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Έννομη προστασία και κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα 
 
Η Ελληνική πολιτεία υπόσχεται ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και 
συμμετοχή στη κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας όχι μόνον στους 
πολίτες της αλλά στον καθένα που βρίσκεται στη δικαιοδοσία της, δηλαδή και στους 
αλλοδαπούς. Η συμμετοχή στη κοινωνική ζωή αποτελεί πρωτίστως ένα κοινωνικό 
μέγεθος που εξελίσσεται ακόμη και σε πείσμα των νομικών προσδιορισμών της. Οι 
δύο δεκαετίες σχεδόν που πέρασαν από το πρώτο κύμα μεταναστών στη χώρα μας, 
μας έχουν εξοικειώσει πλέον με την παρουσία της εθνικής, φυλετικής και 
θρησκευτικής διαφορετικότητας στη καθημερινή ζωή με τρόπο που θα μας ήταν 
παλαιότερα αδιανόητος. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι άλλης 
καταγωγής και ιθαγένειας από εμάς ζουν δίπλα μας, συμβάλλοντας με τρόπο 
καθοριστικό στην εξέλιξη οικονομικών και κοινωνικών δεικτών. Αυτό συμβαίνει για 
αρκετά χρόνια ώστε να κάνουμε λόγο σήμερα για συμβίωση με τη δεύτερη γενιά 
μεταναστών.  

Ωστόσο οι συνεχείς μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου της μετανάστευσης 
και η διαδοχική υιοθέτηση τριών ήδη «εφ’ άπαξ» προγραμμάτων «νομιμοποίησης» 
προδίδουν την σταθερή αμηχανία του κράτους απέναντι στο μεταναστευτικό 
φαινόμενο. Αυτή εκδηλώνεται πρωτίστως απέναντι στη προοπτική της μόνιμης 
εγκατάστασης των προσώπων αυτών στην Ελλάδα. Την προοπτική αυτή το κράτος 
φαίνεται να αναγκάστηκε μάλλον να αποδεχθεί: όφειλε να εναρμονίσει την 
εσωτερική του νομοθεσία με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την κοινωνική ένταξη των 
υπηκόων τρίτων χωρών (ιδίως τις κοινοτικές Οδηγίες για το καθεστώς της 
μακρόχρονης διαμονής και το δικαίωμα οικογενειακής συνένωσης) και την 
καταπολέμηση των εθνικών και φυλετικών διακρίσεων. Έτσι, ο τελευταίος 
«μεταναστευτικός» νόμος έφερε αναγκαστικά σχεδόν στο επίκεντρο του θεσμικού 
ενδιαφέροντος το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.  

Την κοινωνική ένταξη των μεταναστών κάποιοι ενδεχομένως 
αντιλαμβάνονται ως παραχώρηση ενός ευεργετήματος και άλλοι ως αναγκαίο κακό. 
Ωστόσο, η προηγούμενη εμπειρία άλλων χωρών από τη μακρόχρονη παραμονή 
μεγάλων τμημάτων του μονίμως εγκατεστημένου ενεργού πληθυσμού τους στο 
κοινωνικό περιθώριο αλλά και οι ανησυχητικές εκδηλώσεις των συνεπειών τέτοιας 
περιθωριοποίησης ήδη και στη χώρα μας καθιστούν σαφές ότι η προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, περισσότερο και από μηχανισμό κοινωνικής 
συνοχής, αποτελεί ένα αίτημα που απορρέει από την υποχρέωση μιας δημοκρατικής 
πολιτείας να αναγνωρίζει και να εγγυάται την πλήρη συμμετοχή στη κοινωνική ζωή 
της χώρας, όλων όσων συμβάλλουν σε αυτήν πραγματικά και σε μόνιμη βάση. Η 
οπτική αυτή γωνία αποκαλύπτει μια προοπτική πέραν της καθηλωτικής 
αντιδιαστολής μεταξύ του «εμείς» και οι «ξένοι»: μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τη 
μακρόχρονη συμβίωσή μας με τη διαφορετικότητα που εκπροσωπούν οι μετανάστες 
ως το πλαίσιο της σταδιακής αλλά δυναμικής πορείας αυτών των τελευταίων από το 
καθεστώς του αλλοδαπού προς αυτό του πολίτη της χώρας στην κοινωνική ζωή της 
οποίας συμμετέχουν. Στη διεπιστημονική διερεύνηση των προοπτικών αυτής της 
πορείας είναι αφιερωμένο το Θ’ Συμπόσιο του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» 



που διεξάγεται στα Ιωάννινα με τη στήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου και της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων. 
 
 


