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 Εισαγωγή 
 

Γενικά 

  Σε ένα διεθνές περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται από κάθε άποψη, η 

μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο σημαντικό που επηρεάζει την κοινωνική, πολιτική 

και οικονομική πραγματικότητα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και απαιτεί 

πολυποίκιλες απαντήσεις και υπερβάσεις από κυβερνήσεις,  κοινωνίες και πολίτες 

(άτομα). Οι λανθασμένες και στερεότυπες αφηγήσεις για την μετανάστευση συχνά 

τείνουν να εστιάζουν μόνο σε ορισμένους τύπους μεταναστευτικών ροών, και 

παραβλέπουν την εγγενή πολυπλοκότητα του φαινομένου αυτού. 

Η παγκοσμιοποίηση και η επανάσταση της επικοινωνίας δημιούργησαν ευκαιρίες 

και αυξημένες προσδοκίες.  Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας φτώχειας και των 

συγκρούσεων πλέον δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Η τήρηση των διεθνών 

δεσμεύσεων και αξιών, με ταυτόχρονη διασφάλιση των συνόρων και, παράλληλα, 

δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την οικονομική ευημερία  και τη συνοχή 

της κοινωνίας είναι μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας που απαιτεί συντονισμένη δράση 

παγκόσμιο επίπεδο.  Ένα κοκτέιλ εθνικών πολιτικών μετανάστευσης δεν μπορεί να 

δώσει λύση στο τεράστιο και παγκόσμιο αυτό φαινόμενο. Απαιτείται να ληφθούν μια 

σειρά από βασικά μέτρα και να ακολουθηθεί συνεκτική και σαφής μεταναστευτική 

πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην 

ικανότητά των διεθνών οργανισμών, των κρατών και του διεθνούς συστήματος  να 

συντονίσει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος της μετανάστευσης, να 

τηρήσουν τα κράτη τις διεθνείς και ηθικές τους υποχρεώσεις και να συνεργαστούν με 

αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και του επιμερισμού 

της ευθύνης. Κανένα κράτος δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το 

ζήτημα της μετανάστευσης. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια νέα, προσέγγιση για την 

υλοποίηση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής (αν όχι παγκόσμιας τουλάχιστον 

Ευρωπαϊκής).  

Η αθρόα και συνεχής αύξηση εισροής παράτυπων μεταναστών από χώρες της 

Ασίας και της Αφρικής, που προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη, εγκλωβίζονται 

στις χώρες διέλευσης περιμένοντας την μετάβαση τους στις χώρες που επιθυμούν 

(χώρες προορισμού), δημιουργεί μία εκρηκτική κατάσταση με απρόβλεπτες συνέπειες. 
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Οι λόγοι για τους οποίους προσπαθούν να φτάσουν στους νέους προορισμούς και οι 

δίαυλοι που χρησιμοποιούν για να το επιτύχουν είναι πολλοί και διαφορετικοί. Άλλοτε 

αναζητούν νόμιμες οδούς και άλλοτε διακινδυνεύουν τη ζωή τους γιατί προσπαθούν να 

ξεφύγουν από την πολιτική καταπίεση, τον πόλεμο και την φτώχεια. Οι Διεθνείς 

Συνθήκες και Κανονισμοί που ισχύουν για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, καθώς 

και οι συμφωνίες για την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργούν ένα 

σύνθετο και προβληματικό νομικό καθεστώς, που ουσιαστικά απαγορεύει στις χώρες 

διέλευσης και υποδοχής να μπορέσουν να διαχειριστούν με έναν επιτυχημένο τρόπο τις 

ροές αυτές, τόσο στα σύνορά τους όσο και στο εσωτερικό τους. 

  

 

 

 

 

Σκοπός 

 Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη και εμβάθυνση στο φαινόμενο της 

Παράτυπης Μετανάστευσης και ιδιαίτερα στα Αίτια που την προκαλούν, στην 

διαχείριση της καθώς και στα Ζητήματα Ασφαλείας που ανακύπτουν από τον όγκο και 

την μορφή που έχει λάβει στις ημέρες μας. Η κριτική της ατομικής ευθύνης κάθε πολίτη 

στην συνολική διαχείριση του φαινομένου παράλληλα με την κρατική προσπάθεια για 

την αντιμετώπιση της μετανάστευσης θα εξεταστούν ως δύο συνιστώσες που 

αθροισμένες αποδίδουν την συνολική εθνική αντιμετώπιση του φαινομένου της 

μετανάστευσης.  

 Η παρούσα εργασία επιδιώκει να καταδείξει ότι οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση 

των μεταναστών γίνεται για να προσφέρει άλλοθι στην ανύπαρκτη, πλημμελή ή και 

αρνητική (στην περίπτωση των <<παράτυπων>> μεταναστών) αντιμετώπιση του 
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φαινομένου. Με την επισήμανση ότι ο όρος  <<παράτυπη μετανάστευση>> και 

<<παράτυπος μετανάστης>> δεν έχει πρακτικό και πραγματικό υποκείμενο αλλά είναι 

θεσμικό αποτέλεσμα των κρατών θα γίνει στο πλαίσιο της εργασίας χρησιμοποίηση του 

όρου για λόγους συμμόρφωσης με την ορολογία του θέματος για να ορίσει με τον όρο 

αυτό το πραγματικό και αληθές υποκείμενο της μετανάστευσης, τους ανεπιθύμητους 

μετανάστες. Στο φαινόμενο της μετανάστευσης οι διαδικασίες και η διαχείριση πρέπει 

να προσαρμόζονται με τις πραγματικές απαιτήσεις της έντασης της διαδικασίας της 

μετανάστευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι διαδικασίες και η διαχείριση αφορούν τα 

κράτη διέλευσης και προορισμού τις δομές του κράτους (ή της <<Ένωσης Κρατών>>) 

και όχι τον φιλοξενούμενο γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται ο μετανάστης, στο 

πρώτο στάδιο τουλάχιστον, αυτό της άγνωστης περιπλάνησης του για μια νέα πατρίδα.  

 Με την πεποίθηση ότι η προσωπική έμπρακτη στάση του κάθε πολίτη  αποτελεί 

την αρχή για την αντικειμενική απόδοση ευθυνών πολίτη-κράτους-θεσμών στην έρευνα 

για την παράτυπη μετανάστευση αποδίδονται ευθύνες στον  πολίτη (ατομική ευθύνη) 

έτσι ώστε αυτοί που  μελετούν την παρούσα εργασία –εάν επιθυμούν- να κάνουν την 

αυτοκριτική τους και να συμβάλουν με πράξεις στην εξάλειψη των αιτιών , στην 

διαχείριση του προβλήματος και στην αντιμετώπιση των όποιων ζητημάτων ασφάλειας 

προκύπτουν. 

<< Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια ώστε να 

σταματήσουν τα αίτια του προσφυγικού και όσο είναι σε εξέλιξη να το διαχειριστούμε 

όλοι μαζί.>> (Food & Agricultural Organization) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  

 

1.1.1 Μετανάστευση 

Ο όρος μετανάστευση αποτελεί ένα ευρύ πεδίο επιστημονικής σκέψης και 

έρευνας των κοινωνικών επιστημών1.  Ο όρος συνίσταται σε ποικίλες παραμέτρους οι 

οποίες ερευνώνται και μελετώνται ξεχωριστά ανάλογα με το είδος και το σκοπό της 

κάθε ερευνητικής εργασίας. Μετανάστευση είναι η γεωγραφική μετακίνηση των 

ανθρώπων από ένα τόπο σ’ ένα άλλο για μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση που γίνεται 

εκούσια ή ακούσια (αναγκαστική μετανάστευση) με βαθύτερα αίτια (τουλάχιστον στην 

εκούσια), την αλλαγή του τρόπου ζωής και την αναζήτηση καλύτερης τύχης. 

Ειδικότερα η παράτυπη μετανάστευση (λαθρομετανάστευση) θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ως το «νόθο» παιδί της μετανάστευσης αφού στην ουσία εμφανίζεται όπου οι χώρες 

υποδοχής μεταναστών εξαντλούν κατά ένα τρόπο τις δυνατότητές τους να δεχθούν 

νόμιμους μετανάστες.  

 

Είναι γεγονός ότι η μετανάστευση εξαρτάται πάνω από όλα από την ανθρώπινη 

βούληση. Κανένας νόμος δεν μπορεί να περιορίσει τον άνθρωπο να εγκατασταθεί όπου 

εκείνος επιθυμεί και στη χρονική στιγμή που εκείνος επιλέγει. Κάθε κράτος με την 

πολιτική του μπορεί να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει την μετανάστευση,  

δημιουργώντας τέτοιες συνθήκες που να επιδρούν θετικά ή αρνητικά στο 

μεταναστευτικό φαινόμενο. 

 

1.1.2 Παράτυπη Μετανάστευση (Λαθρομετανάστευση)  

 

Στη συγκεκριμένη μελέτη κρίνεται αναγκαίο να διασαφηνιστεί ο όρος 

«παράτυπος μετανάστης», τι περιλαμβάνει και πως ορίζεται, καθώς επίσης και ο όρος 

                                                           
1Στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο, το νομικό καθεστώς που εφαρμόζεται στους πρόσφυγες και, ειδικότερα, 
στην προσφυγική ιδιότητα, πηγάζει,  από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των 
Προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951 και το Πρωτόκολλο για το Καθεστώς των Προσφύγων της 31ης 
Ιανουαρίου 1967…». Βασικό διεθνές όργανο ελέγχου της εφαρμογής των παραπάνω κειμένων είναι το 
Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Βλ. «Εγχειρίδιο για τις 
διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των προσφύγων, σύμφωνα με την Σύμβαση 
του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το καθεστώς των Προσφύγων», Γραφείο του Ύπατου 
Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Γ΄ έκδοση, Αθήνα, 2000. 



5 
 

«παράτυπη μετανάστευση» ως την μορφή της μετανάστευσης που αναλύουμε στην 

παρούσα εργασία από τις διάφορες μορφές, οι οποίες καθορίζουν την έννοια της 

μετανάστευσης από μία διαφορετική οπτική γωνία κάθε φορά. 

Το φαινόμενο της παράτυπης μετανάστευσης (λαθρομετανάστευσης) άρχισε να 

παίρνει τη σημερινή του μορφή µε την παραβίαση του χρόνου παραμονής σε µία χώρα 

(ταξιδιωτική βίζα και στη συνέχεια αναζήτηση εργασίας) και την ψευδή αίτηση ασύλου 

για να εξελιχθεί στη συνέχεια σε παράνομη διακίνηση ανθρώπων από ομάδες 

οργανωμένου εγκλήματος έναντι αμοιβής ή εκμετάλλευσης τους.  

Γενικότερα η παράτυπη μετανάστευση αναφέρεται σε αυτούς που διέρχονται 

παράνομα τα σύνορα, σε αυτούς που έχουν εισέλθει νόμιμα αλλά παραμένουν 

μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που καλύπτει η βίζα ή η άδεια εργασία τους, στα µέλη 

οικογενειών αυτών που βρίσκονται νόμιμα σε µία χώρα αλλά το δικαίωμα παραμονής 

δεν έχει επεκταθεί σε όλη την οικογένεια και σε αυτούς που ζητούν πολιτικό άσυλο 

αλλά δεν θεωρούνται πολιτικοί πρόσφυγες. 

Παράτυπος μετανάστης2 είναι όποιος δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις της 

χώρας εισόδου ή δε διαθέτει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα προκειμένου να 

εισέλθει  ή να παραμείνει σε μια χώρα. 

1.1.3 Οικονομικός μετανάστης- πρόσφυγας 

 

Ένας ευρύς διαχωρισμός που καλύπτει την πλειονότητα των ξένων που 

βρίσκονται σε μία χώρα είναι αυτός μεταξύ του οικονομικού μετανάστη και του 

πρόσφυγα. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το νομικό καθεστώς 

των προσφύγων που έχει κυρωθεί από την Ελλάδα με το ΝΔ 3989/59, πρόσφυγας 

θεωρείται το πρόσωπο που λόγω βάσιμου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικής 

προέλευσης, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή 

πολιτικών πεποιθήσεων βρίσκεται έξω από τη χώρα της ιθαγένειας του. Από την άλλη 

πλευρά, μετανάστης είναι το πρόσωπο που εγκαταλείπει οικειοθελώς τη χώρα του με 

σκοπό να εγκατασταθεί αλλού. Μπορεί να ωθείται από την επιθυμία για αλλαγή ή για 

προσωπικούς λόγους. Εάν ωθείται από οικονομικά κίνητρα τότε θεωρείται και είναι 

                                                           
2  Άλλοι χρησιμοποιούμενοι όροι είναι: "clandestine"(:λαθραίος), "irregular" (:αντικανονικός) 
και "undocumented" (:χωρίς νόμιμη τεκμηρίωση), βλ. International Organization forMigration (IOM), 
“Overview of International Migration”, Chapter One, “Migration Terminology and Patterns in Historical 
Context”, σ. 1-18. Για περισσότερα βλ. http://www.iom.int 
Terminology and Patterns in Historical Context”, σ. 1-18. Για περισσότερα βλ. www.iom.int  
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οικονομικός μετανάστης. Ωστόσο, η διάκριση ανάμεσα στον οικονομικό μετανάστη και 

τον πρόσφυγα γίνεται ενίοτε ασαφής. Πίσω από τους οικονομικούς λόγους μπορεί να 

υποκρύπτονται φυλετικοί, θρησκευτικοί ή πολιτικοί λόγοι3.     

Στο πλαίσιο της Ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής, παράτυπος είναι κάθε 

υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος εισέρχεται, παραμένει ή διαμένει στην ελληνική 

επικράτεια χωρίς να πληροί τις απαραίτητες νόμιμες προϋποθέσεις 4 . Ο παράτυπος 

μετανάστης διακρίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο από τον αιτούντα άσυλο, που καταρχήν 

δικαιούται να διασχίσει τα ελληνικά σύνορα. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, 

οι αποδέκτες της ελληνικής πολιτικής για τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης 

είναι οι υπήκοοι τρίτων χωρών, που εισήλθαν στην Ελλάδα χωρίς την απαραίτητη 

άδεια, καθώς και εκείνοι που παρέμειναν στη χώρα χωρίς να διαθέτουν έγκυρη άδεια 

παραμονής. Οι αιτούντες άσυλο αναφέρονται έμμεσα, αλλά στην ουσία αποτελούν την 

εξαίρεση στον κανόνα5. 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αλλοδαπός είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ιθαγένεια του κράτους 

στο οποίο κατοικεί ή που δεν έχει την ιθαγένεια κανενός κράτους (ανιθαγενής)6. 

Ημεδαποί είναι πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν περισσότερες 

από μια ιθαγένειες από τις οποίες η μια είναι Ελληνική και έχουν τις υποχρεώσεις και 

τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη. 

