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Aναστασία Τσουκαλά  

 

Η έξαρση της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα της κρίσης  

Κέντρο ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012 

 

 

Σε μια κοινωνία που μέχρι πρότινος βαυκαλιζόταν για την απουσία ρατσισμού και 

ξενοφοβίας στους κόλπους της, αρνούμενη να αποδεχτεί ότι η σύγχρονη ιστορία της είναι 

σημαδεμένη από πολυάριθμες βίαιες απορρίψεις της ετερότητας – όπως αποδεικνύεται π.χ. 

από την υποδοχή που επεφύλαξε στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας ή τη μόνιμη 

περιθωριοποίηση των Ρομά –, η σημερινή έξαρση της ρατσιστικής βίας είναι πολλαπλά 

ερεθιστική. Αναγκάζει τους πάντες να παραδεχτούν μια αλήθεια που είτε θεωρείται 

απαράδεκτη, για προφανείς ανθρώπινους λόγους, είτε είναι βαθιά ενοχλητική, ως 

καταρράκωση μιας ιδεατής συλλογικής εικόνας, είτε ανάγεται σε συστατικό στοιχείο της 

πολιτικής ταυτότητας ενός μέρους των πολιτών. 

 

Στην αναπόφευκτη αναζήτηση αιτιώδους σύνδεσμου μεταξύ της σημερινής έξαρσης της 

ρατσιστικής βίας και της λειτουργίας του πολιτικού πεδίου, μνημονεύεται συχνά ο ολέθριος 

ρόλος των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης. Είναι κοινός τόπος ότι η μετατροπή της 

μετανάστευσης σε κοινωνικό ‘πρόβλημα’ είναι πρωτίστως απόρροια κυβερνητικών πράξεων 

ή παραλείψεων. Στο βαθμό όμως που οι πολιτικές αυτές επιλογές κοινοποιούνται μέσω των 

ΜΜΕ και, ταυτόχρονα, καλούν τα ΜΜΕ να τοποθετηθούν ως προς αυτές, τα ΜΜΕ 

ανάγονται σε κατ’ εξοχήν τόπο διάδοσης και διαμόρφωσης του δημόσιου λόγου γύρω από το 

μεταναστευτικό. Σ’ αυτό το πεδίο ιδεολογικής πάλης για τον ορισμό του ζητήματος και των 

τρόπων αντιμετώπισής του, τα ΜΜΕ παύουν να λειτουργούν ως ιδεατά ουδέτεροι χώροι 

πληροφόρησης και, ορμώμενα από πολιτικά ή/και οικονομικά κίνητρα, υιοθετούν έναν 

ιδεολογικά φορτισμένο ρόλο (απο)νομιμοποίησης της εκάστοτε κυβερνητικής θέσης. Παρόλο 

που δεν είναι μετρήσιμη, η επίδραση τους στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης είναι 

βαρύνουσα γιατί τα ΜΜΕ καθίστανται κύρια πηγή ερμηνείας ενός φαινομενικά απλού και 

οικείου αλλά ουσιαστικά σύνθετου και τεχνικής φύσης θέματος, το οποίο θίγει μεν άμεσα το 
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ευρύ κοινό αλλά ταυτόχρονα ξεφεύγει από το γνωστικό πεδίο της συντριπτικής πλειοψηφίας 

του κοινού αυτού.  

 

Όταν αναφέρεται το θέμα της αναπαράστασης του μεταναστευτικού από τα ΜΜΕ, συνήθως 

καταγγέλλεται η δαιμονοποίηση των μεταναστών, μέσα από τον εν πολλοίς αυθαίρετο 

συσχετισμό τους αφενός με θέματα δημόσιας τάξης και δημόσιας υγείας και, αφετέρου, με 

διάφορα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Πολλές επιστημονικές έρευνες και πολιτικές 

δηλώσεις έχουν στηλιτεύσει τον ιδεολογικά καθορισμένο στιγματισμό των μεταναστών 

θεωρώντας τον πηγή υποδαύλισης ενός ρατσισμού που, σε ήπια μορφή, καλλιεργεί συνθήκες 

κοινωνικής περιθωριοποίησης και, σε όξυνση, προκαλεί πογκρόμ και θανατηφόρες επιθέσεις. 

