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Οι εκδόσεις Τόπος σας προσκαλούν στην παρουσίαση   
του βιβλίου του Απόστολου Καψάλη

Μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα
Εργασιακές σχέσεις και μεταναστευτική πολιτική  
στην εποχή των μνημονίων

Την Τετάρτη 23 Μαΐου, στις 19.00
στον  κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
(Ερμού 134-136, έναντι σταθμού ΗΣΑΠ Θησείο)

Θα μιλήσουν οι:
Καζάκος Άρις, καθηγητής ΑΠΘ
Κουζής Γιάννης, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Παπαδοπούλου Δέσποινα, καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
και ο συγγραφέας

Θα χαιρετίσει η Κωνσταντίνα Κούνεβα, ευρωβουλευτής

Συντονίζει η δημοσιογράφος Ντίνα Δασκαλοπούλου

Μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα
Εργασιακές σχέσεις και μεταναστευτική πολιτική  

στην εποχή των μνημονίων

Μ
ετανάστες εργάτες στην Ελλάδα
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Οι απαντήσεις στα κεντρικά ερωτήματα που αφορούν στη μετανά-
στευση μοιάζουν σχεδόν αυτονόητες ή αυταπόδεικτες. Συνήθως, 
όμως, προκύπτουν από μια στατική, εάν όχι φωτογραφική, ανάγνω-
ση της πραγματικότητας. Οι περισσότερες από αυτές τις κυρίαρχες 
ιδέες για τους μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα χρήζουν αναθεώρη-
σης στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης. 

Ο συγγραφέας επικεντρώνει στον ρόλο που διαδραματίζει η πολιτι-
κή για τη μετανάστευση και την εργασία των μεταναστών στην εξέ-
λιξη της εργατικής νομοθεσίας στη χώρα μας, μέσω μιας συμπυ-
κνωμένης απεικόνισης των πολλαπλών εκδοχών εγκλωβισμού και 
ανελευθερίας των μεταναστών, σε ένα περιβάλλον κατάτμησης του 
εργατικού δικαίου και εκτεταμένης παραβατικότητας.

Στα χρόνια των μνημονίων, ένα σύμπλεγμα απορρύθμισης, ανισό-
τητας και παρανομίας καθορίζει την ελληνική κοινωνική πολιτική, 
επιβάλλοντας ένα τέλμα ακινησίας και αδιεξόδου, τόσο στους ίδιους 
τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς, όσο και στην κρατική ή κινη-
ματική προσέγγιση της σύγχρονης διεθνικής κινητικότητας. 

Με αφετηρία αυτή τη διαπίστωση, προκύπτει η επιτακτική ανάγκη 
για την επεξεργασία μιας ριζικά διαφορετικής μεταναστευτικής πο-
λιτικής, η οποία διατυπώνεται διεξοδικά στο εν λόγω βιβλίο.

Ο Απόστολος Καψάλης (Αθήνα, 1975), 
είναι νομικός-εργατολόγος (DEA, Droit 
Social) και διδάκτορας του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο, όπου εκπονεί μεταδιδακτορική 
έρευνα στο αντικείμενο της Παραβατικό-
τητας στην αγορά εργασίας. Τα τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια εργάζεται ως ερευνητής 
εργασιακών σχέσεων στο Ινστιτούτο Ερ-
γασίας της ΓΣΕΕ, ενώ κατά την περίοδο 
Μαρτίου-Ιουλίου 2015 διατέλεσε Ειδικός 
Γραμματέας στο Σώμα Επιθεώρησης Ερ-
γασίας. Πολιτικά και επιστημονικά άρθρα 
και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε 
έντυπα και ηλεκτρονικά, ελληνικά ή διεθνή 
περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους, στα 
γνωστικά πεδία των εργασιακών σχέσεων, 
του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήμα-
τος, της μετανάστευσης, των διακρίσεων 
και του ρατσισμού.
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