<<Βασικό κριτήριο διακρίσεως μεταξύ ημεδαπού και αλλοδαπού φυσικού 

προσώπου αποτελεί η ιθαγένεια, δηλαδή ο δημοσίου δικαίου δεσμός ενός φυσικού 

                                                           
3 Γραφείο του Υπάτου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Εγχειρίδιο για τις 
διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του Καθεστώτος των Προσφύγων, Γενεύη, Σεπτέμβριος 1979, 
σ. 17-31. 
4 Βλ. άρθ. 5, Κανονισμός (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 
Μαρτίου 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across 
borders (Schengen Borders Code) διαθέσιμο στο http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0562&from=EN · βλ. Ν. 3386/2005 σε ισχύ 
μέχρι 4 Ιουνίου 2014, όταν ο νέος Μεταναστευτικός Κώδικας τέθηκε σε ισχύ· βλ. επίσης νέο 
Μεταναστευτικό Κώδικα, άρθρα 2-6. 
5 Οι αιτούντες άσυλο σε αντίθεση με τους παράτυπους μετανάστες, δικαιούνται να εισέρχονται και να 
διαμένουν στη χώρα. Ωστόσο, η πρόσβαση στο άσυλο είναι περιορισμένη. Ως αποτέλεσμα ένας αιτών 
άσυλο μπορεί να παραμένει στη χώρα σε «παράνομο» καθεστώς για πολλά χρόνια και να 
αντιμετωπίζεται ως παράτυπος από τις ελληνικές αρχές. βλ. UNHCR – Office in Greece, «Contribution to 
the Dialogue on Migration and Asylum», 2012. 
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/News/2012/positions/2012_Migration___Asylum_EN.pdf 
6Βικιπαίδεια.  
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προσώπου με ένα κράτος, δυνάμει του οποίου το πρόσωπο αυτό ανήκει στο λαό του 

συγκεκριμένου κράτους>>(7)(8). 

Μετανάστης ή οικονομικός μετανάστης: Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μετανάστης 

είναι το άτομο που διαμένει για τουλάχιστον 6 μήνες μακριά από τον συνήθη τόπο 

κατοικίας του. Στην περίπτωση που βρίσκεται εντός των συνόρων της χώρας του 

λέγεται εσωτερικός μετανάστης, και στην περίπτωση που βρίσκεται εκτός συνόρων της 

χώρας του λέγεται εξωτερικός ή διεθνής μετανάστης9. Πρόκειται δηλαδή για άτομα που 

εγκαταλείπουν τη χώρα τους οικειοθελώς, με σκοπό να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα 

για προσωπικούς, οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους και, ως εκ τούτου, 

ονομάζονται οικονομικοί μετανάστες. 

Σύμφωνα με μια άποψη, ο οικονομικός μετανάστης μπορεί, υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αν η οικονομική του δυσπραγία έχει 

προκληθεί λόγω υποκρυπτόμενων φυλετικών, θρησκευτικών ή πολιτικών διακρίσεων, 

σε βάρος ορισμένης ομάδας του πληθυσμού στην οποία ανήκει. 

Αντίστροφα, οικονομικοί πρόσφυγες ονομάζονται όσοι επικαλούνται πολιτικούς 

λόγους για να παρακάμψουν τα εμπόδια εισόδου τους στις επιθυμητές αγορές εργασίας. 

Επίσης, τα άτομα που οι ίδιες οι χώρες υποδοχής παρουσιάζουν ως πολιτικούς 

πρόσφυγες για λόγους σκοπιμότητας ενώ συχνά πρόκειται για οικονομική 

μετανάστευση. Είναι το πρόσωπο που εγκαταλείπει οικειοθελώς τη χώρα του με σκοπό 

να εγκατασταθεί αλλού. Τα κίνητρα του μπορεί να είναι  , προσωπικοί, οικονομικοί ή 

οικογενειακοί λόγοι. Εάν κινείται αποκλειστικά από οικονομικά κίνητρα, είναι 

οικονομικός μετανάστης.  Λαθρομετανάστης είναι o αλλοδαπός ο οποίος εισέρχεται 

στη χώρα από ένα μη νόμιμο σημείο εισόδου. 

Απέλαση ή Διοικητική απέλαση είναι η διαδικασία, κατά την οποία ένας 

αλλοδαπός ο οποίος διαμένει νόμιμα στη χώρα, καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα ,και 

σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου εισαγγελέα πρέπει να επιστρέψει στη χώρα του, 

μετά την έκτιση της ποινής του.  

Επαναπροώθηση είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται όταν γίνει σύλληψη 

ενός λαθρομετανάστη πλησίον της μεθορίου και αποφασίζεται από τον αρμόδιο 

εισαγγελέα η άμεση επιστροφή αυτού στη χώρα του, χωρίς αυτός να καταδικαστεί για 

το παράπτωμα της παράνομης εισόδου. 

Πρόσφυγας ή πολιτικός πρόσφυγας, όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται, είναι 

σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης 1951, το πρόσωπο, που συνεπεία 

δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής 

τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων, ευρίσκεται εκτός της χώρας υπηκοότητας του και δεν 

δύναται ή λόγω του φόβου δεν επιθυμεί, να επιστρέψει στη χώρα του. 

                                                           
7Βικιπαίδεια.  Βρέλλης Σ., Δίκαιο αλλοδαπών, τεύχ. Α' Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, 2η έκδ., 
Εκδ.Νομ.Βιβλιοθήκη, 2003/15 
8Βικιπαίδεια.  Παπασιώπη-Πασιά Ζ., Δίκαιο της Ιθαγένειας, Εκδ.Σάκκουλας, 2002/2 
9 Απόσπασμα άρθρου Δ. ΕΣΔΡΑ στο περιοδικό« Αστυνομική Ανασκόπηση»Τεύχος Μάιος- Ιούνιος 2004 
σελ 40 
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Υπήκοος τρίτης χώρας, είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική 

ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 

έννοια του άρθρου 17 παρ. 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Άδεια διαμονής, είναι κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές 

αρχές και µε βάση την οποία επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα 

στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση. 

α' του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 "Για 

την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών" (ΕΕL 

157/15.6.2002). 

Οικογενειακή επανένωση είναι διαδικασία κατά την οποία µέλη της ίδιας 

οικογένειας που έχουν χωριστεί εξαιτίας της εξαναγκαστικής ή εθελοντικής 

μετανάστευσης ενώνονται ξανά είτε στη χώρα καταγωγής τους είτε σε άλλη χώρα. 

Όταν μια οικογένεια ενωθεί ξανά σε μια χώρα που δεν είναι η χώρα καταγωγής της, 

συχνά υπάρχει σχετική επιείκεια από την πλευρά του κράτους για το θέμα της εισόδου 

των µελών της στη χώρα. 

Η «μεταναστευτική ροή» αναφέρεται στην διαφορά της αποστολής και 

υποδοχής πληθυσμών από την επικράτεια μια χώρας, ενώ «απόθεμα μεταναστών» 

είναι το σύνολο των μεταναστών που διαμένουν εντός της επικράτειας μια χώρας μια 

δεδομένη στιγμή. Τέλος, «αποδημία» ονομάζεται η εκροή μεταναστών από τον τόπο 

προέλευσης (Έμκε & Πουλοπούλου 2007, 11). 

«Μετεγκατάσταση»: η κατανομή μεταξύ των κρατών μελών ατόμων που έχουν 

σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας10. 

 «Επανεγκατάσταση»: η μεταφορά μεμονωμένων εκτοπισμένων ατόμων που 

έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, κατόπιν αιτήσεως της Ύπατης Αρμοστείας 

των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και σε συμφωνία με τη χώρα 

επανεγκατάστασης, από μια τρίτη χώρα σε ένα κράτος μέλος, όπου θα γίνουν δεκτοί 

και θα τους χορηγηθεί άδεια διαμονής και άλλα δικαιώματα συγκρίσιμα με εκείνα που 

χορηγούνται σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας11. 

«Κλείδα κατανομής» 12 : θα βασίζεται σε αντικειμενικά, μετρήσιμα και 

επαληθεύσιμα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη την ικανότητα των κρατών μελών να 

απορροφήσουν και να εντάξουν πρόσφυγες και συνοδεύονται από κατάλληλους 

συντελεστές στάθμισης που αντικατοπτρίζουν τη σχετική σημασία των εν λόγω 

κριτηρίων. 

1.3 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

Η μετανάστευση δεν είναι ένα φαινόμενο που εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο σε 

κάθε συγκυρία και έκφανση. Οι κατηγορίες της σχετίζονται με την διάρκεια παραμονής 

                                                           
10 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Βρυξέλες, 13.5.2015 COM (2015) 240 final. Παράρτημα. 
11 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Βρυξέλες, 13.5.2015 COM (2015) 240 final. 
12 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Βρυξέλες, 13.5.2015 COM (2015) 240 final.  
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στην χώρα υποδοχής, με την νομιμότητα της διαμονής τους, με την θετική ή αρνητική 

στάση των ομάδων προς την μετακίνηση, με το αν η μετακίνηση γίνεται εντός ή εκτός 

των συνόρων μιας χώρας και κάποιους ακόμα παράγοντες. Τέλος, μια κατηγοριοποίηση 

μπορεί να γίνει και με βάση την εθνικότητα των ομάδων αυτών σε σχέση με την χώρα 

στην οποία καταλήγουν. 

  Έτσι, έχουμε την προσωρινή και την μόνιμη μετανάστευση. Προσωρινή είναι η 

μετακίνηση ατόμων σε έναν καινούριο τόπο με σκοπό την επιστροφή στον τόπο 

προέλευσης τους. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, προσωρινή είναι η 

μετανάστευση που γίνεται για διάστημα από τρεις μήνες έως έναν χρόνο. Μόνιμη από 

την άλλη πλευρά, είναι η μετανάστευση που δεν καθορίζεται χρονικά σε κάποιο 

πλαίσιο και η επιστροφή στον τόπο καταγωγής είναι είτε αβέβαιη είτε απίθανη. Με 

βάση πάλι την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, μόνιμη είναι η μετανάστευση που διαρκεί 

περισσότερο από έναν χρόνο  

Η μετανάστευση επίσης, ενδέχεται να είναι νόμιμη ή παράνομη. Η αύξηση του 

αριθμού των παράνομων μεταναστών, των παράτυπων μεταναστών, οφείλεται στην 

αυξανόμενη ανάγκη των ανθρώπων να μετακινηθούν σε ευνοϊκότερο περιβάλλον και 

σε τόπους με περισσότερες επιλογές και ελπίδες για βελτίωση των όρων ζωής, σε 

συνδυασμό με την αδυναμία των χωρών υποδοχής να δεχτούν και να εντάξουν στους 

κόλπους τους τέτοιους αριθμούς ανθρώπων.   

Η εκούσια και η αναγκαστική μετανάστευση είναι επίσης δυο κατηγορίες 

μετανάστευσης. Η μετακίνηση μιας ομάδας που γίνεται με την θέληση της και συνήθως 

σκοπεύει στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου της ονομάζεται εκούσια. Στις 

περιπτώσεις που κάποια ομάδα εξαναγκάζεται σε μετακίνηση χωρίς την δική της 

συγκατάθεση, έχουμε την αναγκαστική μετανάστευση η οποία γίνεται για λόγους που 

ποικίλλουν, από θρησκευτικούς διωγμούς και πολιτικές διώξεις μέχρι εμπόλεμες 

καταστάσεις.  Ο διαχωρισμός αυτός, στην πράξη συχνά δεν είναι σαφής, δεδομένου ότι 

τα αίτια που προκαλούν τέτοιου είδους κινητικότητα στα άτομα πηγάζουν από την 

διαπλοκή σύνθετων παραγόντων, ατομικών, κοινωνικών και οικονομικών, με 

αποτέλεσμα οικειοθελείς μετανάστες να λαμβάνουν την απόφαση υπό καθεστώς 

έντονης πίεσης, εξαιτίας προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη χώρα προέλευσης, ενώ 

άλλοι υπό πίεση μετανάστες να επιλέγουν ως ένα βαθμό, τον τόπο στον οποίο 

αναζητούν άσυλο, με κριτήρια κοινωνικά ή οικονομικά. Έτσι, αντιμετωπίζοντας 

δυσκολία στη σαφή διάκριση των χαρακτηριστικών των μεταναστών και την 
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ομαδοποίησή τους, δυσχεραίνεται αντίστοιχα, και η εφαρμογή των ασκούμενων 

πολιτικών από τις χώρες υποδοχής ή προέλευσης, οι οποίες προσπαθούν, βάση αυτού 

του διαχωρισμού να δημιουργήσουν μηχανισμούς συνολικής αντιμετώπισης του 

φαινομένου της μετανάστευσης. 

Εσωτερική είναι η μετανάστευση που τελείται εντός των συνόρων μιας χώρας, 

από μια περιοχή της σε μια άλλη και μπορεί να οφείλεται σε οικονομικούς παράγοντες, 

όπως είναι για παράδειγμα η εύρεση εργασίας στο αστικό περιβάλλον μιας 

πρωτεύουσας. Εξωτερική μετανάστευση είναι η μετακίνηση πληθυσμών από την 

επικράτεια μιας χώρας προς την επικράτεια μιας άλλης (Schnapper 1991, 24).     

 Η έννοια της ηπειρωτικής και της υπερπόντιας μετανάστευσης έχει  καθαρά 

γεωγραφική χροιά και έχει να κάνει με το αν η μετακίνηση γίνεται εντός ή εκτός μιας 

ηπείρου ή αν παρεμβάλλεται θάλασσα και είναι διηπειρωτική. Τέλος, συντηρητική 

ορίζεται η μετακίνηση μιας ομάδας η οποία αφού την τελέσει, διατηρεί τα ήθη, τα έθιμα 

και τις παραδόσεις της χώρας προέλευσής της, ενώ στην καινοτόμο μετανάστευση, η 

ομάδα ενσωματώνεται πλήρως στον πολιτισμό και την καθημερινότητα της χώρας 

υποδοχής  

14 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

   1.4.1  Ευρώπη 

Οι μετακινήσεις πληθυσμών από και προς την Ευρώπη ξεκινούν από τα αρχαία 

χρόνια. Οι πορείες των πληθυσμών από την Ασία προς δυσμάς πραγματοποιούνταν υπό 

συνθήκες πολέμου και εισβολής. Ολόκληρες φυλές μετακινήθηκαν από τα πιο 

αφιλόξενα προς τα πιο γόνιμα εδάφη γνωρίζοντας ότι θα πολεμούσαν για να τα 

κερδίσουν. Η φυλή που επικρατούσε σφάγιαζε ή υποδούλωνε τους ηττημένους και 

εγκαθίστατο στα εδάφη που κατακτούσε, γνωρίζοντας ότι της ανήκουν για όσο χρόνο 

θα μπορεί να τα υπερασπίσει. Όταν άρχισαν να σχηματίζονται τα κρατίδια ή οι πόλεις-

κράτη, οι επιδρομείς απέφευγαν τις περιοχές με ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις ή 

ισχυρή οχύρωση.  

Οι μετακινήσεις των πληθυσμών δε σταμάτησαν, ούτε την εποχή της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας απλώς οι μετανάστες-εισβολείς συνέχισαν να αποφεύγουν τις 

φυλασσόμενες με λεγεώνες περιοχές. Το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, παρά το γεγονός 

ότι συνέχισε να δέχεται επιδρομές από μετακινούμενους πληθυσμούς  σε πολύ 

μεγαλύτερη κλίμακα, επειδή δεν κληρονόμησε την παρακμή της Ρωμαϊκής 
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Αυτοκρατορίας, συνέχισε να αντιστέκεται και όχι μόνο επιβίωσε για άλλα χίλια χρόνια 

αλλά αποτέλεσε και την ασπίδα της Δύσης απέναντι στη νέα μεγάλη απειλή του Ισλάμ. 