Πέρα από το περιεχόμενό τους, οι κριτικές αυτές είναι αλληλοτεμνόμενες στο βαθμό που 

υποτείνονται από ένα γραμμικό σχήμα ανάγνωσης της πραγματικότητας, με αξιακές και 

πολιτικές προεκτάσεις. Τα ΜΜΕ χωρίζονται σε ‘ηθικά καλά’ και ‘μη ηθικά καλά’ μέσα 

ενημέρωσης, ανάλογα με το πόσο επιδιώκουν να υπερασπιστούν ή να στιγματίσουν τους 

μετανάστες. Αυτό, με τη σειρά του, προκαλεί μια υπόρρητη αποδοχή της αρχής ότι η καλή 

πρόθεση αρκεί, όχι απαραίτητα για να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά τουλάχιστον 

για να μη θεωρηθεί ποτέ ότι τα ‘ηθικά καλά’ ΜΜΕ συνέβαλαν στην ενίσχυση του 

ανεπιθύμητου αποτελέσματος.  

 

Οι αναλύσεις για τον ρόλο των ΜΜΕ έχουν επίσης παραγνωρίσει μια σημαντική 

ιδιαιτερότητα της στοχευμένης ομάδας. Διότι, αντίθετα από άλλες κοινωνικές ομάδες που 

κατά καιρούς στοχοποιούνται από τα ΜΜΕ, οι μετανάστες δεν παραμένουν στατικοί. Η θέση 

τους στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο της χώρας μεταβάλλεται αισθητά μέσα στο χρόνο 

ανάλογα με τον βαθμό ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία, με ενδεχόμενες αλλαγές στις 

τοπικές αγορές εργασίας, με διάφορες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, κοκ. Αντίθετα δε από ό,τι 

συνήθως πιστεύεται, οι μεταβολές αυτές αντανακλώνται στις αναπαραστάσεις των ΜΜΕ, οι 

οποίες προσαρμόζονται στην εκάστοτε νέα κοινωνική ή πολιτική συγκυρία.  

 

Αν θέλουμε επομένως να δούμε τη σχέση που συνδέει τη σημερινή έξαρση της ρατσιστικής 

βίας με τους τρόπους αναπαράστασης των μεταναστών από τα ΜΜΕ, θα πρέπει να 

ξεφύγουμε από το μονοδιάστατο σχήμα της δαιμονοποίησης για να δούμε σε βάθος χρόνου 

πώς αυτό συσχετίζεται με ενδεχόμενες τάσεις αποδαιμονοποίησης, ποιά ΜΜΕ υιοθετούν 
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στρατηγική αποδαιμονοποίησης, και πώς αυτό το σύνθετο σχήμα διαιωνίζει ή αποδυναμώνει 

τη ‘μεταναστευτική απειλή’ που υποτείνει την υιοθέτηση ρατσιστικών και ξενοφοβικών 

συμπεριφορών. Προκειμένου να αναδειχθεί αυτή η πολυπλοκότητα, θα παρουσιαστούν 

συνοπτικά τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης 865 σχετικών άρθρων που δημοσιεύθηκαν στην 

Ελευθεροτυπία και την Καθημερινή από την 1
η
 Ιανουαρίου 2007 ώς τις 31 Οκτωβρίου 2009. 

