραγματικά διεθνικής και ενωμένης
Ευρώπης.
Το πρόγραμμα MOVEACT εξετάζει τις εμπειρίες και τις απόψεις Ευρωπαίων πολιτών που
μετακινήθηκαν αναζητώντας τις απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:
• Οι μετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ εγκρίνουν και υποστηρίζουν το σχέδιο της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή απλώς καιροσκοπούν εκμεταλλευόμενοι τα οφέλη της
ελεύθερης μετακίνησης και μη-διάκρισης;
• Είναι ενταγμένοι στις κοινότητες όπου έχουν εγκατασταθεί; Συμμετέχουν στην κοινωνική
και πολιτική ζωή;
Το ΕΛΙΑΜΕΠ, σε συνεργασία με το κέντρο Europe Direct που φιλοξενεί, οργανώνει αυτη την
εκδήλωση για να παρουσιάσει τα συμπεράσματα μιας μελέτης που εκπονήθηκε με την
συγχρηματοδοτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραμμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Γενική
Διευθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ερευνητικό πρόγραμμα MOVEACΤ).
Τα ευρήματα αυτά αφορούν τους Βρετανούς, Γερμανούς, Πολωνούς και Ρουμάνους πολίτες
που ζουν στην Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία.

Πρόγραμμα
18:00-18:15

Χαιρετισμοί
Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής
ΕΛΙΑΜΕΠ
Ιορδάνης Ψημμένος, Αναπληρωτής
Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
του Παντείου Πανεπιστημίου
Συντονιστής: Ιορδάνης Ψημμένος

18:15 – 18:45

Προβολή βίντεο “Something for tomorrow ”
του Alberto Bougleux

18:45 – 19:00

Μικαέλα Μαρούφωφ, Βοηθός Ερευνήτρια,
ΕΛΙΑΜΕΠ: “Παλαιοί” και “νέοι” ευρωπαίοι

μετανάστες στην Ελλάδα: Δύο όψεις του
ίδιου νομίσματος ή δυο διαφορετικές
πραγματικότητες;
19:00 – 19:10

Ντάρια Λαζαρέσκου, Υποψήφια Διδάκτωρ,
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου
Πανεπιστημίου: Ευρωπαϊκή ιδιότητα του

πολίτη και Ρουμάνοι μετανάστες στην
Ελλάδα.
19:10 – 19:20

Ovidiu Palcu, Διευθυντής της οργάνωσης
“Σύγχρονα Βαλκάνια”, Αθήνα

19:20 – 19:30

Helen Peters –Παπαδογιάννη, Υποψήφια
δημοτική σύμβουλος, Αποκόρωνας, Χανιά

19:30 – 20:00

Συζήτηση

Ο Θάνος Ντόκος είναι Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Cambridge. Έχει διατελέσει ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας για
την Ειρήνη της Φρανκφούρτης και το Κέντρο για την Επιστήμη και τις Διεθνείς
Σχέσεις του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Από το Μάρτιο 1996 έως τον Οκτώβριο 1998
εργάστηκε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Στρατηγικών Μελετών, στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Από τον Οκτώβριο 1998 έως το Μάιο 1999
συνεργάστηκε με το Υπουργείο Εξωτερικών σε θέματα ΝΑΤΟ.
Από τον Αύγουστο 1999 έως τον Αύγουστο του 2006 ήταν Διευθυντής Ερευνών και
από το Σεπτέμβριο 2006 είναι Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής
και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Πειραιώς και
Αθηνών, καθώς και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τη Σχολή Εθνικής Αμύνης,
τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, τη Ναυτική Σχολή Πολέμου και την Ανώτατη
Διακλαδική Σχολή Πολέμου.
H Michaela Maroufof είναι πολιτικός επιστήμονας με μεταπτυχιακή ειδίκευση σε
θέματα μετανάστευσης και εθνοτικών σχέσεων. Εργάζεται ως Βοηθός Ερευνήτρια
στο ΕΛΙΑΜΕΠ από το 2007 και συμμετείχε σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα
όπως το IDEA (Mediterranean and Eastern European Countries as new
immigration destinations in the European Union), το FRIM (Fundamental Rights
Situation of Irregular Migrants in the European Union) και το MOVEACT (All
Citizens Now: Intra-EU Mobility and Political Participation of English, Germans,
Poles and Romanians in Western and Southern Europe). Το 2005 αποφοίτησε
από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου ενώ
από το 2006 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Sc.) στην
Κοινωνιολογία με κατεύθυνση “Migration and Ethnic Studies” από το Τμήμα
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Συμπεριφοράς (Faculty of Social and
Behavioral Sciences) του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (Universiteit van
Amsterdam). Ειδικεύεται στον τομέα της μετανάστευσης και της μεταναστευτικής
πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

