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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, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο 

Συντονιστής:  Ιορδάνης Ψημμένος 

18:15 – 18:45 Προβολή βίντεο “Something for 
tomorrow  ”,   του Alberto Bougleux 

18:45 – 19:00 Μικαέλα Μαρούφωφ:  

“Παλαιοί” και “νέοι” ευρωπαίοι 
μετανάστες στην Ελλάδα: Δύο όψεις 
του ίδιου νομίσματος ή δυο 
διαφορετικές πραγματικότητες; 

19:00 – 19:10 Ντάρια Λαζαρέσκου: Ευρωπαϊκή 
ιδιότητα του πολίτη και Ρουμάνοι 
μετανάστες στην Ελλάδα.  

19:10 – 19:20 Ovidiu Palcu,  Διευθυντής της 

οργάνωσης “Σύγχρονα Βαλκάνια” 

19:20 – 19:30 Helen Peters –Παπαδογιάννη,  

Υποψήφια δημοτική σύμβουλος  

19:30 – 20:00 Συζήτηση 