Οι μετακινήσεις πληθυσμών αποτέλεσαν μεγάλο μέρος της πολεμικής ιστορίας της 

ανθρωπότητας και οι μετανάστες- εισβολείς κατόρθωναν να υπερισχύουν επί το 

πλείστων απέναντι σε ήδη παρηκμασμένους πολιτισμούς. 

 

  1.4.2   Νέος Κόσμος 

 

Κάπου τον Δέκατο Πέμπτο αιώνα, ξεκίνησαν οι εξορμήσεις των Ευρωπαίων 

προς το Νέο Κόσμο. Οι εξορμήσεις αυτές είχαν όλα τα χαρακτηριστικά των 

μετακινήσεων πληθυσμών που λάμβαναν χώρα χίλια χρόνια πριν. Οι Ευρωπαίοι 

μετανάστες μετακινούνταν προς αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης καθότι οι πληθυσμοί 

της Ευρώπης είχαν μεγαλώσει, η φτώχεια μάστιζε τα πλήθη και το καταπιεστικό 

σύστημα του Μεσαίωνα δεν άφηνε περιθώρια ελπίδας για το μέλλον. Το άγνωστο δεν 

τρόμαζε τους μετανάστες διότι δε μπορούσε να είναι χειρότερο από αυτό που ζούσαν. 

Επόμενο λοιπόν ήταν να υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τον εποικισμό της Αμερικής. 

 Φυσικά ο εποικισμός του Νέου Κόσμου απαιτούσε την εκκαθάριση από τους 

γηγενείς πληθυσμούς. Τόσο οι Αγγλοσάξονες στη Βόρειο, όσο και οι Ισπανοί – 

Πορτογάλοι στη Νότιο Αμερική ακολούθησαν το προαιώνιο παράδειγμα των 

μετακινούμενων πληθυσμών. Είτε δηλαδή σφάγιασαν είτε υποδούλωσαν τους 

ηττημένους ιθαγενείς. Συγκεκριμένα στην Κεντρική και Νότιο Αμερική όπου τα 

εκατομμύρια των ιθαγενών ζούσαν σε τεράστιες αλλά παρηκμασμένες αυτοκρατορίες 

οι έποικοι-εισβολείς, αφού διέλυσαν τα κράτη τους, τους υποδούλωσαν. Αντίθετα στη 

Βόρειο Αμερική οι γηγενείς ερυθρόδερμοι ήταν σχετικά ολιγάριθμοι και λόγω της 

ανυπότακτης φύσης τους δεν συνέφερε να χρησιμοποιηθούν ως δούλοι, οπότε οι 

Αγγλοσάξονες έποικοι-μετανάστες τους εξολόθρευσαν και εισήγαγαν δούλους από την 

Αφρική.  

  

 1.4.3 Η μετανάστευση κατά τον 20ο αιώνα  

 

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα Ευρωπαϊκής χώρας υποδοχής μεταναστών 

κατά τον 20ο αιώνα αποτελεί η Γαλλία. Η Γαλλία υποδέχθηκε δυο μεγάλα κύματα. Το 

πρώτο κύμα μεταναστών προερχόταν από την Ανατολική Ευρώπη (Γιουγκοσλαβία, 
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Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία και κυρίως Πολωνία) και αποτελείτο είτε από ανθρώπους 

κατεστραμμένους από τον πόλεμο είτε από αντικομουνιστές που έφυγαν για να σώσουν 

τις ζωές τους.  Για όλους αυτούς τους ανθρώπους η Γαλλία αποτελούσε το βέλτιστο και 

πλησιέστερο προορισμό.  

 

Το δεύτερο κύμα μεταναστών προερχόταν από τις χώρες που ήταν πρώην 

Γαλλικές αποικίες και που μεταπολεμικά κέρδισαν την ανεξαρτησία τους. Χώρες όπως 

η Σενεγάλη, το Μαρόκο η Τυνησία και κυρίως η Αλγερία ήταν η αφετηρία για πολλές 

χιλιάδες μεταναστών οι οποίοι, κάνοντας χρήση του νόμου περί Γαλλόφωνων αποίκων, 

που έδινε τη Γαλλική υπηκοότητα στους πολίτες των πρώην αποικιών της Γαλλίας, 

εγκαταστάθηκαν στο Μητροπολιτικό έδαφος. Ο νόμος βέβαια αυτός (ο οποίος 

χαρακτηρίστηκε ως ένα μεγάλο λάθος των Γάλλων) είχε διπλό σκοπό. Αφενός μεν να 

προστατεύσει τους Γάλλους αποίκους αλλά και τους συνεργάτες τους από το μίσος των 

αντιπάλων τους που είχαν επικρατήσει (κυρίως στην Αλγερία όπου ο πόλεμος της 

Ανεξαρτησίας ήταν ιδιαίτερα πολύνεκρος). Αφετέρου να διατηρήσει τη Γαλλική 

επιρροή στις πρώην αποικίες της. Πάντως το γεγονός είναι ότι βρέθηκε με κάποιες 

χιλιάδες Γάλλων πολιτών να πατούν για πρώτη φορά το πόδι τους στη Γαλλία με σκοπό 

να εγκατασταθούν εκεί. 

Θα περίμενε κανείς το δεύτερο κύμα μεταναστών να προσαρμοστεί αμέσως ή 

τουλάχιστον με γρηγορότερο ρυθμό απ’ ότι το πρώτο. Και λογικά αυτό θα έπρεπε να 

συμβεί δεδομένου ότι οι προερχόμενοι από τις αποικίες μετανάστευσαν σε μια χώρα με 

την ίδια γλώσσα, νομοθεσία και νοοτροπία δημόσιας διοίκησης. Αντίθετα οι 

Ανατολικοευρωπαίοι μετανάστες είχαν να αντιμετωπίσουν και αυτά τα προβλήματα τα 

τόσο βασικά για τη διαβίωσή τους. Παρόλα αυτά, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Οι 

Ανατολικοευρωπαίοι μετανάστες όχι μόνο ενσωματώθηκαν στη Γαλλική κοινωνία 

αλλά μέσα σε δύο δεκαετίες, αφομοιώθηκαν πλήρως τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά 

τους. Από την άλλη μεριά οι μετανάστες του δευτέρου κύματος σχημάτισαν μικρές 

κοινωνίες μέσα στη Γαλλική κοινωνία χωρίς τη διάθεση να προσαρμοστούν στον τρόπο 

ζωής της χώρας, αλλά μάλλον με την απαίτηση να προσαρμοστεί η χώρα στον τρόπο 

ζωής τους.  

Το χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα της Γαλλίας καταδεικνύει τον 

τεράστιο ρόλο που παίζει ο παράγων της φυλής και ακόμα περισσότερο της θρησκείας, 

στην ομαλή ενσωμάτωση μεταναστών σε μια κοινωνία.   
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1.5 Η ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 

 

1.5.1  Η παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρώπη                                      

 

Οι τρεις είναι κυριότεροι οδοί, που χρησιμοποιούν οι λαθρομετανάστες της 

Μέσης Ανατολής, της Νότιας Ασίας, της Βόρειας Αφρικής και της Υποσαχάριας 

Αφρικής, προς την Ευρώπη : 

(1) Από τη Νότια Ασία και Μέση Ανατολή, δια μέσου της Τουρκίας, 

προς την Ελλάδα (περιοχή Έβρου ποταμού και νησιά του Αιγαίου) και την υπόλοιπη 

Ευρώπη. 

(2)  Από την Υποσαχάρια Αφρική και Βόρεια Αφρική (κυρίως 

κεντρικές περιοχές της Βόρειας Αφρικής), δια μέσου της Λιβύης και της Τυνησίας, 

προς τη Μάλτα, την Ιταλία και εν συνεχεία προς την υπόλοιπη Ευρώπη. 

(3)  Από την Υποσαχάρια Αφρική και Βόρεια Αφρική (κυρίως 

βορειοδυτικές περιοχές), δια μέσου του Μαρόκου, προς την Ισπανία και εν συνεχεία 

προς την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Διεθνή κυκλώματα διακινούν με πλοία από Τουρκία, τις χώρες του 

Ευξείνου Πόντου, τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και την Τουρκοκρατούμενη 

Κύπρο, μετανάστες Ασιατικής κυρίως καταγωγής (Ινδούς, Πακιστανούς, Σρι Λάνκα) 

που τους αποβιβάζουν σε ερημικά σημεία του εσωτερικού όπου και μεταφέρονται σε 

τόπους παράνομης εργασίας. 

 

 1.5.2  Νομική Διάσταση 

 

 Το «νομικό καθεστώς» το οποίο διέπει γενικά τα θέματα μετανάστευσης 

και λαθρομετανάστευσης, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων, τόσο από 

πλευράς νομοθεσίας, όσο και Διεθνούς Δικαίου, είτε υπό την μορφή γενικότερων 

διεθνών συνθηκών, συμβάσεων και συμφωνιών, που οι χώρες έχουν αποδεχθεί στο 

πλαίσιο διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, ΕΕ κ.λ.π), είτε υπό την μορφή διμερών 

διακρατικών σχέσεων κυρίως μεταξύ  όμορων κρατών.  Δεδομένου ότι η νομοθεσία 

φέρει τη σφραγίδα της νοοτροπίας της κοινωνίας, είναι φυσικό για τις Δημοκρατικές 

χώρες της Δύσης να έχουν ως πρώτο μέλημα της νομοθεσίας τους το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
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  Το δικαίωμα της αναζήτησης ασύλου13 καθιερώθηκε μέσω μιας διεθνούς 

συμφωνίας, γνωστής ως ‘Συνθήκη της Γενεύης’, περισσότερο από 50 χρόνια πριν. Όσοι 

αναζητούν άσυλο είναι μετανάστες που ψάχνουν προστασία από ποινικές διώξεις στις 

πατρίδες τους εξαιτίας ενός μεγάλου αριθμού πιθανών αιτιών στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται ο ρατσισμός, η θρησκεία και οι πολιτικές πεποιθήσεις. Με αυτό 

το σκεπτικό, ο νόμος προστατεύει τους πρόσφυγες ως άτομα που έφυγαν από τις εστίες 

τους για να σώσουν τις ζωές τους. Ο άνθρωπος που θα φθάσει σε μια Ευρωπαϊκή χώρα, 

θα δηλώσει πρόσφυγας και θα ζητήσει πολιτικό άσυλο δικαιούται να απολαμβάνει όλα 

τα ανθρώπινα δικαιώματα με τους μόνιμους κατοίκους της, ανεξαρτήτως χρώματος, 

φυλής, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων. 

 Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονταν στην Ευρώπη από το 

εξωτερικό, είτε για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, την καταδίωξη και τις φυσικές 

καταστροφές, είτε για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον, η ένταξη των μεταναστών 

αποτελεί πλέον κορυφαίο ζήτημα στην πολιτική ατζέντα των περισσότερων κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η διαφορά ανάμεσα στις σημερινές συνθήκες με αυτές που ίσχυαν πριν 

από πενήντα περίπου χρόνια, δηλαδή την εποχή που διαμορφώθηκαν οι αντιλήψεις 

πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η νομοθεσία που διέπει την αντιμετώπιση του 

φαινομένου της μετανάστευσης συνίσταται σε δυο βασικές μεταβολές. Πρόκειται για τα 

ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά μεγέθη των μεταναστευτικών ροών. Οι διαφορές σε 

αριθμούς είναι τεράστιες, αλλά εξίσου τεράστια είναι η διαφορά ανάμεσα στο 

μετανάστη του τότε με αυτόν του σήμερα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία σχέση 

ανάμεσα στον Ευρωπαίο μετανάστη με τον Αφροασιάτη του οποίου όπως θα αναλυθεί 

παρακάτω, η θρησκεία και η κουλτούρα είναι οι παράγοντες που παίζουν το 

σημαντικότερο ρόλο στην ομαλή ενσωμάτωση των μεταναστών σε μια κοινωνία.  

 

 

  

                                                           
13"Asylum Seeker", Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), 
βλ. "World Refugee Overview - Refugees by Numbers, 2001 Edition", http://www.unhcr.ch 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΙΤΙΑ 

 

2.1 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

          Αναλύοντας τους παράγοντες που προσδιορίζουν και προκαλούν το 

φαινόμενο της μετανάστευσης επιδιώχθηκε να διασαφηνιστούν μερικοί από τους 

λόγους για τους οποίους όλο και περισσότεροι άνθρωποι οδηγούνται στη λύση της 

μετανάστευσης. 

Συνειδητή ή μη, εξαναγκαστική ή όχι, η λύση της φυγής από τη χώρα 

καταγωγής αποτελεί ίσως μία από τις πιο σκληρές ψυχολογικές εμπειρίες για ένα 

άτομο, ενήλικο ή μη, ιδιαίτερα δε όταν συνοδεύεται με προηγούμενο βασανισμό ή 

καταπάτηση κάθε αναφαίρετου ανθρώπινου δικαιώματος. Από όλους όσους 

μεταναστεύουν νόμιμα ή παράνομα στις χώρες της επαγγελίας ελάχιστοι κατορθώνουν 

να επιβιώσουν κάτω από ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Πολλές 

φορές γίνονται θύματα της ξενοφοβίας, του σωβινισμού, του ρατσισμού και της 

απανθρωπιάς. 

Η μετακίνηση των ανθρώπων συνδέεται ιστορικά με την αναζήτηση τόπου 

εγκατάστασης, τροφής, εργασίας, περιπετειών ή ακόμη και συντρόφου. Ένας άλλος, 

αρκετά διαδεδομένος, ιδιαίτερα στον Τρίτο Κόσμο, παραδοσιακός τύπος μετακίνησης 

είναι αυτός που οφείλεται σε περιορισμούς που επιβάλλει η ίδια η φύση και ο οποίος 

υποχρεώνει τις διάφορες ομάδες να μετακινηθούν στο χώρο, με σκοπό την βιολογική 

και κοινωνική τους επιβίωση. 

Οι κυρίαρχες τάσεις, που φαίνεται να επηρεάζουν τις μεταναστευτικές ροές, 

αλλά και την διεθνή αντίδραση στο όλο φαινόμενο, διαγράφονται μέσα από πολιτικές 

και διαδικασίες που εφαρμόζονται, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Η αναπτυσσόμενη οικονομική ολοκλήρωση και παγκοσμιοποίηση, έχουν 

ιδιαίτερη σημασία, υπό την έννοια ότι οι μετανάστες αποτελούν μία από τις δομικές 

παραμέτρους της παγκοσμιοποίησης, αφού προωθείται μέσω αυτής η διαμόρφωση μιας 

οικουμενικής, πολυεθνικής αγοράς εργασίας.  

Η μεταβολή του γεωπολιτικού σκηνικού στην μετά-ψυχροπολεμική εποχή, η  

αλλαγή των δημογραφικών τάσεων και των ρόλων μεταξύ των φύλων, με την 

αναμενόμενη πληθυσμιακή γήρανση του ανεπτυγμένου κόσμου και την παράλληλη 

ταχεία αύξηση του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η ενίσχυση, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, της εργασιακής, εκπαιδευτικής και γενικότερα κοινωνικής θέσης 
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της γυναίκας, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταναστευτικές 

ροές.  

