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Η ανάγκη να προχωρήσει, να λειτουργήσει και να ενισχυθεί ο νέος θεσμός των
Συμβουλί-ων Ένταξης Μεταναστών στους Δήμους ήταν το συμπέρασμα της συζήτησης με
θέμα «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών: ένας δρόμος για την ένταξη και τη συμμετοχή στην
τοπική κοινωνία», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Εθνικών
Κοινο-τήτων του Δήμου Κορυδαλλού. Στη συζήτηση πήραν μέρος ο Ανδρέας Τάκης,
Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πο-λιτικής, η Μαρία Κουβέλη Δημοτική Σύμβουλος
και Πρόεδρος του ΣΕΜ Δήμου Αθηναίων, η Ελένη Χατζηδημητρίου Δημοτική Σύμβουλος και
Πρόεδρος του ΣΕΜ Δήμου Αγίου Δημητρίου, ο Αβταντίλ Μικαμπερίτζε Πρόεδρος του
Γεωργιανού Ινστιτούτου Αθήνας και Αντιπρόεδρος του Forum Μεταναστών Ελλάδος και ο
Γιώργος Μακρυνός εντεταλμένος σύμβουλος Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πρόεδρος του
ΣΕΜ Δήμου Κορυδαλλού, ενώ συντόνισε ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου
Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Συνοχής και
Ανάπτυξης.
«Σε αυτήν την τόσο δύσκολη περίοδο
που περνά η πατρίδα μας, δοκιμαζόμαστε όλοι. Ιδιαίτερα δοκιμάζεται η τοπική κοινωνία και
η συνοχή της» τόνισε, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης. «Γι
αυτό κι οι ευθύνες που έχει η δημοτική αρχή είναι μεγαλύτερες. Και ειδικά απέναντι σε
εκείνες τις ομάδες των συμπολιτών μας που κινδυνεύουν να μπουν στο περιθώριο. Η
έκβαση της κοινωνικής και πολιτικής ένταξης των μεταναστών στην πόλη μας εξαρτάται
σημαντικά από τις ευκαιρίες που εμείς θα προσφέρουμε αλλά και από την ενεργή κοινωνική
και πολιτική συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής,».
Ο νέος θεσμός ως συμβουλευτική δομή μπορεί να συμβάλλει στην ένταξη των μεταναστών
στην τοπική κοινωνία και στην προστασία της κοινωνικής συνοχής που μπορεί και πρέπει
να αξιοποιηθεί, υπογράμμισαν όλοι οι ομιλητές. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Κορυδαλλό,
που είχε και την πρωτοβουλία της εκδήλωσης, ως πρωτοπόρου Δήμου τα τελευταία χρόνια
σε θέματα χάραξης μεταναστευτικής πολιτικής, αφού πρώτος και πριν την καθιέρωση του
θεσμού των ΣΕΜ, προχώρησε στη δημιουργία πλαισίου λειτουργίας Συμβουλίου
Μεταναστών με συμβουλευτικό χαρακτήρα, ενώ έγινε αναφορά σε σειρά πρωτοβουλιών για
την ενίσχυση και τη συμμετοχή των μεταναστών στα τοπικά δρώμενα.
Στη διάρκεια της συζήτησης, αφού αναλύθηκαν οι δυσκολίες στη λειτουργία των ΣΕΜ
αναδείχθηκε η ανάγκη συντονισμού δράσεων και παρεμβάσεων από τους Δήμους που έχουν
ενεργοποιήσει το νέο θεσμό. Σε αυτό το σημείο ο πρόεδρος του ΣΕΜ Κορυδαλλού Γιώργος
Μακρυνός πρότεινε στους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των Δήμων την ανάληψη κοινής
πρωτοβουλίας δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ όλων των Δήμων που έχουν να
επιδείξουν από την εμπειρία τους καλές πρακτικές και προτάσεις, προκειμένου να
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ενισχυθεί και να εξαπλωθεί ο θεσμός σε όλη τη χώρα.
Ακολούθησαν παρεμβάσεις και προτάσεις από τον Φάτος Μάλαι Διαπολιτισμικό
Μεσολαβητή από το Πολιτιστικό Στέκι Αλβανών Μεταναστών, τον Φώτη Ανδριόπουλο
Πρόεδρο του Ανοιχτού Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, τον Γιώργο Αλεβιζάκη μέλος της
Γραμματείας Μεταναστών της Γ.Σ.Ε.Ε, τον Δημήτρη Κρατημένο Αντιπρόεδρο του Συλλόγου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορυδαλλού- Αγ. Βαρβάρας και τον Γιάννη Βαρδουνιώτη
Πρόεδρο της Β’ ΕΛΜΕ Πειραιά.
Η ανάγκη να προχωρήσει, να λειτουργήσει και να ενισχυθεί ο νέος θεσμός των Συμβουλίων
Ένταξης Μεταναστών στους Δήμους ήταν το συμπέρασμα της συζήτησης με θέμα
«Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών: ένας δρόμος για την ένταξη και τη συμμετοχή στην
τοπική κοινωνία», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Εθνικών
Κοινο-τήτων του Δήμου Κορυδαλλού.
Στη συζήτηση πήραν μέρος ο Ανδρέας Τάκης, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής
Πο-λιτικής, η Μαρία Κουβέλη Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΣΕΜ Δήμου Αθηναίων,
η Ελένη Χατζηδημητρίου Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΣΕΜ Δήμου Αγίου
Δημητρίου, ο Αβταντίλ Μικαμπερίτζε Πρόεδρος του Γεωργιανού Ινστιτούτου Αθήνας και
Αντιπρόεδρος του Forum Μεταναστών Ελλάδος και ο Γιώργος Μακρυνός εντεταλμένος
σύμβουλος Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πρόεδρος του ΣΕΜ Δήμου Κορυδαλλού, ενώ
συντόνισε ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος,
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Συνοχής και Ανάπτυξης.