  

Από την πολύμορφη απειλή στην υπό όρους χρησιμότητα 

 

Στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα, όταν παγιώνεται η μεταστροφή της Ελλάδας σε 

χώρα υποδοχής μεταναστών, ενώ παράλληλα τίθενται οι βάσεις της μετέπειτα ευημερίας, η 

αναπαράσταση του μεταναστευτικού χαρακτηρίζεται από την επικράτηση αρνητικών 

στερεοτύπων που βασίζονται σε τρεις αλληλένδετες έννοιες απειλής. Οι μετανάστες 

παρουσιάζονται:  

α) ως απειλητικοί για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, δεδομένου ότι φέρονται να 

υπερεκπροσωπούνται στη μικροεγκληματικότητα και στα κυκλώματα οργανωμένου 

εγκλήματος – πυροδοτώντας απανωτά κύματα αλβανοφοβίας στη δεκαετία του ’90  

β) ως επιβλαβείς για την οικονομία επειδή παίρνουν τις θέσεις εργασίας των Ελλήνων και 

ενισχύουν την παραοικονομία, και  

γ) ως υπονομευτές της ‘φυλετικής’ καθαρότητας μιας χώρας με ενδημική υπογεννητικότητα
1
 

– προκαλώντας πολεμοχαρείς συναγερμούς για ξένους ‘εισβολείς’ και παρομοιώσεις για 

ανεξέλεγκτες καταστροφικές ‘[ανθρωπο]πλημμύρες’.  

Στην επόμενη δεκαετία όμως, όταν εδραιώνεται και κορυφώνεται η οικονομική ευημερία, με 

τη συνεπακόλουθη αισιοδοξία, η εικόνα της πολύμορφης μεταναστευτικής απειλής 

εναλλάσσεται με την απόρριψη ορισμένων αρνητικών στερεοτύπων. 

 

1. Αγορά εργασίας 

Η εικόνα του μετανάστη-υπεύθυνου για την ανεργία των Ελλήνων αντικαθίσταται από αυτή 

του μετανάστη-δημιουργού χιλιάδων θέσεων εργασίας και του μετανάστη-παραγωγού ενός 

                                                           
1
 Το ποσοστό γεννήσεων για την περίοδο 1990-2000 ανερχόταν σε 0,7%. 
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αξιόλογου ποσοστού (2,6%) του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Πολλά δημοσιεύματα, 

κυρίως της Καθημερινής του 2007, τονίζουν ότι οι μετανάστες παίζουν καθοριστικό ρόλο 

αφενός στην επιβίωση των ασφαλιστικών ταμείων και, αφετέρου, στην ανάπτυξη της 

γεωργίας, του κλάδου των οικοδομών και των οικιακών εργασιών. Παράλληλα, 

επισημαίνεται ότι είναι σημαντική η συμβολή τους στην κτηματομεσιτική αγορά, επειδή 

ενοικιάζουν ή αγοράζουν πολλά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας και αγοράζουν παλιά 

διαμερίσματα που δεν θα αγόραζαν ποτέ ημεδαποί. 

  

Αυτή η αναθεώρηση του προγενέστερου αρνητικού στερεότυπου δεν συνεπάγεται όμως 

αναβάθμιση των μεταναστών εν όψει μιας πληρέστερης ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία. 

Οι μετανάστες γίνονται μεν αποδεκτοί αλλά αποκλειστικά ως οικονομικές μονάδες – όχι ως 

άτομα, μέλη της κοινωνίας με εν δυνάμει πλήρη δικαιώματα. Η παρουσία τους στη χώρα 

είναι ανεκτή μόνο για όσο καιρό, και στο βαθμό που θεωρούνται απαραίτητοι για την κάλυψη 

των αναγκών της ελληνικής οικονομίας. Απόρροια της οικονομικής ευημερίας, αυτή η υπό 

όρους, χρηστική ενσωμάτωση είναι εξ ορισμού αναθεωρητέα αν τυχόν μεταβληθούν οι 

γενεσιουργές της συνθήκες. 