Τέτοιο παράγοντα αποτελεί και ο αυξανόμενος <<πολυεθνισμός>>14, υπό την 

έννοια ότι οι μετανάστες σήμερα μπορούν να διαβιούν αποτελεσματικά σε δύο ή 

περισσότερες χώρες ταυτόχρονα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της 

σταδιακής αποδοχής, από πολλά κράτη, της διπλής υπηκοότητας.  

Ακόμη, σημαντικό ρόλο παίζει η ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτομίας, 

ιδιαίτερα στο χώρο των μεταφορών, αλλά και η αυξανόμενη εξάρτηση από 

λαθρεμπόρους, διακινητές και άλλους ενδιάμεσους, που εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη 

ανθρώπων να εγκαταλείψουν τον τόπο τους είτε για λόγους βελτίωσης των όρων 

διαβίωσης, είτε βρισκόμενοι υπό τον φόβο απειλής, έχουν διαμορφώσει ένα 

παγκοσμίως εξαπλωμένο και καλά οργανωμένο παράνομο δίκτυο μετανάστευσης, 

υποκαθιστώντας έτσι ή παραμορφώνοντας τα νόμιμα κανάλια μετακίνησης. 

2.2 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η τάση παγκοσμιοποίησης αποτελεί συστατικό στοιχείο του καπιταλισμού, από 

τη στιγμή που, μέσω αυτού, πρεσβεύεται η ελεύθερη διακίνηση των συντελεστών 

παραγωγής και η ελεύθερη λειτουργία της αγοράς. Η διεθνοποίηση του οικονομικού 

περιβάλλοντος αναπαρήγαγε την ανισότητα μεταξύ των ήδη ανεπτυγμένων χωρών της 

Δύσης και του υπόλοιπου κόσμου, με άμεσο αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη 

διαμόρφωση ενός παγκόσμιου περιθωρίου, που αυξάνει τις διασυνοριακές 

μεταναστευτικές πιέσεις της εργασίας. Οι τάσεις που επικρατούν σε αυτού του είδους 

τη μετακίνηση άλλοτε παίρνουν τη κλασσική εκείνη μορφή της σύγχρονης 

μετανάστευσης, που καλείται "brain-drain" 15 , δηλαδή μετακίνηση εξειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού προς τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες και άλλοτε αναφέρονται σε 

μετακίνηση της ανειδίκευτης εργασίας, πολύ συχνά με τρόπο παράνομο, σε γειτονικές 

χώρες με αναπτυσσόμενη ή ανεπτυγμένη οικονομία, οι οποίες προσφέρουν 

περισσότερες ευκαιρίες βελτίωσης της οικονομικής θέσης ατόμων με σχετικά 

περιορισμένες επαγγελματικές δεξιότητες. Θεωρητικά, η κινητικότητα της εργασίας 

μεταξύ κρατών θα πρέπει να είναι οικονομικά επωφελής για όλες τις χώρες. Στην 

πράξη, οι επιπτώσεις στις χώρες προέλευσης οικονομικών μεταναστών είναι συχνά 

περισσότερο αρνητικές, ειδικότερα μέσα στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο 

                                                           
14 ΠΟΛΥΕΘΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ Παρύσατις Παπαδοπούλου - Συμεωνίδου 
15 http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=621349 
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περιβάλλον, αφού οι επαγγελματίες και το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι πολύ 

δυσκολότερα αντικαταστάσιμο από τους ανειδίκευτους εργάτες, ενώ είναι περισσότερο 

αναγκαίο για την ευόδωση προσπαθειών οικονομικής ανάπτυξης. Είναι όμως, εξίσου 

σημαντική η μετανάστευση και των ανειδίκευτων εργατών, αφού, συνολικά, οι 

ηλικιακές ομάδες που συνήθως αποφασίζουν να μετακινηθούν ευκολότερα είναι αφενός 

οι πιο παραγωγικές και αφετέρου αυτές που εξασφαλίζουν τη μελλοντική δημογραφική 

αναπαραγωγή ενός τόπου. Για το λόγο αυτό, η επιδίωξη σήμερα, των αναπτυσσόμενων 

χωρών είναι να βρουν απάντηση στο ζήτημα της εγχώριας ανεργίας, ώστε να 

κατορθώσουν να εξάγουν προϊόντα και όχι ανθρώπους. 

Για πολλούς σήμερα, η μετανάστευση θεωρείται μία από τις δομικές 

διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, όχι μόνο όσον αφορά στον ανταγωνισμό της 

βιομηχανικής παραγωγής, αλλά και στους τομείς του διεθνούς εμπορίου και των 

υπηρεσιών. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα, ασκούν πιέσεις στα κράτη, 

ώστε αυτά να διευκολύνουν την διακρατική μετακίνηση εξειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού, με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας - πράγμα που ενισχύεται και από το 

φαινόμενο παραγωγής τμημάτων ενός προϊόντος σε διάφορες χώρες. Οι εξελίξεις αυτές, 

συχνά έρχονται σε σύγκρουση με τις εφαρμοζόμενες μεταναστευτικές πολιτικές, με 

αποτέλεσμα να τίθενται υπό αναθεώρηση οι κανόνες και οι διαδικασίες εισόδου και 

εξόδου από και προς τις διάφορες χώρες είτε συγκεκριμένα για ορισμένες ομάδες 

εργατικού δυναμικού είτε συνολικά.  Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας συνδέεται 

επίσης, με τη μετανάστευση, υπό την έννοια της συνεχούς αναζήτησης πρόσβασης στην 

παγκόσμια αγορά και το παγκόσμιο κεφάλαιο από μετανάστες προερχόμενους από 

υπανάπτυκτες ή αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που επηρεάζει τόσο τις χώρες 

προέλευσης, όσο και τις χώρες υποδοχής μεταναστών. Στην ένταση μάλιστα, αυτής της 

προσδοκίας αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό και η έκρηξη της παράνομης μετανάστευσης, 

που σήμερα αναδεικνύεται σε καίριο πρόβλημα διεθνώς. Ο μηχανισμός που γεννάει τα 

μεταναστευτικά κύματα αποτελεί έναν συνδυασμό φαινομένων: άνισες αναπτυξιακές 

ταχύτητες και επιδόσεις μεταξύ των χωρών, συγκέντρωση πλούτου σε κάποιες περιοχές 

του πλανήτη και ανέχεια σε άλλες, μεγαλύτερες ευκολίες μετακίνησης και 

πληροφόρησης απ’ ότι σε προηγούμενες χρονικές περιόδους, απότομοι πολιτικοί 

κραδασμοί και κατάρρευση οικονομικών συστημάτων, άνισοι ρυθμοί αύξησης και 

αντιθετικές τάσεις δημογραφικών εξελίξεων, εντοπισμένες στενότητες και γενικότερη 

τάση ανασυγκρότησης στις αγορές εργασίας και βεβαίως το πείσμα και η βαθιά 

επιθυμία των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή. 
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Μια άλλη όψη, τέλος της επίδρασης της παγκοσμιοποίησης στη μετανάστευση 

έχει να κάνει με τη δημογραφική εξέλιξη των κρατών και την σύνθεσή τους. H 

προβλεπόμενη πληθυσμιακή μείωση που θα υποστούν πολλές ανεπτυγμένες χώρες και 

την αντίστοιχη γήρανση που αυτό θα επιφέρει, σε συνδυασμό με την παράλληλη 

κατακόρυφη αύξηση των πληθυσμών σε πολλές χώρες της Ασίας της Αφρικής και της 

Αμερικανικής ηπείρου, θα οδηγήσει σε αλλοίωση της σύνθεσης των εθνικών κρατών. Η 

μεταβολή αυτή κρίνεται απαραίτητη για την τόνωση των παραγωγικών ομάδων του 

πληθυσμού των χωρών που υποδέχονται μετανάστες, παράλληλα όμως, κρύβει τον 

κίνδυνο εμφάνισης έντονων φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας εκ μέρους των 

γηγενών πληθυσμών, καθώς και ενδεχόμενων εθνοτικών και πολιτισμικών  

συγκρούσεων στο εσωτερικό των χωρών αυτών. 

Κεντρικής σημασίας είναι σήμερα η διεθνής ή εξωτερική μετανάστευση, εκείνη 

που αφορά τη οικειοθελή μετακίνηση προσώπων από τη γενέθλια χώρα σε μία άλλη, με 

σκοπό την εργασία ή τη διαμονή ή ακόμη και την αναζήτηση ασύλου υπό τον φόβο 

διώξεων. Από τον ορισμό αυτό είναι εμφανές ότι το περιεχόμενο της έννοιας είναι 

ευρύτατο και γενικότερα καλείται να περιγράψει τα άτομα που διασχίζουν διεθνή 

σύνορα κατά την μετακίνησή τους.  Στο πλαίσιο αυτής της ταξινόμησης εντάσσεται και 

η παράνομη μετανάστευση, που αφορά τα πρόσωπα εκείνα που δεν λαμβάνουν ένα 

νόμιμο καθεστώς διαμονής στην χώρα υποδοχής. Υπό την έννοια αυτή, οι παράνομοι 

μετανάστες είναι σαφές ότι εντάσσονται εκ των πραγμάτων, σε περιθωριακές 

κοινωνικές δομές, γεγονός που διογκώνει τους ενδεχόμενους κινδύνους, αλλά και που 

αποκαλύπτει την ένταση της έλξης που προκαλείται σε αυτούς από το όραμα 

καλύτερων συνθηκών ζωής, που κατά κανόνα δεν βιώνουν στην χώρα από την οποία 

προέρχονται. Γενικότερα, η σχέση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και των 

σύγχρονων τάσεων που αυτό εμφανίζει, με την μετανάστευση φαίνεται να είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή, δεδομένου ότι δομικό στοιχείο της διεθνοποίησης της οικονομίας 

είναι και η ελεύθερη και ανεμπόδιστη διακίνηση της εργασίας, απαίτηση που ήδη 

γίνεται ορατή στο πεδίο της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας. Το αίτημα 

μεγέθυνσης της διασυνοριακής κινητικότητας εργατικής δύναμης, επηρεάζει, προφανώς 

έντονα τις χώρες που είτε αποστέλλουν είτε υποδέχονται οικονομικούς μετανάστες, σε 

πολλά επίπεδα (οικονομία, κοινωνία, δημογραφική σύνθεση κ.α.), με αποτέλεσμα να 

γίνεται απαραίτητη η προσαρμογή των εθνικών μεταναστευτικών πολιτικών προς αυτήν 

την κατεύθυνση, γεγονός που ενδεχομένως να οδηγήσει και στην διαμόρφωση μιας 

ενοποιημένης και σε κοινές βάσεις, παγκόσμιας πολιτικής μετανάστευσης, είτε με 
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στόχο την διευκόλυνση αυτής της κινητικότητας είτε αποσκοπώντας στον πιο 

αποτελεσματικό και ουσιαστικό έλεγχο της μετακίνησης - παράνομης ή νόμιμης - 

πληθυσμών ανά τον κόσμο. 

  Η κυρίαρχη τάση των πολιτικών επιλογών στις αναπτυγμένες χώρες είναι υπέρ 

της επιβράδυνσης των μεταναστευτικών ρευμάτων. Βέβαια, αυτό μπορεί να οφείλεται  

σε κάποιο βαθμό, στην υποεκτίμηση των μεταναστευτικών ρευμάτων σήμερα, λόγω της 

αυξανόμενης σημασίας της παράτυπης μετανάστευσης. Οι βασικές αλλαγές που έχουν 

συντελεστεί στα σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα εξαιτίας του φαινομένου της 

παγκοσμιοποίησης είναι: 

α. Η αυξανόμενη ετερογένεια και ποικιλία της εθνικότητας των μεταναστών. 

β. Η ποικιλία των μεταναστευτικών διόδων και καναλιών που 

χρησιμοποιούνται. 

γ. Το αυξανόμενο ειδικό βάρος των εποχιακών καθώς και των ειδικευμένων  

μεταναστών στο σύνολο των ατόμων που μεταναστεύουν. 

δ. Η αυξανόμενη αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε οικονομίες 

που στέλνουν και οικονομίες που υποδέχονται μετανάστες. 

 

 

 2.3 ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 

   Στις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότεροι μετανάστες από χώρες 

Αφρικής αλλά και της Ασίας, χωρίς προηγούμενη μεταναστευτική παράδοση για την 

Ευρώπη, αρχίζουν να μεταναστεύουν στη Νότια Ευρώπη. Η τάση αυτή ενθαρρύνεται 

και προωθείται από τις κυβερνήσεις των κρατών αυτών προκειμένου να επιλύσουν 

εσωτερικά προβλήματα των χωρών τους. Πιο συγκεκριμένα τα αίτια μπορούν να 

διαχωριστούν στις εξής κατηγορίες: 

2.3.1  Πολιτικά Αίτια 

        Οι ανώμαλες πολιτικές καταστάσεις – δικτατορίες, πραξικοπήματα, 

εσωτερικές συγκρούσεις, διώξεις (φυλακίσεις, απειλές με εκτέλεση, ακρωτηριασμό ή 

βασανισμό, γυναίκες που έχουν μαστιγωθεί δημόσια γιατί το κεφάλι τους δεν ήταν 

καλά καλυμμένο με μαντήλι κ.λ.π.) – σε ορισμένες χώρες της Ασίας (Ιράν, Πακιστάν, 
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Φιλιππίνες),ο εμφύλιος πόλεμος στο Λίβανο, ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ, η κατάρρευση του 

υπαρκτού σοσιαλισμού  οι πολεμικές συρράξεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία ή ο 

πόλεμος στο Αφγανιστάν για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και πιο πρόσφατα η 

<<Αραβική άνοιξη>> και ο πόλεμος στην Συρία είχαν ως συνέπεια, ο πληθυσμός 

πολλών χωρών να επιλέξει το δρόμο της μετανάστευσης προκειμένου να αποφύγει το 

θάνατο ή την εξαθλίωση.  

             2.3.2 Οικονομικά Αίτια   

                  Η φτώχεια, η πείνα, οι φυσικές καταστροφές των χωρών αποστολής, η 

αθλιότητα και οι κακουχίες που αυξάνονται με τη διεύρυνση του σχετικού χάσματος 

ανάμεσα στις πόλεις και την ύπαιθρο, η «παθολογική αστικοποίηση», το μικρό 

εισόδημα, η ανεργία και η υποαπασχόληση που μαστίζουν ένα σημαντικό τμήμα του 

εργατικού δυναμικού και οι χαμηλοί δείκτες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

αποτελούν βασικές αιτίες μετανάστευσης από τις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Σε όλα τα 

προαναφερόμενα θα πρέπει να προστεθούν και οι αυξανόμενες αρνητικές επιπτώσεις 

του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες πλήττουν καθοριστικά τις μικρές 

μεγέθους επιχειρήσεις και αφήνουν άνεργους χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, σε 

καθημερινή βάση.  

             2.3.3  Κοινωνικά Αίτια 

                  Η αλλαγή του τρόπου ζωής στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, η δημιουργία 

αξιώσεων και καταναλωτικών επιθυμιών που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν με 

τους πολύ χαμηλούς μισθούς και ημερομίσθια που ισχύουν, η επιθυμία κοινωνικής 

ανόδου των ατόμων και των οικογενειών τους, συντελούν, ώστε να δέχονται σε ξένη 

χώρα δουλειές που και οι ίδιοι συχνά θεωρούν ταπεινωτικές και υποβαθμισμένες 

ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον, όταν θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. 

