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Λαθροµετανάστευση και στρουθοκαµηλισµός
Του Σταυρου Λυγερου, Καθηµερινή
Σ’ ένα µήνα, οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου θα κληθούν να εκλέξουν δηµάρχους και
περιφερειάρχη. Ο δηµόσιος διάλογος για ζωτικής σηµασίας προβλήµατα, όπως η
λαθροµετανάστευση, η γκετοποίηση του ιστορικού κέντρου και η αυξηµένη
εγκληµατικότητα είναι υποτυπώδης, παρότι αυτό που συµβαίνει στην Αθήνα δεν έχει
προηγούµενο, παγκοσµίως. Στην πραγµατικότητα, η πρωτεύουσα µετατρέπεται σε µια
ατύπως διχοτοµηµένη πόλη. Οι µετανάστες –κατά κανόνα λαθραίοι– συσσωρεύονται και
«καταλαµβάνουν» ολόκληρες γειτονιές. Υπό την πίεση του φόβου, οι ντόπιοι κάτοικοι είτε
µετακοµίζουν είτε αντιδρούν δυναµικά, µε αποτέλεσµα την πρόκληση επεισοδίων, όπως στον
Αγιο Παντελεήµονα. Οσοι κατοικούν και εργάζονται σε απόσταση από τις γκετοποιηµένες
γειτονιές, αποφεύγουν συστηµατικά να τις επισκέπτονται.
Η διαρκής συσσώρευση λαθροµεταναστών, που εκ των πραγµάτων αδυνατούν να
βρουν εργασία και όποτε βρίσκουν είναι «µαύρη» και κακοπληρωµένη, λειτουργεί σαν
θερµοκήπιο για την ανοµία και την ασυδοσία. Η κατάσταση είναι πια χαοτική. Η Πολιτεία
έχει χάσει τον έλεγχο, αλλά συνεχίζει να συµπεριφέρεται σαν στρουθοκάµηλος. Στον
δηµόσιο διάλογο, η λαθροµετανάστευση προσεγγίζεται συνήθως αποκλειστικά µε ηθικοανθρωπιστικούς όρους, οι οποίοι αφήνουν πολιτικό κενό, διευκολύνοντας την Aκροδεξιά να
το καλύψει. Οι ανέξοδες και αυτάρεσκες αντιρατσιστικές ρητορείες περισσότερο
τροφοδοτούν παρά καταπολεµούν τον ρατσισµό, επειδή έρχονται σε αντίθεση µε τη δύσκολη
πραγµατικότητα, που βιώνουν καθηµερινά τα λαϊκά στρώµατα. Αυτά, κυρίως, θίγονται από
τη λαθροµετανάστευση όχι µόνο στο επίπεδο της απασχόλησης (λόγω του αθέµιτου
ανταγωνισµού από τη «µαύρη» εργασία), αλλά και σε πτυχές της καθηµερινής ζωής.
Φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσµα. Οι εύποροι αριστεροί και φιλελεύθεροι αστοί έχουν την
πολυτέλεια µιας τέτοιας ρητορικής, επειδή δεν συγχρωτίζονται µε τους λαθροµετανάστες.
∆εν κατοικούν στις ίδιες γειτονιές, δεν στέλνουν τα παιδιά τους στα ίδια σχολεία, δεν
χρησιµοποιούν καν τα δηµόσια νοσοκοµεία και, βεβαίως, δεν ανταγωνίζονται για τις ίδιες
θέσεις εργασίας. Συνήθως, η µόνη σχέση που έχουν µε λαθροµετανάστες είναι ότι
χρησιµοποιούν γυναίκες για οικιακές βοηθούς και άνδρες για µικροδουλειές. Το πρόβληµα
συνεχώς οξύνεται. Σχεδόν το 90% των µεταναστών που εισέρχονται λαθραία συνολικά στην
Ε.Ε., είναι από την Ελλάδα. Στη µεγάλη πλειοψηφία τους έχουν τελικό προορισµό άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Ελάχιστοι, όµως, καταφέρνουν να φύγουν από τη χώρα µας. Εχει
αποδειχθεί ότι είναι πολύ πιο εύκολη η παράνοµη είσοδος από την παράνοµη έξοδο. Με άλλα
λόγια, η Ελλάδα αντιµετωπίζεται κατά κανόνα σαν χώρα–τράνζιτ, αλλά καταλήγει να γίνεται
τελικός προορισµός, µε αποτέλεσµα να λιµνάζει εδώ ο κύριος όγκος των µουσουλµάνων
Αφροασιατών λαθροµεταναστών. Ορισµένοι ισχυρίζονται ότι η οικονοµική κρίση θα
υποχρεώσει πολλούς µετανάστες να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Αυτοί, όµως, που φεύγουν
από τη χώρα είναι κατά κανόνα νοικοκυραίοι από τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη.
Οι µάζες των µουσουλµάνων Αφροασιατών παραµένουν σε άθλιες συνθήκες, που
τροφοδοτούν τη διογκούµενη διάχυτη εγκληµατικότητα.
1. Να γίνει περίληψη του κειµένου 80 – 100 λέξεις.
2. Να εντοπίσετε τη συνοχή των περιόδων της δεύτερης παραγράφου.
3. Να δικαιολογήσετε τη χρήση γ προσώπου.
4. «οιανέξοδες και αυτάρεσκες αντιρατσιστικές ρητορείες περισσότερο τροφοδοτούν
παρά καταπολεµούν τον ρατσισµό, επειδή έρχονται σε αντίθεση µε τη δύσκολη
πραγµατικότητα, που βιώνουν καθηµερινά τα λαϊκά στρώµατα» Χρησιµοποιώντας
την παραπάνω περίοδο ως θεµατική πρόταση να αναπτύξετε παράγραφο
100περίπουλέξεων.
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5. Να γραφούν αντώνυµες των υπογραµµισµένων λέξεων.
6. Σε ένα ‘αρθρο σας στη σχολική εφηµερίδα, αναφέρεστε εκτενώς σε κρούσµατα
παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα µας κυρίως ιδιαίτερων κοινωνικών
οµάδων, όπως π.χ. οι αλλοδαποί, και αναζητείτε τα αίτια αυτών των καταπατήσεων.
400 – 600 λέξεις.
Καλή επιτυχία!