 

2. ‘Φυλετική’ αλλοίωση 

Παρεμφερής αμφισημία παρατηρείται και στην απόρριψη του στερεότυπου της αλλοίωσης 

της ‘φυλετικής’ καθαρότητας. Από τη μιά μεριά, ο υπολογισμός των προβλημάτων που 

δημιουργούνται από την υπογεννητικότητα περιθωριοποιεί τις πολεμοχαρείς ρητορικές περί 

ξένων ‘εισβολέων’ και οδηγεί στη ρεαλιστική διαπίστωση ότι ‘η αθρόα εισροή μεταναστών 

είναι ελιξήριο αντιγήρανσης της Ελλάδας’ (Καθημερινή, 12/03/2009). Από την άλλη, η 

προώθηση αυτής της καθησυχαστικής εικόνας συνεχίζει να βασίζεται σε ρατσιστικά 

κριτήρια, αφού θεωρείται π.χ. ότι οι Αλβανοί μπορούν να ‘ενσωματωθούν πλήρως’ 

δεδομένου ότι είναι ‘το μοναδικό συγγενές φύλο του ελληνισμού με αποδεδειγμένη επί 

αιώνες συνεχή όσμωσή τους στο ελληνικό Έθνος’ (Καθημερινή, 05/08/2008). 

 

3. Απουσία θετικής αναπαράστασης 

Η ατελής αυτή αναθεώρηση ορισμένων αρνητικών στερεοτύπων αποδυναμώνεται περαιτέρω 

από την σχεδόν παντελή απουσία θετικών αναπαραστάσεων των μεταναστών. Με εξαίρεση 
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ελάχιστα άρθρα στις δύο εφημερίδες για την επιτυχή ενσωμάτωση νόμιμων μεταναστών, η 

κυρίαρχη εικόνα, και στις δύο εφημερίδες, είναι αυτή του εξαθλιωμένου μετανάστη, θύμα 

κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων στο κέντρο της Αθήνας και σε γκετοποιημένες 

γειτονιές. Η εικόνα αυτή εναλλάσσεται, αποκλειστικά στην Ελευθεροτυπία, με συχνές 

καταγγελίες των σχετικών αστυνομικών αυθαιρεσιών, των άθλιων συνθηκών κράτησης των 

μεταναστών στα σύνορα, και των δραματικών συνθηκών διαβίωσης αυτών που προσπαθούν 

να φύγουν στο εξωτερικό περιφερόμενοι π.χ. στο λιμάνι της Πάτρας. Προφανώς, είναι άδικο 

να προσάψει κανείς στους δημοσιογράφους ότι αναπαράγουν μια πραγματικότητα. Η επίμονη 

όμως αναπαραγωγή της προβληματικής μόνο όψης της μετανάστευσης, ιδίως από την 

Ελευθεροτυπία, επιτείνει και έμμεσα νομιμοποιεί τον προϋπάρχοντα προσδιορισμό των 

μεταναστών ως πηγή κοινωνικών προβλημάτων, διαιωνίζοντας την ευάλωτη θέση τους στην 

κοινωνία. Η μονοδιάστατη αυτή προσέγγιση του μεταναστευτικού μέσα από το πρίσμα της 

παράτυπης μετανάστευσης άφησε ουσιαστικά απροστάτευτους τους φαινομενικά 

ασφαλέστερους νόμιμους μετανάστες, θεωρώντας ότι η ενσωμάτωσή τους έχει οριστικά 

δρομολογηθεί και δεν χρήζει δημοσιογραφικής στήριξης. 