H Helen Peters – Παπαδογιάννη γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει ζήσει
στην Κρήτη 23 χρόνια. Είναι παντρεμένη με Έλληνα 18 χρόνια. Μαζί με τον σύζυγό
της διατηρούσαν καφενείο για δέκα χρόνια και στη συνέχεια εργάστηκε ως μεσίτρια
ενώ σήμερα, έπειτα από την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων, εργάζεται σε
ταβέρνα.
Της ζητήθηκε να συμμετάσχει στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και δεν εξελέγη
δημοτική σύμβουλος με διαφορά λίγων ψήφων. Εξακολουθεί να βοηθά το δημοτικό
συμβούλιο στην ενημέρωση των αγγλόφωνων κατοίκων σχετικά με όσα συμβαίνουν
στην περιοχή και να βοηθά τους κατοίκους όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Επίσης διατηρεί μία ιστοσελίδα (www.apokoronasourhome.com).

O Ovidiu Palcu είναι πτυχιούχος Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και έχει
μεταπτυχιακό στις Πολιτικές Επιστήμες από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Είναι
διευθυντής της ΜΚΟ ‘Σύγχρονα Βαλκάνια’. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε πολλά
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα για εταιρίες όπως η
European Profiles και η Mentoring S.A.. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος για
διάφορες εφημερίδες μεταναστών και ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως η
Reporter, το Athens International Radio 104.4 Fm και η Athens Community Voice.
Τα τελευταία χρόνια έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή περιοδικά και έχει
παρεβρεθεί σε περισσότερα από 30 διεθνή σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με
Ευρωπαϊκά και μεταναστευτικά ζητήματα.
Έχει προσφέρει εθελοντική εργασία στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες,
τους 28ους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, τους Special Olympics του 2011 και
είναι ένας από τους λίγους αλλοδαπούς μόνιμους εθελοντές του Δήμου Αθηναίων.
Μέσα από το διδακτικό κέντρο του Ρουμανικού Σχολείου της Αθήνας έχει βοηθήσει,
σε εθελοντική βάση, πολλούς ηλικιωμένους, νεαρές μητέρες και, φυσικά, μικρούς
μαθητές προσφέροντάς τους μαθήματα αγγλικής γλώσσας.
Ο Ιορδάνης Ψημμένος γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε
Κοινωνιολογία και Κοινωνική Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Newcastle (BA), και
Βιομηχανική Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Durham (PhD) της Μ. Βρετανίας.
Ασχολείται με τις κοινωνικές επιπτώσεις από την ευέλικτη απασχόληση, την
εργασία του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού, και την παγκοσμιοποίηση των
συστημάτων εργασίας και απασχόλησης. Έχει εκδώσει μελέτες στους παραπάνω
τομείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
H Daria Lazarescu σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 2004.
Έπειτα ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές Νοτιοανατολικής
Ευρώπης» στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006). Από το 2008 είναι υποψήφια
διδάκτωρ στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η διδακτορική της διατριβή επικεντρώνεται
στην οικιακή εργασία και ιδιαίτερα στις επιπτώσεις της εργασίας στην
σταδιοδρομία των Ρουμάνων μεταναστών/μεταναστριών που εργάζονται στις
υπηρεσίες καθαρισμού. Στις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις τις περιλαμβάνονται τα:
«Ρουμάνικη μετανάστευση στην Ελλάδα: Άτυπα μεταναστευτικά δίκτυα πριν και
μετά την ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και «Νέες
μεταναστευτικές διαδρομές: Πακιστανοί και Μπαγκλαντεσιανοί στην Ελλάδα» (με
την Francesca Broersma) στο Τριανταφυλλίοδου Α. & Μαρούκης Θ. (επιμ.) (2010)
Η μετανάστευση στην Ελλάδα του 21oυ αιώνα, Αθήνα: Κριτική.