             2.3.4  Δημογραφικά Αίτια 

                  Η δημογραφική εξέλιξη ορισμένων υπανάπτυκτων χωρών δεν έχει καμία 

σχέση με την κοινωνικό-οικονομική τους ανάπτυξη, ακόμα και όταν η τελευταία 

λαμβάνει χώρα με ταχείς ρυθμούς. Οι έντονες δημογραφικές πιέσεις, σε συνδυασμό με 

τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά αίτια, οδηγούν στη λύση της φυγής. Η μείωση 

της θνησιμότητας, ιδιαίτερα της βρεφικής που οφείλεται στην καταπολέμηση των 

επιδημιών με προσιτά υγειονομικά μέσα και στην ενίσχυση της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας, του ΟΗΕ και της UNICEF, σε συνδυασμό με την υψηλή 

γονιμότητα, καταλήγει σε αύξηση του πληθυσμού, ιδιαίτερα των νέων. 
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2.4 ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 Πέραν από τα γενικότερα αίτια που αναφέραμε τα οποία οδηγούν τους 

μετανάστες στη φυγή και στην επιλογή συγκεκριμένου προορισμού, για τη χώρα μας 

ισχύουν κάποιες ιδιαίτερες αιτίες που την καθιστούν, είτε ενδιάμεση, είτε τελική χώρα 

προορισμού, ενισχύοντας το όλο φαινόμενο και ειδικότερα τη μορφή της 

λαθρομετανάστευσης. 

  Η πρώτη και κύρια αιτία της επιλογής κυρίως ως χώρα ενδιάμεσου 

προορισμού, είναι η γεωπολιτική Θέση της χώρας μας, καθώς ευρισκομένη στα ΝΑ της 

Ευρώπης αποτελεί το σταυροδρόμι των τριών Ηπείρων και του χώρου που 

διασταυρώνονται οι κύριες χερσαίες και θαλάσσιες γραμμές συγκοινωνιών, που 

συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική. Μέχρι πρόσφατα ήταν το μοναδικό 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μόνο στα Βαλκάνια και την ΝΑ Ευρώπη, 

που οριοθετούσε τον χώρο της μεγάλης αυτής γεωπολιτικής ενώσεως με τα χερσαία και 

θαλάσσια σύνορά της, αφενός μεν προς την Ασία και Αφρική, αφετέρου δε προς τις 

λοιπές Βαλκανικές χώρες.  

  Ακολουθεί η οικονομική ανάπτυξη, η πολιτική σταθερότητα και η 

ασφάλεια που επικρατεί στην Ελλάδα. Είναι γενικά αποδεκτό, ότι τα μεταναστευτικά 

ρεύματα ακολουθούν ιστορικά και κοινωνιολογικά την αρχή της 

αναζήτησης  καλυτέρων όρων ζωής και ασφάλειας. Στο τομέα της πολιτικής 

σταθερότητας η Ελλάδα θεωρείται, ότι είναι μία χώρα με εμπεδωμένη πολιτική και 

θεσμική σταθερότητα. 

Μία τρίτη αιτία είναι οι αδυναμίες που παρουσιάζουμε ως χώρα υποδοχής, ώστε 

να διευκολύνεται η είσοδος, η παραμονή αλλά και οι δυνατότητες εργασιακής 

απασχόλησης νόμιμα ή παράνομα των μεταναστών. 

Σ’ ότι αφορά την είσοδο, το εκτεταμένο και ιδιόμορφο των χερσαίων και 

θαλασσίων συνόρων καθιστά τον έλεγχο δύσκολο και πολλές φορές αδύνατο, ώστε 

τελικά ένας μεγάλος αριθμός διεισδύει. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την 

ανεπάρκεια αποτελεσματικού  ελέγχου των συνόρων. Η είσοδος λαθρομεταναστών στη 

χώρα με θαλάσσια μέσα από τα θαλάσσια σύνορα είναι οργανωμένη από Τούρκους 

δουλεμπόρους που διακινούν τους λαθρομετανάστες από το εσωτερικό της Τουρκίας 

στις τουρκικές ακτές και στη συνέχεια με μικρά πλοιάρια τους αποβιβάζουν στα 

ελληνικά νησιά. Η πλειοψηφία είναι  Κούρδοι από την Τουρκία και το Ιράκ, Ασιάτες, 

Βαλκάνιοι ακόμη δε και Αφρικανοί (Ρουάντα, Λιβερία).Υπάρχουν σημαντικές 

αποχρώσεις ενδείξεις ότι οι Τουρκικές Αρχές όχι μόνον ανέχονται αλλά και 
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υποθάλπουν τη διακίνηση των λαθρομεταναστών μέσω της Τουρκικής επικρατείας. 

Παρά τις συνεχείς συλλήψεις και καταδίκες των Τούρκων δουλεμπόρων και τις 

δημεύσεις των μεταφορικών μέσων, το ρεύμα αφίξεων δεν ανακόπτεται διότι οι 

απολαβές των δουλεμπόρων είναι πολύ υψηλές  σε συνάλλαγμα, και συνεπώς 

εξευρίσκονται   νέοι μεταφορείς για να πάρουν τη θέση των συλληφθέντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

3.1 Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

 

 Η στάση που διατηρούν τα κράτη απέναντι στην μετανάστευση αποτελεί και 

τον βασικό συντελεστή στην επιλογή της μεταναστευτικής τους πολιτικής η οποία είναι 

και το βασικό εργαλείο στην διαχείριση της  μετανάστευσης. Όποιο πρόγραμμα δράσης 

σήμερα και τα επόμενα έτη, πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο διαφορετικών μέτρων 

ώστε να συγκροτηθεί μια συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιοποίηση 

των πλεονεκτημάτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η 

μετανάστευση. Άμεσο επιτακτικό καθήκον είναι η προστασία αυτών που βρίσκονται σε 

κατάσταση ανάγκης προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια ανθρώπινων 

ζωών.  

Αρχικά, έχουμε πολιτικές μετανάστευσης που τη κυριαρχεί η πολιτική αποδοχής 

μεγάλων μεταναστευτικών ροών, σε μια προσπάθεια απόκτησης όχι τόσο πολύ 

εργατικού δυναμικού όσο πολιτών. Τα μέτρα επικεντρώνονται περισσότερο στον 

έλεγχο αυτών των ροών παρά στην άρνηση εισόδου τους στην χώρα. Γίνεται 

κατανοητή η πολιτική υπέρ της έλλειψης διακρίσεων και της αφομοίωσης των 

εισερχόμενων πληθυσμών, με την πεποίθηση πως δεν θα ήταν δυνατή η συμβίωση τόσο 

πολλών διαφορετικών ομάδων σε έναν κοινό χώρο χωρίς αυτήν.  

 Μια άλλη διαχείριση της μετανάστευσης προσβλέπει στην 

πολυπολιτισμικότητα, σε αντίθεση με την προηγούμενη που επιδιώκει την αφομοίωση. 

Παραδείγματα τέτοιων πολιτικών βλέπουμε στην Σουηδία. Η αποδοχή 

μεταναστευτικών ρευμάτων είναι κοινή, όμως σε αυτήν την κατηγορία τα κράτη αν και 

επιτρέπουν την είσοδο, ενθαρρύνουν την  πολυπολιτισμικότητα.  

Επίσης έχουμε τις πολιτικές που αποσκοπούν στην απόκτηση και εκμετάλλευση 

εργατικού δυναμικού από τις μεταναστευτικές ροές. Τέτοιες είναι οι δυτικές 

ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ελέγχουν πλήρως τα μεταναστευτικά ρεύματα και έχουν 

συγκεκριμένους στόχους. 

Τέλος, είναι οι ανύπαρκτες μεταναστευτικές πολιτικές σε χώρες όπως η Ελλάδα 

που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της αλλαγής από χώρες αποστολής και προέλευσης 

μεταναστών, σε χώρες υποδοχής και προορισμού λόγω της μεταβολής της διεθνών 

συνθηκών και των συνθηκών των γειτονικών τους χωρών.  
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3.2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η έως τώρα εφαρμοζόμενη συλλογική ευρωπαϊκή πολιτική επί του θέματος δεν 

υπήρξε επαρκής για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεν πρόκειται για ζήτημα που 

μπορεί να λυθεί με μέτρα της μίας φοράς. Η δραματική προσπάθεια χιλιάδων 

μεταναστών που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να διασχίσουν τη Μεσόγειο έχει 

συγκλονίσει όλον τον κόσμο. Ενώ οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ευαισθητοποιήθηκαν 

μπροστά στην απελπιστική κατάσταση των μεταναστών, η πραγματικότητα είναι ότι, σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον η 

πολιτική μας για τη μετανάστευση είναι ικανή να αντιμετωπίσει την πίεση από τις 

χιλιάδες των μεταναστών, την ανάγκη για την ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες ή 

τις οικονομικές ανάγκες μιας Ευρώπης που αντιμετωπίζει δημογραφική συρρίκνωση. 

Η Ευρώπη πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί καταφύγιο για όσους 

εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να αποφύγουν διώξεις αλλά και ελκυστικό προορισμό 

για τα ταλέντα και το επιχειρηματικό πνεύμα φοιτητών, ερευνητών και εργαζομένων. 

Απαιτείται να ληφθούν μια σειρά από βασικά μέτρα και να ακολουθηθεί συνεκτική και 

σαφής κοινή πολιτική. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, κράτη μέλη, θεσμικά όργανα της ΕΕ, 

διεθνείς οργανισμοί, κοινωνία των πολιτών, τοπικές αρχές και τρίτες χώρες πρέπει να 

εργαστούν από κοινού για την υλοποίηση της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. 

3.3 ΛΗΨΗ ΑΜΜΕΣΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ 

 

Κάθε πρόγραμμα για την διαχείριση της μετανάστευσης πρέπει να λαμβάνει 

άμεσα μέτρα για να σωθούν ζωές καθώς και να ενταθεί η δράση των κρατών για ταχεία 

και αποφασιστική επέμβαση ως απάντηση στην ανθρώπινη τραγωδία της παράτυπης 

μετανάστευσης. Η ταχεία αυτή αντίδραση πρέπει επίσης να αποτελέσει οδηγό για την 

αντίδραση παγκόσμια σε μελλοντικές μεταναστευτικές κρίσεις, ανάλογα με το ποιο 

τμήμα των εξωτερικών συνόρων μίας χώρας δέχεται πιέσεις 16  μεγάλων 

μεταναστευτικών ροών. Τα μέτρα για την διαχείριση της μετανάστευσης προσβλέπουν: 

 Στην ασφάλεια των μεταναστών και στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης οι 

οποίες επιβάλλεται να ενταθούν με επιχειρήσεις των εμπλεκομένων  και επέκταση της  

ικανότητας και της έκτασης των εν λόγω επιχειρήσεων, έτσι ώστε να συντονίζετε η 

επιχειρησιακή συνοριακή υποστήριξη των κρατών που υφίστανται πίεση και, αφετέρου, 

                                                           
16 Η κοινή πολιτική της Ένωσης στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης, των θεωρήσεων και των 
ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα βασίζεται στον τίτλο V (χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης) 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 
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να συμβάλλει στο να σωθούν ζωές μεταναστών στη θάλασσα ή την ξηρά. Παράλληλα 

με την αύξηση της υποστήριξης από τους διεθνείς οργανισμούς, τα κράτη που 

εμπλέκονται να κινητοποιούν δικά τους υλικά μέσα (πλοία, αεροσκάφη και επίγεια 

μέσα). Αυτή η ευπρόσδεκτη αλληλεγγύη θα πρέπει να διατηρηθεί για όσο διάστημα 

εξακολουθεί να υφίσταται η μεταναστευτική πίεση.  

Η βασική στόχευσή πρέπει να αφορά τα εγκληματικά δίκτυα που 

εκμεταλλεύονται τους ευάλωτους μετανάστες. Οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κοινής 

πολιτικής ασφάλειας και άμυνας όμορων κρατών θα έχουν ως στόχο τον συστηματικό 

εντοπισμό, τη δέσμευση και την καταστροφή των μέσων που χρησιμοποιούνται από 

τους παράνομους διακινητές. Μια τέτοια δράση βάση του διεθνούς δικαίου θα 

αποτελέσει ισχυρή απόδειξη της αποφασιστικότητας των κρατών και των οργανισμών 

να αναλάβουν δράση. Να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη συγκέντρωση 

και την καλύτερη χρήση των πληροφοριών για τον εντοπισμό και τη στόχευση των 

παράνομων διακινητών-δουλεμπόρων. Να ενισχυθούν άμεσα οι επιχειρήσεις 

θαλάσσιων και χερσαίων πληροφοριών για την αντιμετώπιση της λαθραίας διακίνησης 

μεταναστών. Επίσης κάθε κράτος να προσδιορίσει το παράνομο περιεχόμενο στο 

Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από τους διακινητές για την προσέλκυση μεταναστών 

και προσφύγων και να ζητήσει την αφαίρεσή του. 

Ο μεγάλος όγκος αφίξεων παράτυπων μεταναστών απαιτεί άμεση ανταπόκριση 

από τους κρατικούς μηχανισμούς που επιβαρύνονται με αυτό το έργο και απαιτούν την 

συνδρομή πολλών και διαφορετικών φορέων με απόλυτο συντονισμό.  

Για την εύρυθμη λειτουργία της νομοθεσίας της ΕΕ και της μετεγκατάστασης, 

είναι απαραίτητη η καταγραφή των μεταναστών 17 . Τον Νοέμβριο του 2015, οι 

Υπουργοί Εσωτερικών Υποθέσεων τόνισαν ότι πρέπει να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα 

της άρνησης συνεργασίας ορισμένων μεταναστών για την καταγραφή τους. Κάλεσαν τα 

κράτη μέλη να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που τους παρέχει η νομοθεσία της 

ΕΕ, όπως : 

 

α. διαδικασίες παροχής ασύλου στα σύνορα ή σε ζώνες διέλευσης 

β. ταχείες διαδικασίες 

γ. εξαναγκαστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων η κράτηση ως έσχατη λύση 

                                                           
17 http://www.consilium.europa.eu/el/policies/migratory-pressures/reinforcing-internal-solidarity-
responsibility 
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Οι ηγέτες της ΕΕ, κατά τη σύνοδό τους τον Δεκέμβριο, ζήτησαν από την ΕΕ και 

τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επειγόντως τη συστηματική καταγραφή και να 

αντιμετωπίσουν το θέμα της άρνησης καταγραφής και των παράτυπων δευτερογενών 

μετακινήσεων. 

Όσον αφορά την καταγραφή εκτός της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι 

είναι σημαντικό να παρασχεθεί βοήθεια στις χώρες κατά μήκος της οδού των Δυτικών 

Βαλκανίων που δεν είναι μέλη της ΕΕ ώστε να πραγματοποιούν την καταγραφή. Αυτό 

αποτελεί μέρος της εφαρμογής και των επακόλουθων ενεργειών της διάσκεψης υψηλού 

επιπέδου για την οδό ανατολικής Μεσογείου-δυτικών Βαλκανίων που έγινε τον 

Οκτώβριο του 2015. 