 

Η διαρκής απειλή  

 

Η θέση των μεταναστών κατέστη ακόμα πιο επισφαλής από το γεγονός ότι η προώθηση της 

νέας, αμφίσημης εικόνας τους δεν έπαψε ποτέ να συνοδεύεται από την αρνητική εικόνα της 

ταύτισής τους με ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Παραβλέποντας πολλές 

επιστημονικές κριτικές για τις εγγενείς αδυναμίες των αστυνομικών στατιστικών που 

καθιστούν προβληματική, αν όχι αδύνατη, τη γραμμική απόδοση της ανόδου της 

εγκληματικότητας στους μετανάστες, η παγίωση της εικόνας του μετανάστη-απειλή της 

ασφάλειας των πολιτών, που κυριαρχεί στην Καθημερινή, στρέφεται γύρω από τον φόβο 

απώλειας ελέγχου του δημόσιου χώρου λόγω της υποβάθμισης ορισμένων αστικών περιοχών 

και της ανερχόμενης εγκληματικότητας. 

 

Στην πρώτη περίπτωση, τονίζεται συχνά ο εμφανής κίνδυνος υποβάθμισης του κέντρου της 

Αθήνας λόγω της παρουσίας πολλών άπορων και άστεγων παράτυπων μεταναστών που, 

συνυπάρχοντας στον δημόσιο χώρο με πολυάριθμους χρήστες, τρέπουν σε φυγή τους 

κατοίκους του κέντρου και πλήττουν τον τουρισμό. Ο φόβος της γκετοποίησης κατέχει 
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κυρίαρχη θέση, ενώ ορισμένοι πανεπιστημιακοί υποδαυλίζουν τη διάχυτη ανησυχία
2
 

θεωρώντας αυθαίρετα ότι οι μικροσυμπλοκές μεταξύ μεταναστών σηματοδοτούν την αρχή 

μιας διαδικασίας που μπορεί να οδηγήσει σε ταραχές παρόμοιες με αυτές που ξεσπούν 

τακτικά στα υποβαθμισμένα γαλλικά προάστεια. 

 

Σ’ αυτή την έντονα ανησυχητική συγκυρία, η εικόνα των άπορων μεταναστών που 

εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες γίνεται δεσπόζουσα, επιβεβαιώνοντας την άποψη 

ότι οι μετανάστες είναι οι κύριοι υπαίτιοι της αύξησης της εγκληματικότητας – άποψη που 

συμμερίζεται 76% των πολιτών σε μια δημοσκόπηση τον Ιούλιο του 2009. Από τις αρχές του 

2008, η ανησυχία για την εγκληματικότητα αρχίζει να διογκώνεται ολοένα και περισσότερο. 

Πληθώρα άρθρων καταγγέλλουν την ευρεία εμπλοκή των μεταναστών σε διάφορες μορφές 

εγκληματικότητας, προβαίνοντας σε χαρτογραφήσεις του κέντρου της Αθήνας βάσει των 

χώρων δράσης της κάθε εθνικής μάφιας. Ενόσω πανεπιστημιακές μελέτες δείχνουν ότι στα 

ανώτερα κλιμάκια των κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος βρίσκονται πρωτίστως 

Έλληνες, και αυτό επιβεβαιώνεται από την ίδια την Αστυνομία, το ευρύ κοινό μαθαίνει ότι η 

μικροδιακίνηση ναρκωτικών, οι οίκοι ανοχής και το παραεμπόριο ελέγχονται κυρίως από 

Αφρικανούς, οι διαρρήξεις διαπράττονται από Βούλγαρους και Ρουμάνους, ενώ η διακίνηση 

σκληρών ναρκωτικών και άλλες πτυχές του οργανωμένου εγκλήματος είναι στα χέρια των 

Αλβανών, σε συνεργασία με Βούλγαρους, Ρουμάνους, Ρώσους, και Τούρκους κακοποιούς
3
. 

