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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικό Πλαίσιο 

 η νομιμοποίηση 

 η γλώσσα

 η απασχόληση 

 η στέγαση

 η οικογένεια

 η πολιτισμική και θρησκευτική ιδιαιτερότητα 

 κοινωνικοί και πολιτισμικοί φραγμοί στην Υγεία  



Αβεβαιότητα

Παραμονής

Νομιμότητας

Νομιμοποίηση 

Οι μετανάστες εντάσσονται και 
ενσωματώνονται στην κοινωνία με 
διαδικασίες που είναι πολύ κοντά σε 
αυτές που ισχύουν για τον υπόλοιπο 
πληθυσμό. Η κύρια διαφορά 
εντοπίζεται στην πολύπλοκη και σε 
πολλές περιπτώσεις 
αναποτελεσματική διαδικασία 
νομιμοποίησης η οποία αποτελεί και το 
ισχυρότερο εμπόδιο στην ένταξή τους.



ΟΥΡΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ



Η γλώσσα

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό
παράγοντα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης στη
ζωή των μεταναστών. Την ίδια στάση υιοθετεί και η
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μεταξύ των βασικών
αρχών ένταξης των μεταναστών, συμπεριλαμβάνει και
την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής.





Ανεργία Αντί Απασχόληση 

Η ανεργία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη διαδικασία της
ένταξης. Η δυνατότητα εύρεσης εργασίας εμποδίζει την ένταξη
στην ελληνική κοινωνία και οδηγεί στη δημιουργία αρνητικής
στάσης απέναντι στους μετανάστες, που συνοψίζεται στην
πεποίθηση πολλών ότι «οι ξένοι μας παίρνουν τις δουλειές». Συχνά
διατυπώνεται και η άποψη ότι οι μετανάστες ευθύνονται για την
αυξανόμενη ανεργία στη χώρα.

Οι ξένοι μας 

παίρνουν 

τις δουλειές





Έντονο εμφανίζεται το πρόβλημα έλλειψης στέγης για τους
μετανάστες. Το πρόβλημα έγκειται στην απουσία στεγαστικής
κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με άλλα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στεγαστική πολιτική εφαρμόζεται από την
κυβέρνηση μέσω των υπουργείων, ενώ οι τοπικές αρχές και οι δήμοι δεν
έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες παρόλο που προσφέρουν συχνά
στέγη σε άστεγους, σε μετανάστες και πρόσφυγες. Το ίδιο ισχύει και για
τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες προσφέρουν βοήθεια σε
ζητήματα στέγασης μεταναστών.

Η στέγαση



Σημεία ιδιοκατοίκησης 

μεταναστών 2000-2010

Αριθμός Ελλήνων κατοίκων ανά 

πολυκατοικία στο Μεταξουργείο (δείγμα 181 

πολυκατοικιών και 2.800 διαμερισμάτων)

Αριθμός Ελλήνων κατοίκων ανά 

πολυκατοικία στο Μεταξουργείο 

(δείγμα 181 πολυκατοικιών και 

2.800 διαμερισμάτων)



Αριθμός μεταναστών ανά 

πολυκατοικία στην Κυψέλη (δείγμα 

600 πολυκατοικιών και 11.213 

διαμερισμάτων)

Ανοιχτά και κλειστά καταστήματα 

μεταναστών στην Κυψέλη



Τύπος εμπορικής δραστηριότητας και 

περιοχή προέλευσης των μεταναστών 

καταστηματαρχών στην Κυψέλη

Τύπος εμπορικής δραστηριότητας και 

περιοχή προέλευσης των μεταναστών 

καταστηματαρχών στο Μεταξουργείο



Η οικογένεια

Οι προκαταλήψεις είναι σταθερά αρνητικές στάσεις έναντι ομάδων ή 

ατόμων μιας ομάδας. Δεν βασίζονται συχνά στην εμπειρία του 

ατόμου, αλλά μεταδίδονται μέσω της κοινωνικοποίησης του 
(οικογένεια, σχολείο, παρέες συνομηλίκων, μέσα μαζικής 

επικοινωνίας, θρησκεία, διάφορα περιβάλλοντα στα οποία 

εντάσσεται κατά καιρούς το άτομο). 



Η πολιτισμική και θρησκευτική ιδιαιτερότητα 

Η θρησκευτική ποικιλότητα της σύγχρονης Ελλάδας έχει εμπλουτιστεί με τη

μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και την εισροή των μεταναστών. Η

αποδοχή αυτών των θρησκευτικών ομάδων από τον γηγενή πληθυσμό

ποικίλλει. Λιγότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που είναι

χριστιανοί, ενώ περισσότερα προβλήματα αποδοχής οι μετανάστες

άλλων θρησκειών. Σε σχέση με τη μετανάστευση και τη θρησκεία,
πρωτεύοντα ρόλο παίζει η ελληνική εθνική ορθόδοξη ταυτότητα. Αυτό το

χαρακτηριστικό οδηγεί στη διάκριση ανάμεσα σε «εμάς» και τους

«άλλους». Οι «άλλοι» αντιμετωπίζονται ως απειλή για τη διάσπαση της

ενότητας του έθνους.



Κοινωνικοί και πολιτισμικοί φραγμοί στην Υγεία  

Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες διαπιστώνουμε ότι η υγεία

πλήττεται από πολιτισμικά εμπόδια, γλωσσικές διαφορές, νομικούς

όρους και κοινωνικο-οικονομικές δυσπραγίες.

Με βάση τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει

στους μετανάστες ένα αρκετά περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης

στην ιατρική περίθαλψη και κατ’ επέκταση ένα εξ’ ίσου περιορισμένο

δικαίωμα στην υγεία.

Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η εξέταση των φραγμών στην υγεία των

μεταναστών στα πλαίσια του εθνικού συστήματος.
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