Τον Ιούνιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε κατ' αρχήν να 

δημιουργηθούν δομές (hotspots) στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής για την 

καταγραφή των μεταναστών. Οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν από την Επιτροπή να 

καταρτίσει, μέχρι τον Ιούλιο του 2015, χάρτη πορείας για τη δημιουργία των δομών 

αυτών. Τα πρώτα κομβικά σημεία υποδοχής έχουν πλέον δημιουργηθεί στην Ιταλία και 

την Ελλάδα.  

Στις 9 Νοεμβρίου 2015, το Συμβούλιο συμφώνησε να εντατικοποιηθεί η 

δημιουργία σημείων υποδοχής στην Ιταλία και την Ελλάδα, ώστε να είναι όλα 

λειτουργικά έως τα τέλη Νοεμβρίου, όπως είχε συμφωνηθεί. Τον Δεκέμβριο του 2015, 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις 

ελλείψεις στη λειτουργία των κέντρων πρώτης υποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει 

να δημιουργήσουν την αναγκαία για την επίτευξη των στόχων τους ικανότητα 

υποδοχής και να συμφωνήσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη 

λειτουργίας νέων κέντρων πρώτης υποδοχής. 

Η συνεργασία με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών 

στο αρχικό τους σημείο έχει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία και για τα κράτη υποδοχής 

για τα κράτη διέλευσης αλλά και για τους ίδιους τους μετανάστες. 

Χρησιμοποίηση των μέσων που διαθέτουν οι διεθνείς οργανισμοί για βοήθεια 

στα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών.  

Συλλογική διαχείριση του φαινομένου από όλους τους εμπλεκόμενους με 

συντονισμό μεταξύ τους για την εξάλειψη των αιτίων που οδηγούν στην μετανάστευση 

με πολιτικές για την ανάπτυξη των χώρων προέλευσης, το εμπόριο, την απασχόληση 

και την παιδεία. 
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3.4 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Η μεταναστευτική κρίση στη Μεσόγειο κατεύθυνε την προσπάθεια στην κάλυψη 

των άμεσων αναγκών επιβίωσης των μεταναστών. Αποκάλυψε όμως ταυτόχρονα πολλά 

για τους διαρθρωτικούς περιορισμούς της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και τα 

εργαλεία που αυτή διαθέτει. Τέσσερις  είναι οι πυλώνες για καλύτερη διαχείριση της 

μετανάστευσης στην ΕΕ18 

1. Μείωση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση με: 

α. Αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και 

αναγκαστικής εκτόπισης σε τρίτες χώρες 

β.  Καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων 

γ. Η συνεργασία με τρίτες χώρες 

δ. Επιστροφή 

2. Διαχείριση των συνόρων – διάσωση ζωών και διασφάλιση των εξωτερικών 

συνόρων 

3. Η παροχή προστασίας, καθήκον της Ευρώπης: μια ισχυρή κοινή πολιτική 

χορήγησης ασύλου με 

α. Συνεκτική εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου 

β. Σύστημα του Δουβλίνου – καλύτερος επιμερισμός της ευθύνης μεταξύ 

των κρατών μελών 

4. Μια νέα πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση με 

α. Σωστή διαχείριση της πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση και τις 

θεωρήσεις  

β. Αποτελεσματική ένταξη  

γ. Μεγιστοποίηση των αναπτυξιακών οφελών για τις χώρες καταγωγής 

δ. Σωστή διαχείριση της πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση και τις 

θεωρήσεις 

Ωστόσο στην Ευρώπη υπάρχει και μία άλλη άποψη η οποία αυξάνεται 

τελευταία και υποστηρίζει ότι η μεταναστευτική ευρωπαϊκή πολιτική φαίνεται να είναι 

υποτυπώδης, αποσπασματική και σε κάθε περίπτωση να μην λαμβάνει υπ’ όψιν το 

                                                           
18 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Βρυξέλες, 13.5.2015 COM (2015) 240 final. 
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γεγονός ότι η μετανάστευση στο μέλλον αναμένεται να διογκωθεί, δεδομένων των 

πληθυσμιακών αυξητικών τάσεων σε υπανάπτυκτες χώρες, της σταδιακής ελλείψεως 

βασικών διατροφικών πόρων και της οικολογικής επιβαρύνσεως πολλών περιοχών του 

πλανήτη η οποία θα επιδεινώσει την έλλειψη βασικών αγαθών και θα αυξήσει τις 

συγκρούσεις στις περιοχές αυτές.  

Οι εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μ. Ανατολή με τις ταραχές που 

προκάλεσε η Αραβική Άνοιξη έστειλαν νέα κύματα λαθρομεταναστών σε μία Ευρώπη 

επίσης ανέτοιμη να τους αντιμετωπίσει.  Η ευρωπαϊκή προσπάθεια να διατηρηθεί η 

αναλογία ενεργού πληθυσμού και συνταξιούχων φρενάρει την αποτελεσματική λήψη 

μέτρων κατά της αθρόας και μη ελεγχόμενης μετανάστευσης.  

Οι αντίθετες φωνές είναι ασθενείς διότι στιγματίζονται άμεσα χαρακτηριζόμενες 

ως «ξενοφοβικές», «ρατσιστικές», «ακροδεξιές», «φασιστικές» κ.λπ. Η δημιουργία 

«πολυπολιτισμικών κοινωνιών» φαίνεται ότι δεν εξαλείφει την αντιπαλότητα μεταξύ 

αλλοεθνών ή αλλοθρήσκων κοινοτήτων. 

Η πολιτική της πολυπολιτισμικότητας την οποία μέχρι στιγμής εφαρμόζει η 

Ευρώπη, διευκολύνει την εντός των κρατών της δημιουργία εθνικών και πολιτισμικών 

θυλάκων μεταναστών, απρόθυμων να ενσωματωθούν και να υιοθετήσουν τις 

ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί κοινωνική αντιπαλότητα και 

ανταγωνισμό μεταξύ ομάδων διαφορετικής πολιτισμικότητας εντός ενός κράτους και 

δυναμιτίζει την κοινωνική του συνοχή, κυρίως μάλιστα όταν οι διαφορές 

υποδαυλίζονται και ενισχύονται από κέντρα εκτός Ευρώπης. Είναι ήδη γνωστό ότι οι 

μουσουλμανικές κοινότητες εντός της Ευρώπης δέχονται ισχυρές επιδράσεις του 

ριζοσπαστικού Ισλάμ και διατηρείται διαρκής, πολυεπίπεδη και σύνθετη επικοινωνία με 

αριθμό Ισλαμικών χωρών ανά τον κόσμο.  

Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει αύτη την άποψη με επιχειρήματα, έργο, και 

εμπέδωση κλίματος ασφάλειας στους πολίτες της χωρίς αφορισμούς και 

χαρακτηρισμούς.  

3.5 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  

 

Ορισμένα προληπτικά μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν για την 

αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης είναι:  
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α. Οικονομική ενίσχυση υπανάπτυκτων χωρών . Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις χώρες αυτές . Ήδη σε μερικές χώρες 

δραστηριοποιείται αριθμός επιχειρήσεων  κυρίως λόγω φθηνού εργατικού δυναμικού. 

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται οφείλονται στην έλλειψη εσωτερικής 

ασφαλείας που παρατηρείται στις χώρες αυτές.   

  β. Είσοδος των μεταναστών κατά ποσοστό από όλες τις 

ενδιαφερόμενες χώρες. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα εξαλείψει τις προϋποθέσεις 

που εμφανίζονται σήμερα για την δημιουργία μειονοτικού προβλήματος.    

  γ. Αυστηρότερη νομοθεσία για τους μεταφορείς.  

  δ. Συνεργασία με τα κράτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου 

λαθρομετανάστευσης. Η συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα όπως  στο θέμα, 

που αφορά το άσυλο, ποιος εξετάζει την παροχή ασύλου, ποιος ευθύνεται.   

  στ. Άδειες παραμονής. Οι εκδιδόμενες άδειες παραμονής θα 

πρέπει να έχουν υψηλά στάνταρ έτσι ώστε να μην είναι εύκολη η πλαστογράφησή τους. 

ζ. Εγκατάσταση on- line συστήματος  στο οποίο να έχουν 

πρόσβαση όλο το 24ωρο οι υπηρεσίες που ασχολούνται με δίωξη των 

λαθρομεταναστών. Εκεί θα πρέπει να είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες όπως τα 

στοιχεία των αλλοδαπών που έχουν άδεια παραμονής για να μπορεί να γίνεται γρήγορα 

έλεγχος σε οποιονδήποτε αλλοδαπό συλλαμβάνεται για εξακρίβωση στοιχείων. 

  η. Δημιουργία  κατάλληλων χώρων υποδοχής ,του 

συγκεκριμένου αριθμού μεταναστών που χρειάζεται η χώρα για να καλύψει ανάγκες σε 

εργατικό δυναμικό. Κατόπιν προώθηση του κάθε μετανάστη σε συγκεκριμένο 

εργοδότη, που έχει από πριν καθοριστεί. 

     θ. Αυστηρή εφαρμογή του νόμου περί δημιουργίας  καταλόγου 

ανεπιθύμητων αλλοδαπών.(εθνικός κατάλογος-κοινοτικός κατάλογος). 

Είναι γεγονός ότι η μετανάστευση εξαρτάται πάνω από όλα από την ανθρώπινη 

βούληση. Κανένας νόμος δεν μπορεί να περιορίσει τον άνθρωπο να εγκατασταθεί όπου 

εκείνος επιθυμεί και στη χρονική στιγμή που εκείνος επιλέγει. Κάθε κράτος με την 

πολιτική του μπορεί να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει την μετανάστευση,  

δημιουργώντας τέτοιες συνθήκες που να επιδρούν θετικά ή αρνητικά στο 

μεταναστευτικό φαινόμενο.  

3.6 ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ –ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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Είναι γεγονός ότι ο μεγαλύτερος όγκος παράτυπης μετανάστευσης προς την 

Ευρώπη διακινείται από την θάλασσα της Μεσογείου. Η αντιμετώπιση της από 

θάλασσα λαθρομετανάστευσης και γενικά η αστυνόμευση του θαλάσσιου χώρου 

παρουσιάζει ιδιομορφίες και εγγενείς δυσκολίες όπως : 

Η οριογραμμή της αιγιαλίτιδας ζώνης ( δηλαδή των χωρικών υδάτων) πρακτικά 

δεν αποτελεί μια σαφή και απαραβίαστη γραμμή (όπως τα χερσαία σύνορα) αλλά ένα 

χώρο νόμιμα διαπλεύσιμο (σύμφωνα με το καθεστώς της αβλαβούς διέλευσης). Κατά 

συνέπεια εδώ δεν επαρκούν πρακτικές στατικού ελέγχου (σημείου ή γραμμής), αλλά 

απαιτείται επιτήρηση ζώνης με υπολογίσιμο βάθος πεδίου. 

Η πυκνότατη διεθνής ναυτιλιακή κίνηση που παρατηρείται μέσα στον ευρύτερο 

θαλάσσιο χώρο από το οποίο διέρχονται πλοία που συνδέουν μεταξύ τους τις περιοχές 

Δυτ. Μεσογείου, Ευξείνου, Μέσης Ανατολής, Αδριατικής και Σουέζ), καθιστά 

πρακτικά αδύνατο τον πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο τους. 

Η εκτεταμένη ακτογραμμή αλλά και το πλήθος των νησιών, νησίδων, 

βραχονησίδων, δημιουργούν ένα χώρο πολυσχιδέστατο και προσπελάσιμο από άπειρες 

πλευρές και κατευθύνσεις, όπως αποδεικνύει και η αποβίβαση λαθρομεταναστών σε 

Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα. Έτσι η συνεχής παρουσία των περιπολικών σκαφών στην 

οριογραμμή (π.χ. του Ανατολικού Αιγαίου) δεν εξασφαλίζει πλήρως την αποτροπή 

λαθραίας εισόδου στην Ελλάδα, αφού όπως προαναφέρθηκε έχουν καταγραφεί 

περιστατικά αποβίβασης αλλοδαπών σε ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

3.6.1.  Ιδιαίτερα Προβλήματα του Ανατολικού Αιγαίου 

Το καλοκαίρι του 2015 αρκετά από τα νησιά του Αιγαίου που βρίσκονται κοντά 

στα παράλια της Τουρκίας, τόσο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όσο και της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δέχθηκαν ένα κύμα προσφύγων και μεταναστών το 

οποίο, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, δημιούργησε μία σειρά από κοινωνικά, 

ανθρωπιστικά και οικονομικά άμεσα, βραχυπρόθεσμα, αλλά και μεσοπρόθεσμα 

ζητήματα19. 

Οι ροές προσφύγων και μεταναστών προς τα νησιά του Αιγαίου κατά το 

καλοκαίρι του 2015 ήταν πρωτοφανείς σε σχέση τόσο με προηγούμενες 

μεταναστευτικές ροές και με ροές προς άλλους προορισμούς, όσο και με το μέγεθος 

των νησιών που κλήθηκαν να υποδεχθούν τις εν λόγω ροές, ενώ η έκταση του 

                                                           
19 http://www.mindev.gov.gr/el/images/docs/Final_Report_-_17SEP2015.pdf 
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φαινομένου και των επιπτώσεων αυτού αυξάνονται καθώς συνεχίζονται με ιδιαίτερη 

δυναμική οι συγκεκριμένες ροές. 

 

http://www.astynomia.gr/index.php 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας (από αστυνομικές και 

λιμενικές αρχές), κατά την περίοδο Ιανουάριος - Αύγουστος 2015, οι συλληφθέντες –

χρησιμοποιώντας την ορολογία της Ελληνικής Αστυνομίας– μη νόμιμοι μετανάστες 

ανήλθαν στο σύνολό τους στις 271.156, παρουσιάζοντας αύξηση 251% σε σχέση με το 

σύνολο του 2014 (77.163) και 530% σε σχέση με το σύνολο του 2013 (43.002). Ήταν 

ένα πρωτόγνωρο κύμα προσφύγων και μεταναστών το καλοκαίρι του 2015 με 

προορισμό τα νησιά που βρίσκονται πολύ κοντά στα παράλια με την Τουρκία. 
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http://www.astynomia.gr/ 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2015, οι ροές (αφίξεις) προς την Ελλάδα 

μέσω της Μεσογείου ανήλθαν στις 288.020, παρουσιάζοντας αύξηση 602% σε σχέση 

με το σύνολο του 2014 (41.048). Πρόκειται για μία ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση των ροών 

προσφύγων και μεταναστών, η οποία άρχισε να γίνεται ορατή ήδη από τον Απρίλιο του 

2015, οπότε και οι ροές προσφύγων και μεταναστών παρουσίασαν αύξηση 945% σε 

σχέση με τον Απρίλιο του 2014, φτάνοντας τις 13.133 (Σχεδιάγραμμα 1). Η τάση αυτή 

διογκώθηκε τους επόμενους μήνες, φτάνοντας το μήνα Αύγουστο στις 107.843 που 

μεταφράζεται σε αύξηση 1500% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2014, ενώ μόνο τις δύο 

πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου οι ροές έφτασαν τις 53.663. 