Πουθενά δεν προσδιορίζεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι πιθανότατα παραπλανητικά γιατί 

αφορούν μόνο στις εξιχνιασθείσες υποθέσεις. Αναφέρω ενδεικτικά ότι τα ποσοστά εξιχνίασης 

των κλοπών και διαρρήξεων π.χ. το 2011 είναι της τάξης του 17%, ενώ στα εγκλήματα με 

υψηλά ποσοστά εξιχνίασης, όπως είναι οι παραβιάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, το 2011 

οι ημεδαποί δράστες είναι υπερδιπλάσιοι των αλλοδαπών. Πουθενά δεν συσχετίζεται η 

εγκληματικότητα των μεταναστών με τη χρόνια άρνηση του κράτους να παράσχει ένα κάποιο 

καθεστώς νόμιμης διαβίωσης στη χώρα σε χιλιάδες ανθρώπους που, για καθαρά τεχνικούς 

νομικούς λόγους, βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. Ούτε σχολιάζεται πουθενά η 

παράδοξη ανοχή του κράτους έναντι της παράνομης λειτουργίας αμέτρητων οίκων ανοχής, ή 

η περιορισμένης εμβέλειας πάταξη των κυκλωμάτων παραεμπορίου και λαθρεμπορίου 

τσιγάρων. 

                                                           
2
 Βλ. δήλωση του Θ. Παπαθεοδώρου : ‘Το πρώτο γκέτο στην πρωτεύουσα’, Καθημερινή, 22 

Μαΐου 2008. 
3
 Ενδεικτικά : Καθημερινή, ‘Αλλοδαποί, ο εφιάλτης των αλλοδαπών’, 10 Μαΐου 2008, και ‘Οι 

«εθνικές» ομάδες μαφιόζων της Αθήνας’, 7 Σεπτεμβρίου 2008. 
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Ωστόσο, η κυρίαρχη εικόνα της μεταναστευτικής απειλής για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια 

δεν ενισχύεται από την εικόνα μιας κάποιας πολιτιστικής απειλής. Παρόλο που ένα 

σημαντικό μέρος της κοινωνίας τηρεί εχθρική στάση έναντι της πολυπολιτισμικότητας, 56% 

των πολιτών στην προαναφερθείσα δημοσκόπηση του 2009 είναι υπέρ της ανέγερσης τζαμιού 

και 71% υπέρ της δημιουργίας μουσουλμανικού νεκροταφείου στην Αθήνα – πράγμα που 

μάλλον δηλώνει τη σημασία που αποδίδεται σε λατρευτικά ζητήματα από μια συντηρητική, 

θρησκευόμενη κοινωνία. Η απουσία της πολιτιστικής απειλής δεν λειτουργεί όμως 

ευεργετικά για τους μετανάστες γιατί, και στις δύο εφημερίδες, απουσιάζει σχεδόν εντελώς 

κάθε αναφορά σε θετικές όψεις της πολυπολιτισμικότητας ως πηγή εμπλουτισμού της 

κοινωνίας υποδοχής. 

 

Εν είδει επιλόγου 

 

Η σύντομη αυτή παρουσίαση ορισμένων χαρακτηριστικών σημείων της αναπαράστασης του 

μεταναστευτικού από τον έντυπο Τύπο οδηγεί σε μια σειρά διαπιστώσεων. Πρώτον, η 

εδραίωση της ευημερίας και η συνειδητοποίηση του προβλήματος της υπογεννητικότητας 

σχετικοποίησαν την κυρίαρχη δαιμονοποίηση των μεταναστών προκαλώντας την ατελή 

αποδαιμονοποίηση τους στους τομείς της οικονομίας και της δημογραφίας. Το γεγονός ότι η 

αποδαιμονοποίηση επιχειρείται μόνο από την Καθημερινή εξηγείται ίσως από το ότι η  

συντηρητική σύνταξή της – εξ ορισμού πιο ευαισθητοποιημένη στις ανάγκες του 

επιχειρηματικού κόσμου – αποφασίζει να λειτουργήσει ρεαλιστικά προκειμένου να 

διευκολύνει τη θετική συμβολή των μεταναστών στην αγορά και στα ασφαλιστικά ταμεία . 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην περίοδο αυτή, η Καθημερινή προσεγγίζει τη στάση της 

Ελευθεροτυπίας αρχίζοντας να καταγγέλλει την εκμετάλλευση των αλλοδαπών εργαζόμενων 