«Σε αυτήν την τόσο δύσκολη περίοδο που περνά η πατρίδα μας, δοκιμαζόμαστε όλοι.
Ιδιαίτερα δοκιμάζεται η τοπική κοινωνία και η συνοχή της» τόνισε, χαιρετίζοντας την
εκδήλωση, ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης. «Γι αυτό κι οι ευθύνες που έχει η δημοτική
αρχή είναι μεγαλύτερες. Και ειδικά απέναντι σε εκείνες τις ομάδες των συμπολιτών μας
που κινδυνεύουν να μπουν στο περιθώριο.

Η έκβαση της κοινωνικής και πολιτικής ένταξης των μεταναστών στην πόλη μας εξαρτάται
σημαντικά από τις ευκαιρίες που εμείς θα προσφέρουμε αλλά και από την ενεργή κοινωνική
και πολιτική συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής,». Ο νέος θεσμός ως
συμβουλευτική δομή μπορεί να συμβάλλει στην ένταξη των μεταναστών στην τοπική
κοινωνία και στην προστασία της κοινωνικής συνοχής που μπορεί και πρέπει να
αξιοποιηθεί, υπογράμμισαν όλοι οι ομιλητές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Κορυδαλλό, που είχε και την πρωτοβουλία της εκδήλωσης,
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ως πρωτοπόρου Δήμου τα τελευταία χρόνια σε θέματα χάραξης μεταναστευτικής
πολιτικής, αφού πρώτος και πριν την καθιέρωση του θεσμού των ΣΕΜ, προχώρησε στη
δημιουργία πλαισίου λειτουργίας Συμβουλίου Μεταναστών με συμβουλευτικό χαρακτήρα,
ενώ έγινε αναφορά σε σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση και τη συμμετοχή των
μεταναστών στα τοπικά δρώμενα. Στη διάρκεια της συζήτησης, αφού αναλύθηκαν οι
δυσκολίες στη λειτουργία των ΣΕΜ αναδείχθηκε η ανάγκη συντονισμού δράσεων και
παρεμβάσεων από τους Δήμους που έχουν ενεργοποιήσει το νέο θεσμό.

Σε αυτό το σημείο ο πρόεδρος του ΣΕΜ Κορυδαλλού Γιώργος Μακρυνός πρότεινε στους
παρευρισκόμενους εκπροσώπους των Δήμων την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας δικτύωσης
και συνεργασίας μεταξύ όλων των Δήμων που έχουν να επιδείξουν από την εμπειρία τους
καλές πρακτικές και προτάσεις, προκειμένου να ενισχυθεί και να εξαπλωθεί ο θεσμός σε
όλη τη χώρα.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις και προτάσεις από τον Φάτος Μάλαι Διαπολιτισμικό
Μεσολαβητή από το Πολιτιστικό Στέκι Αλβανών Μεταναστών, τον Φώτη Ανδριόπουλο
Πρόεδρο του Ανοιχτού Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, τον Γιώργο Αλεβιζάκη μέλος της
Γραμματείας Μεταναστών της Γ.Σ.Ε.Ε, τον Δημήτρη Κρατημένο Αντιπρόεδρο του Συλλόγου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορυδαλλού- Αγ. Βαρβάρας και τον Γιάννη Βαρδουνιώτη
Πρόεδρο της Β’ ΕΛΜΕ Πειραιά.
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