Οι εν λόγω ροές (αφίξεις) προσφύγων και μεταναστών μέσω της Μεσογείου 

προς την Ελλάδα κατά το 2015 αφορούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2015, κυρίως 

πολίτες από τη Συρία σε ποσοστό 70% και από το Αφγανιστάν σε ποσοστό 19%, ενώ 

περιλαμβάνονται και πολίτες από το Ιράκ (4%) και το Πακιστάν (3%). Επιπρόσθετα, ως 
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προς το φύλο των συγκεκριμένων προσφύγων και μεταναστών, το 66% είναι άνδρες, το 

13% είναι γυναίκες και το 21% είναι παιδιά20. 

Μετανάστες ή πρόσφυγες από εβδομήντα οκτώ εθνικότητες έχουν περάσει από 

την Ελλάδα από τις αρχές του 2015 έως τις 21 Δεκεμβρίου, ημερομηνία μέχρι την 

οποία διατίθενται επίσημα στοιχεία από τις ελληνικές αρχές. Οι παράτυποι μετανάστες 

ή πρόσφυγες, που βρέθηκαν με ποικίλους τρόπους μεταφοράς στο ελληνικό έδαφος, 

ανέρχονται από τις αρχές του χρόνου σε 804.465, σύμφωνα με τα στοιχεία των 

Λιμενικών Αρχών.  

 

http://www.astynomia.gr 

Συγκεκριμένα, το εύρος των ροών προσφύγων και μεταναστών το καλοκαίρι 

του 2015 έχει ξεπεράσει κατά πολύ κάθε προηγούμενο.  

                                                           
20 Η όποια μικρή απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες οφείλεται (α) στο διαφορετικό χρονικό εύρος καταγραφής, καθώς τα 
στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας αφορούν το πρώτο οκτάμηνο του έτους, ενώ τα στοιχεία της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αφορούν την περίοδο έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, και (β) 
στα διαφορετικά γεωγραφικά δεδομένα, καθώς η Ελληνική Αστυνομία υπολογίζει τις ροές προσφύγων 
και μεταναστών είτε για το σύνολο της χώρας, είτε για τα Ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα, 
εξαιρώντας περιοχές όπως η Κρήτη, η Σαμοθράκη και οι Κυκλάδες, ενώ η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες υπολογίζει όλες τις ροές / αφίξεις προσφύγων και μεταναστών που γίνονται μέσω της 
Μεσογείου. 
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http://www.astynomia.gr 

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του λιμενικού σώματος αναφέρουν ότι το επίμαχο 

χρονικό διάστημα συνελήφθησαν 468 διακινητές από τις… συνήθεις εθνικότητες, πλην 

ενός που ήταν Δανός.Τα προβλήματα αντιμετώπισης των Τούρκων δουλεμπόρων ,που 

διαπεραιώνουν λαθρομετανάστες από τις Τουρκικές ακτές στα νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου επιτείνονται ακόμη περισσότερο για τους εξής λόγους: 

Οι δουλέμποροι αποβιβάζουν λαθρομετανάστες σε όλα τα παραμεθόρια νησιά - 

νησίδες και βραχονησίδες από τη Μυτιλήνη και νοτιότερα μέχρι και τη Σύμη και 

ανατολικά μέχρι τη νησίδα Στρογγύλη του Καστελόριζου. 

Ιδιαίτερα για τη Δωδ/νησο το πρόβλημα γίνεται οξύτατο, αφού από το 

Αγαθονήσι και νοτιότερα η περιοχή είναι κατάσπαρτη από ακατοίκητες νησίδες και 

βραχονησίδες όπου οι δουλέμποροι δεν διστάζουν να εγκαταλείψουν τους 

λαθρομετανάστες με κίνδυνο να πεθάνουν από πείνα και δίψα αν δεν τους αντιληφθεί 

κάποιος ψαράς ή πλωτά του Λιμενικού Σώματος. 

Η ευρύτατη θαλάσσια περιοχή που χρησιμοποιούν οι δουλέμποροι εξαναγκάζει 

το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ) να διασπείρει τα περιπολικά σκάφη σε πάρα πολλά σημεία με 

αποτέλεσμα, τα διατιθέμενα περιπολικά σκάφη να μην είναι δυνατόν να καλύψουν όλες 
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τις θαλάσσιες περιοχές και τις ακτές των νησιών μας που βρίσκονται εγγύτερα στα 

Τουρκικά παράλια. 

Οι Τούρκοι διακινητές χρησιμοποιούν για τις μεταφορές παράτυπων 

μεταναστών ταχύπλοα σκάφη, τα οποία αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Το γεγονός 

αυτό, σε συνδυασμό με τις μικρές αποστάσεις των Τουρκικών από τις Ελληνικές ακτές, 

δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς των λαθρομεταναστών σε ελάχιστο χρόνο (π.χ. 5 λεπτά) 

και περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια εντοπισμού - επέμβασης των περιπολικών μας 

σκαφών. 

Η χρήση όπλων εκ μέρους των λιμενικών, που επανδρώνουν τα περιπολικά 

σκάφη, υπό συνθήκες σκότους, κυματισμού κ.α., είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, διότι 

πιθανόν να υπάρξουν θύματα μεταξύ των λαθρομεταναστών και γι΄ αυτό   αποφεύγεται. 

Η αναχαίτιση των δουλεμπορικών σκαφών και η επιστροφή τους στα Τουρκικά 

χωρικά ύδατα, όποτε αυτή είναι εφικτή, δεν έχει ουσιαστικά αποτελέσματα, αφού είναι 

βέβαιο ότι οι λαθρομετανάστες θα επιχειρήσουν την ίδια ή τις επόμενες ημέρες να 

αποβιβαστούν σε άλλο σημείο. 

Στα ανωτέρω προβλήματα θα πρέπει να προστεθεί η θρασύτητα των Τούρκων 

διακινητών και η αδιαφορία τους για τη ζωή των λαθρομεταναστών, την οποίαν θέτουν 

σε άμεσο κίνδυνο υπερφορτώνοντας τα σκάφη με τα οποία τους μεταφέρουν είτε 

εξαναγκάζοντας τους να πέσουν στα βαθιά νερά για να διαφύγουν τη σύλληψη. Έχουν 

υπάρξει πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες τα περιπολικά σκάφη του λιμενικού έχουν 

εγκαταλείψει την καταδίωξη των δουλεμπόρων και έχουν ασχοληθεί με τη διάσωση - 

περισυλλογή των λαθρομεταναστών. 
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http://www.kathimerini.gr/829881/article/epikairothta/ellada/diaswsh-

metanastwn-sth-8alassia-perioxh-anamesa-se-lesvo-kai-xio  

3.6.2  Μέτρα αντιμετώπισης 

 

Το Λ.Σ στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και των λοιπών υποχρεώσεων του 

έχει ενισχύσει τις παραμεθόριες Λιμενικές Αρχές με προσωπικό και μέσα για την 

αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και προγραμματίζει   την διάθεση 

περισσοτέρων πλωτών μέσων ,όταν περατωθούν οι διαδικασίες προμήθειας, που 

βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Όπου παρουσιάζεται έντονο πρόβλημα, ενισχύεται περιστασιακά η τοπική 

Λιμενική Αρχή με επί πλέον πλωτά μέσα και άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων ΛΣ. 

Το μέτρο αυτό αποδίδει μόνο στην αρχή, γιατί οι δουλέμποροι μόλις 

πληροφορηθούν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων βρίσκουν άλλους χώρους λιγότερο 

φρουρούμενους και αποβιβάζουν τους λαθρομετανάστες 

Επίσης εκμεταλλευόμενοι το συχνό πέρασμα μεγάλων πλοίων μεταξύ των 

Τουρκικών και Ελληνικών ακτών, πλησιάζουν αυτά από την πλευρά της Τουρκίας ώστε 

να μην εντοπίζονται από τα ραντάρ των σκαφών που περιπολούν και τις διόπτρες των 

παρατηρητηρίων και την κατάλληλη στιγμή αναπτύσσουν ταχύτητα και αποβιβάζουν 

τους λαθρομετανάστες. Η συνηθέστερη μέθοδος δράσης των κυκλωμάτων διακίνησης 

http://www.kathimerini.gr/829881/article/epikairothta/ellada/diaswsh-metanastwn-sth-8alassia-perioxh-anamesa-se-lesvo-kai-xio
http://www.kathimerini.gr/829881/article/epikairothta/ellada/diaswsh-metanastwn-sth-8alassia-perioxh-anamesa-se-lesvo-kai-xio
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λαθρομεταναστών, είναι να μεταφέρονται κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς φωτισμό 

και σε ερημικές ακτές. 

 Εξίσου σοβαρό πρόβλημα με την αποτροπή εισόδου , είναι και η διαβίωση των 

λαθρομεταναστών μετά τη σύλληψη τους μέχρι την προώθηση τους, αφού : 

 Δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στέγασης των μεταναστών οι οποίοι, ως 

γνωστόν μεταφέρονται κατά δεκάδες. 

 Η σίτιση τους είναι δύσκολη και απαιτείται σοβαρός προϋπολογισμός και άτομα 

τα οποία θα απασχολούνται αποκλειστικά γι' αυτό. 

 Πιθανόν να   μεταφέρουν  ασθένειες  για   τις  οποίες  και   απαιτείται άμεση 

ιατρική εξέταση τους. 

Είναι άκρως απαραίτητη η ένδυση τους, αφού κανένας απ' αυτούς δεν   φέρει 

άλλο ρουχισμό και αυτά που φοράνε   είναι συνήθως   βρεγμένα   επειδή   οι 

δουλέμποροι τους αποβιβάζουν μακριά του αιγιαλού. 

Ειδική περιποίηση των μωρών παιδιών τα οποία κατά την άφιξη τους στη χώρα 

είναι συνήθως άρρωστα μετά από τόσες κακουχίες. 

Η είσοδος λαθρομεταναστών είναι τόσο μεγάλη που δημιουργεί μεγάλο 

πρόβλημα στις κοινωνικές δομές της χώρας. Επιπροσθέτως η  διάθεση ολοένα 

αυξανόμενων κονδυλίων δεν επαρκεί για να τους εξασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες 

διαβίωσης. Εκτός από τους µμηχανισμούς αποτροπής, η Ελλάδα αλλά και η ΕΕ έχουν 

δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική επαναπατρισμού των παράνομων µμεταναστών. 

Υπάρχουν δύο τρόποι επαναπατρισμού. Ο πρώτος, είναι η οικειοθελής επιστροφή των 

αλλοδαπών και ο δεύτερος, είναι η αναγκαστική τους απέλαση.  Πολλοί αλλοδαποί δεν 

εκπροσωπούνται διπλωματικώς στην Ελλάδα ενώ κάποιες πρεσβείες δείχνουν 

απροθυμία συνεργασίας και εμποδίζουν την προσπάθεια να αντιμετωπισθεί το οξυμένο 

πρόβλημα της έντονης παρουσίας παράνομων µμεταναστών στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση κινείται προς την πολιτική λύση σε σχέση µε τους παράνομους μετανάστες που 

προέρχονται από χώρες µε τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα διπλωματικής 

συνεργασίας για να οργανωθεί η επαναπροώθησή τους. Ήδη τον Δεκέμβριο του 2010 

υπεγράφη η συμφωνία επανεισδοχής μεταναστών μεταξύ της ΕΕ και του Πακιστάν και 

είναι μεγάλη διπλωματική επιτυχία καθόσον η χώρα αυτή ενώ διοχέτευε μεγάλο αριθμό 

παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη δεν αποδεχόταν τον επαναπατρισμό τους. 
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Επίσης συναφθεί διμερείς συμφωνίες της Ελλάδας µε την Αλβανία και µε την Τουρκία, 

τις δύο χώρες που διοχετεύουν τον μεγαλύτερο αριθμό µμεταναστών στην Ελλάδα, για 

την επαναπροώθηση των λαθρομεταναστών. Και ενώ η Αλβανία εφαρμόζει τη 

συμφωνία, δεν ισχύει το ίδιο µε την Τουρκία που αποδέχεται έναν ελάχιστο αριθμό 

παράνομων µμεταναστών από τους συλληφθέντες που έχουν διέλθει από τα 

ελληνοτουρκικά σύνορα. Γενικά το υπουργείο προστασίας του πολίτη προσβλέπει στην 

οικειοθελή αποχώρηση µμεταναστών και έχουν γίνει ενέργειες και διευκολύνσεις για 

τον επαναπατρισµό όσων αλλοδαπών το επιθυμούν  

3.7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ- ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 

Η υπεράριθμη είσοδος λαθρομεταναστών στη χώρα την τελευταία δεκαετία και 

η νόθευση της έννοιας του πολιτικού πρόσφυγα αποτέλεσε τον λόγο για τον περιορισμό  

κατά τα τελευταία χρόνια ,της χορήγησης πολιτικού ασύλου .Είναι πολλές οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εισερχόμενοι λαθρομετανάστες γνωρίζοντας την 

ευαισθησία του κράτους ζητούν αμέσως με την είσοδό τους ,ή με τη σύλληψη τους, 

προστασία ως πολιτικοί πρόσφυγες, χωρίς να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του 

πολιτικού πρόσφυγα. Σε μερικές περιπτώσεις οι ίδιοι οι μεταφορείς καθοδηγούν τους 

λαθρομετανάστες να προβούν στη διαδικασία αυτή ,με την είσοδό τους στο ελληνικό 

έδαφος ,και μάλιστα οι αλλοδαποί μεταφορείς σε περίπτωση σύλληψης τους, επίσης 

ζητούν πολιτικό άσυλο, με σκοπό να αποφύγουν ποινικές εναντίον τους κυρώσεις. 

Τέλος, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, επιχειρείται σήμερα, η εναρμόνιση των 

μεταναστευτικών πολιτικών, μέσω περιφερειακών και διεθνών μηχανισμών, με σκοπό 

τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την ορθολογικότερη αντιμετώπιση των 

μεταναστευτικών πιέσεων. Η ένταση που εμφανίζει το φαινόμενο σήμερα, οδηγεί σε 

περισσότερο συλλογικές και συντονισμένες αντιδράσεις των κρατών, αφού η 

αποσπασματική, κατά κύριο λόγο περιορισμένη στα εθνικά σύνορα, στάση του 

παρελθόντος φαίνεται ανεπαρκής για τις ανάγκες του παρόντος ή του μέλλοντος. Η 

επερχόμενη παγκοσμιοποίηση της θεσμικής, τουλάχιστον, αντιμετώπισης της 

μετανάστευσης είναι σήμερα μάλλον αναπόφευκτη, αφού θα επιχειρήσει να 

τοποθετήσει το όλο ζήτημα στις πραγματικές του διαστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 

μεταναστευτικές ροές σε παγκόσμιο επίπεδο και διαμορφώνοντας περισσότερο 

διακριτές κατηγοριοποιήσεις μεταξύ των μετακινούμενων προσώπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Το πιο δύσκολο ερώτημα σε ένα ανθρωπιστικό θέμα όπως η παράτυπη 

μετανάστευση είναι αν τίθεται ζήτημα ασφάλειας για τα κράτη υποδοχής.  Σκοπός του 

παρόντος κεφαλαίου, όπως και το θέμα της εργασίας υποδηλώνει, είναι να απαντήσει 

στο ερώτημα αν οι παράτυποι μετανάστες αποτελούν ενδεχόμενη απειλή για την εθνική 

ασφάλεια και συνοχή. Η απάντηση είναι διττή, διότι δύο διαφορετικά είδη 

επιχειρημάτων μπορούν να υποστηριχθούν και να συζητηθούν. Η πρώτη απάντηση που 

μπορεί να δοθεί είναι θετική, δηλαδή ότι η εισροή μεταναστών, όπως διαμορφώνεται 

στην κοινωνική πραγματικότητα είναι αρνητική και μπορεί να βλάψει την εθνική 

ασφάλεια και συνοχή. Αντίθετα το δεύτερο επιχείρημα, το οποίο και θα αναλυθεί σε 

βάθος είναι ότι η εισροή μεταναστών όχι μόνο δε βλάπτει την εθνική ασφάλεια και 

συνοχή αλλά ενδυναμώνει και σταθεροποιεί την οικονομία, δημιουργεί μία πολυ-

πολιτισμική κοινωνία, σύμφωνη με τα πρότυπα των σύγχρονων κοινωνιών της 

Ευρώπης και εντάσσει τον κάθε λαό σε μία νέα πολιτισμική και διεθνή κουλτούρα.  