από τους Έλληνες και να ασκεί πιέσεις για την υιοθέτηση μιας ηπιότερης πολιτικής ως προς 

το μεταναστευτικό, το άσυλο και την πολιτογράφηση
4
. Παραμένει ωστόσο δυσεξήγητο γιατί 

η Ελευθεροτυπία δεν εκμεταλλεύτηκε την ευνοϊκή οικονομική συγκυρία για να επιχειρήσει, 

με τη σειρά της, μια πληρέστερη αποδαιμονοποίηση των μεταναστών και να προωθήσει μια 

στρατηγική εδραίωσης της πολύμορφης θετικής συμβολής τους στην κοινωνία.  

                                                           
4
 Ενδεικτικά : Καθημερινή, ‘Πρόσφυγες: ο θρίαμβος της εγκατάλειψης’, 7 Δεκεμβρίου 2008, 

‘Οι δύο τάξεις μεταναστών της Αθήνας’, 21 Δεκεμβρίου 2008, ‘Τα δίκαια του μετανάστη’, 5 

Φεβρουαρίου 2009,  
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Δεύτερον, η εγγενής αμφισημία της αποδαιμονοποίησης και η περαιτέρω  αποδυνάμωσή της 

από το γεγονός ότι η ίδια η εφημερίδα που την προωθεί συνεχίζει παράλληλα να καλλιεργεί 

την έννοια της μεταναστευτικής απειλής δεν αντισταθμίζονται από την Ελευθεροτυπία. 

Μένοντας παγιδευμένη σε ένα σχήμα καταγγελτικής δημοσιογραφίας, η Ελευθεροτυπία 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης και στους 

άθλιους όρους διαβίωσης των παράτυπων μεταναστών. Συνεπώς, αδυνατεί να δημιουργήσει 

ένα επικοινωνιακό πλέγμα προστασίας των νόμιμων μεταναστών ενόσω παράλληλα 

καλλιεργεί έμμεσα την εικόνα του μετανάστη-πηγή κοινωνικών προβλημάτων. 

 

Προφανώς, η τωρινή έξαρση του ρατσισμού είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη στάση 

της κυβέρνησης που, στην προσπάθειά της να αποστρέψει την προσοχή από την αυξανόμενη 

απώλεια της εθνικής κυριαρχίας λόγω της καταστροφικής διαχείρισης της κρίσης, ανάγει 

τους μετανάστες σε εσωτερικό εχθρό για να πείσει τους ψηφοφόρους ότι δεν έχει χάσει  τον 

έλεγχο των συνόρων και του εσωτερικού της χώρας. Εξίσου προφανές είναι ότι η 

καταρράκωση του βιοτικού επιπέδου πολλών πολιτών και η ταυτόχρονη αδυναμία τους να 

επιβάλουν τιμωρία στους υπεύθυνους για την κρίση εγχώριους και διεθνείς πολιτικούς ή 

χρηματοπιστωτικούς κύκλους προκαλούν μια μετακύλιση της ευθύνης προς αυτούς που 

συμβάλλουν εμφανώς στην υποβάθμιση της καθημερινής ζωής στα αστικά κέντρα, εν 

προκειμένω τους μετανάστες.  

 

Δεν είναι προφανές κατά πόσο μια διαφορετική αντιμετώπιση από τα ΜΜΕ θα είχε μπορέσει 

να αναχαιτίσει τη σημερινή ρατσιστική βία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η έξαρση αυτής της 

βίας ήταν εν τέλει αναπόφευκτη δεδομένου ότι, ακόμα και στην περίοδο της ευημερίας, η 

έννοια της μεταναστευτικής απειλής δεν έπαψε ποτέ να καλλιεργείται άμεσα ή έμμεσα από 

τον έντυπο Τύπο ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης της εκάστοτε εφημερίδας.  

   

 

 


