Μετανάστες και ελληνική κοινωνία
Η ελληνική κοινωνία επέδειξε, κατά καιρούς, αρκετά µεγάλη αντοχή στις ταχείες αλλαγές.
Κατάφερε να ενσωµατώσει αρµονικά µετά την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 µεγάλο µέρος
του προσφυγικού πληθυσµού. Κατάφερε να ενσωµατώσει από τη δεκαετία του 1950 το µισό
αγροτικό πληθυσµό στα αστικά κέντρα, δίχως να δηµιουργηθούν κοινωνικά προβλήµατα. Ωστόσο,
σήµερα η Ελλάδα βρίσκεται µπροστά σε µια νέα πραγµατικότητα, την παρουσία εκατοντάδων
χιλιάδων µεταναστών, το µέλλον των οποίων στη χώρα µας, προβληµατίζει πολίτες και πολιτικούς.
Υπολογισµοί κρατικών υπηρεσιών, µελέτες επιστηµόνων αλλά και η δηµοσιογραφική έρευνα
αποκαλύπτουν καθηµερινά τη διττή όψη αυτής της πραγµατικότητας. Από τη µια, η ύπαρξη
χιλιάδων παράνοµων αλλοδαπών και από την άλλη το ζήτηµα της νοµιµοποίησης των µεταναστών
µε τη χορήγηση άδειας παραµονής. Αφενός οι µετανάστες απασχολούνται σε διάφορες οικονοµικές
δραστηριότητες συµβάλλοντας στην παραγωγή αφετέρου υποκαθιστούν έλληνες εργάτες, κυρίως
σε ορισµένα επαγγέλµατα µικρής εξειδίκευσης και προκαλώντας αύξηση της ανεργίας.
Επιπλέον, ναι µεν οι παράνοµοι µετανάστες δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές στα
διάφορα ταµεία ενώ επιβαρύνουν την κοινωνική υποδοµή, αλλά η ανθρωπιστική συνείδηση του
έλληνα δεν µπορεί να αφήσει τον συνάνθρωπό του αβοήθητο. Τέλος, οι µη έχοντες άδεια σίγουρα
έχουν συµβάλει σηµαντικά στην αύξηση της εγκληµατικότητας κάθε µορφής και έχουν προκαλέσει
δικαιολογηµένα φόβους και ανησυχίες, ωστόσο το έγκληµα πολλές φορές ας µην ξεχνάµε, ότι
φέρει και σφραγίδα ελληνική.
Πριν λίγες µέρες η ίδια η Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη µέσα από δηλώσεις
για το θέµα, φάνηκε αρκετά προβληµατισµένη. Η Ελλάδα από «Γη της Επαγγελίας» για έλληνες
αλλά και όσους αλλοδαπούς αναζήτησαν το όνειρο και την ελπίδα τους εδώ, µετατρέπεται σε
«κόλαση» για όλους. Η ελληνική κοινωνία αδυνατεί να περιθάλψει, να βοηθήσει, να εξυπηρετήσει,
να αφοµοιώσει τόσο µεγάλο αριθµό ανθρώπων.
Η άσκηση µεταναστευτικής πολιτικής δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι εφαρµογή
διακρίσεων που να βασίζεται στην ανωτερότητα της ελληνικής φυλής. Η πολιτεία όµως, έχει χρέος
προς όλους τους πολίτες της, έλληνες και αλλοδαπούς, να διασφαλίσει την ευηµερία τους. Με τη
λήψη συγκεκριµένων µέτρων και την
αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης θα
αντιµετωπίζονταν πολλά φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας ενώ θα εξέλειπαν ο ρατσισµός και η
ξενοφοβία.
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