Κατά συνέπεια σκοπός των κοινωνιών είναι να συζητήσει τις αιτίες και τα 

αποτελέσματα της μετανάστευσης και να προτείνει τρόπους επίλυσης των υπαρχόντων 

προβλημάτων για την κοινωνία, καθώς επίσης και τη μετατροπή του όρου 

«μετανάστευση» από ενδεχόμενη απειλή για την εθνική συνοχή και ασφάλεια, σε 

παράγοντα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε βραχυπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο επίπεδο.  

        Η απάντηση όπως προαναφέρθηκε είναι διττή και η πλήρης τεκμηρίωση αυτής 

απαιτεί την εις βάθος διερεύνηση του ζητήματος της μετανάστευσης, μελετώντας τα 

αίτια που την προκαλούν και την επεξήγηση των όρων της εθνικής συνοχής και 

ασφάλειας, προκειμένου να αποδειχθεί ότι η μετανάστευση, όταν εκλαμβάνεται ως 

θετικό φαινόμενο, μπορεί να συντελέσει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας 

χώρας. 

4.1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ21 

Η εθνική ασφάλεια και η διεθνής προστασία για τους πρόσφυγες δεν 

συγκρούονται ως έννοιες και καλεί για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα 

διασφαλίζει την εκπλήρωση και των δύο στόχων. Προς το παρόν, ενώ αυξάνεται η 

ακραία αντιπαράθεση στο πλαίσιο των πολιτικών συζητήσεων για το προσφυγικό 

                                                           
21 http://www.refworld.org/docid/5672aed34.html 
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ζήτημα σε ορισμένες χώρες, υπάρχει η ανησυχία ότι μπορεί να θυματοποιηθούν οι 

αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες και να τεθεί σε κίνδυνο η έννοια της προστασίας των 

προσφύγων – που έχει σώσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων από το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου και μετά. 

Πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας δύο σημαντικά στοιχεία, ότι οι πρόσφυγες 

τρέπονται οι ίδιοι σε φυγή λόγω διώξεων και βίας, συχνά και λόγω τρομοκρατικών 

ενεργειών, καθώς και ότι η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων 

αποκλείει ρητά όσους λαμβάνουν μέρος σε ένοπλες συρράξεις και όσους έχουν 

διαπράξει σοβαρά εγκλήματα. 

Όσον αφορά τους συνοριακούς ελέγχους, είναι κατανοητή η ανάγκη των 

κρατών να προσδιορίσουν πιθανές απειλές στην ασφάλειά τους στα σημεία εισόδου, για 

παράδειγμα μέσω της αύξησης των ελέγχων, περιλαμβανομένης της χρήσης 

βιομετρικών στοιχείων όπως δακτυλικά αποτυπώματα και σάρωση ίριδας. Στις 

προτάσεις της περιλαμβάνονται πρακτικές οδηγίες που θα διασφαλίζουν ότι τα μέτρα 

αυτά υλοποιούνται με κατάλληλο και αναλογικό τρόπο και ότι υπόκεινται σε δικαστικό 

έλεγχο αλλά και αποτρέπουν τη διακριτική μεταχείριση, για παράδειγμα βάσει της 

εθνικότητας, της φυλής, της εθνοτικής καταγωγής ή της θρησκείας.  

Όσον αφορά τις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τον αποκλεισμό 

ανθρώπων για σοβαρές εγκληματικές ή τρομοκρατικές πράξεις, η έκθεση συστήνει να 

γίνεται μια πραγματολογική και νομική αξιολόγηση, εάν χρειάζεται, από εξειδικευμένες 

υπηρεσίες επί του αποκλεισμού. Παρέχονται οδηγίες για το θέμα αυτό και για σχετικά 

μέτρα, περιλαμβανομένης της διαχείρισης των αιτημάτων έκδοσης και της κράτησης. 

Υπογραμμίζει επίσης ότι οι άνθρωποι που χρηματοδοτούν τρομοκρατικές οργανώσεις 

θα μπορούσαν να αποκλειστούν από το προσφυγικό καθεστώς, ανάλογα με τις 

εξατομικευμένες περιστάσεις της υπόθεσής τους. 

Η καταγραφή είναι ουσιαστικό κομμάτι της διαδικασίας προσφυγικής 

προστασίας, και τα κατάλληλα συστήματα γι’ αυτή, μαζί με την ταυτοποίηση και τον 

έλεγχο της ασφάλειας είναι κρίσιμης σημασίας – συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων 

προσφυγικών ροών μεγάλης κλίμακας. Καθώς οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που 

διακινδυνεύουν τη ζωή τους, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών πρέπει να 

ευθυγραμμίζεται με τις εδραιωμένες αρχές και πρότυπα που αφορούν στην προστασία 

των προσωπικών δεδομένων. 
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Η επανεγκατάσταση (resettlement) και άλλες μορφές εισδοχής εξακολουθούν να 

αποτελούν βασικό εργαλείο για την παροχή ασφάλειας στους πρόσφυγες και μια λύση 

στην ταλαιπωρία τους. Επίσης δίνει την δυνατότητα στα κράτη να διαχειρίζονται τις 

μεταναστευτικές ροές αποφεύγοντας προβλήματα ασφάλειας. Εν όψει του σημερινού 

αριθμού ρεκόρ των αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων τονίζετε ότι είναι πιο 

σημαντικό από ποτέ η επανεγκατάσταση και άλλες μορφές εισδοχής να παραμείνουν 

βιώσιμες και αποτελεσματικές επιλογές για τη διεθνή κοινότητα στην αντιμετώπιση του 

προσφυγικού ζητήματος. Τα προγράμματα επανεγκατάστασης πρέπει να 

περιλαμβάνουν την παροχή στήριξης για να συνεχιστεί ο έλεγχος ασφάλειας – ιδίως 

εφόσον τα αποτελεσματικά προγράμματα επανεγκατάστασης παρέχουν μια τακτική και 

ασφαλή εναλλακτική λύση στα επικίνδυνα θαλάσσια και άλλα ταξίδια που δεν θέτουν 

μόνο τις ζωές των προσφύγων σε κίνδυνο, αλλά επωφελούνται και οι διακινητές, καθώς 

επίσης κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το έργο των συνοριακών δυνάμεων ασφάλειας. 

Αδιαμφισβήτητα ο μεγαλύτερος κίνδυνος για οποιοδήποτε περιβάλλον με 

έλλειψη ασφάλειας είναι η αύξηση της ξενοφοβίας και της δαιμονοποίησης απέναντι 

στους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για να διαφύγουν από βίαιες 

συρράξεις. Τα κράτη να επιδεικνύουν συνεχώς αποφασιστικό ηγετικό πνεύμα ώστε να 

αποδραματοποιούν και να αποπολιτικοποιούν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη 

διαχείριση των προσφυγικών ροών. 

4.2 ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ                

ΕΛΛΑΔΑ.                                             

Η παράτυπη μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο πολυσύνθετο, το οποίο απαιτεί 

ιδιαίτερη μελέτη και προσεκτική αντιμετώπιση. Και αυτό γιατί εκτός από την 

ανθρωπιστική πλευρά του προβλήματος, η λαθρομετανάστευση ,όπως και το 

οργανωμένο έγκλημα, -κάτω από ορισμένες συνθήκες και κυρίως όταν διευκολύνεται 

από γειτονικές χώρες, η υποκινείται από τρομοκρατικές οργανώσεις- είναι δυνατόν να 

συνιστά «ασύμμετρη απειλή» για τη χώρα. 

Η Ελλάδα, έχει μεγάλο μήκος χερσαίων και θαλασσίων συνόρων.  Επιπλέον τα 

σύνορα αυτά είναι σε όλο το μήκος τους εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δε θα ήταν μάλιστα υπερβολή αν λέγαμε ότι η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να 

προστατεύει περισσότερο από το 30% των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. Επιπλέον 

μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε και «ιδιαίτερα» σύνορα από την άποψη της ύπαρξης 

αυξημένων κινδύνων παράτυπης μετανάστευσης και οργανωμένου διασυνοριακού 
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εγκλήματος εξ αιτίας των γειτονικών χωρών, οι οποίες είναι χώρες με αυξημένα 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. 

Η τεράστια έκταση των συνόρων καθώς και η μεγάλη ποικιλία τους, 

διαμορφώνει ένα πολυσύνθετο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον για τη 

διαφύλαξη τους από τον κίνδυνο εισόδου λαθρομεταναστών. Όλες οι χώρες της 

Ευρώπης αντιμετωπίζουν έντονα την ανάγκη διαφύλαξης των συνόρων τους, από 

αυξημένες ροές μετανάστευσης, που προέρχονται από τις χώρες της Ασίας, και της 

Βορείου Αφρικής. Η Ελλάδα δέχεται μεταναστευτικές πιέσεις σε όλο το μήκος των 

χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της, γεγονός που καθιστά το πρόβλημα ζωτικής 

σημασίας για τη χώρα.  

Το σοβαρό πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης επηρεάζει την Εθνική 

άμυνα της χώρας μας, ενώ οι συνέπειες του έχουν και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, 

ιδιαίτερα σε περίπτωση που η χώρα μας εμπλακεί σε τυχόν μελλοντική σύρραξη  ή 

κρίση με γειτονικές χώρες . Οι μετανάστες δεν αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της 

χώρας ωστόσο η ανεξέλεγκτη εισροή παράτυπων μεταναστών σε μια χώρα αποτελεί 

την καλύτερη κάλυψη προκειμένου να διεισδύσει μεγάλος αριθμός πρακτόρων μιας 

εχθρικής δύναμης με αποστολή να κατευθύνουν τις μάζες των ομοφύλων-ομοθρήσκων 

τους σε αποσταθεροποιητικές ενέργειες όποτε το κρίνουν σκόπιμο. Διότι είναι πολύ 

εύκολη η στρατολόγηση μεταξύ των παράτυπων μεταναστών, κατασκόπων, 

δολιοφθορέων και κάθε είδους πρακτόρων οι οποίοι μπορούν να διενεργούν 

κατασκοπεία σε βάρος της χώρας μας (στρατιωτικές δραστηριότητες, ζωτικές 

εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, οχυρωματικά έργα κ.τ.λ.), να ενεργούν δολιοφθορές 

(γραμμές συγκοινωνιών, έργα κοινής ωφελείας κ.τ.λ.), να υποκινούν ταραχές στο 

εσωτερικό της χώρας σε καιρό κρίσης ή πολέμου, ιδιαίτερα εκμεταλλευόμενοι τους 

ομοεθνείς ή τους ομοθρήσκους τους που βρίσκονται στη χώρα μας και να προκαλούν 

αίσθημα ανασφάλειας στο εσωτερικό δημιουργώντας προβλήματα στη δημόσια τάξης 

και ασφάλεια 

4.2.1 Η διάσταση της εθνικής συνοχής – εθνικής ταυτότητας   

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που εγκυμονεί η είσοδος και παραμονή 

λαθρομεταναστών στη χώρα μας, είναι αναμφισβήτητα η αλλοίωση του εθνολογικού 

και δημογραφικού της χαρακτήρα, με την δημιουργία μειονοτήτων, τις δημογραφικές 

μετακινήσεις και συνενώσεις και τις πιθανές στρεβλώσεις στην  γλώσσα, στην 

κουλτούρα, στην θρησκεία, τα ήθη και έθιμα κ.τ.λ.  Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα 

σοβαρό εάν συνδυασθεί με: 
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(α) Τις εθνικές διεκδικήσεις και αλυτρωτικές επιδιώξεις που ιστορικά 

προβάλλονται από τα όμορα κράτη. 

(β) Τις υφιστάμενες μουσουλμανικές μειονότητες στην Θράκη ή και 

επίπλαστους «πυρήνες» αυτοαποκαλούμενων «Τσάμηδων», «Μακεδόνων» κ.τ.λ. σε 

παραμεθόριες περιοχές  (Ήπειρο, Μακεδονία). 

(γ) Τον «θρησκευτικό» μουσουλμανικό χαρακτήρα πέραν του εθνολογικού, 

ενός μεγάλου μέρους των ευρισκομένων στην Ελλάδα λαθρομεταναστών (Πακιστανών, 

Τούρκων, Αιγυπτίων, Αφρικανών, κ.τ.λ.). 

(δ) Τις δημογραφικές τάσεις των εθνοτήτων των ΠΑΡΆΤΥΠΩΝ 

μεταναστών όσον  αφορά τους υψηλούς ρυθμούς δημογραφικής αύξησης σε σχέση με 

τις αντίστροφες τάσεις της ελληνικής κοινωνίας. Οι λαθρομετανάστες δημιουργούν 

«κλειστές κοινωνίες» ομοφύλων και ομοθρήσκων οι οποίες αρχίζουν να λειτουργούν με 

«κοινωνική αυτονομία». Η παρουσία της οικογένειας αρχίζει να γίνεται εμφανής σε 

αυτές τις κοινωνίες είτε συνοδεύοντας τον λαθρομετανάστη, είτε μετακινούμενη 

μεταγενέστερα, είτε σαν αποτέλεσμα γάμων μεταξύ των νέων που αποτελούν και το 

μεγαλύτερο ποσοστό των λαθρομεταναστών. 

Σαν αποτέλεσμα της υπεργεννητικότητας των λαών των κοινωνιών αυτών σε 

σχέση με την αντίστοιχη υπογεννητικότητα της ελληνικής κοινωνίας, μεσοπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα εάν δεν ληφθούν ανάλογα μέτρα είναι δυνατόν: 

(α) Να δημιουργηθούν αυτόνομες οργανωμένες κοινωνίες με σαφή 

χαρακτηριστικά μειονοτήτων αλλάζοντας την δημογραφική εικόνα της χώρας γενικά 

και τοπικά  όσον αφορά την αμιγή της εθνική ταυτότητα. 

(β) Να δημιουργηθούν προϋποθέσεις υποστηρίξεως αλυτρωτικών 

διεκδικήσεων όμορων κρατών ιδιαίτερα όπου δημιουργούνται «κοινωνικοί θύλακες» σε 

παραμεθόριες περιοχές. 

(γ) Να επηρεάσουν τους  πληθυσμούς δημιουργώντας στρεβλώσεις στην 

γλώσσα, στα ήθη, στα έθιμα και στις παραδόσεις. 

4.2.2 Απειλή για τη κοινωνική συνοχή 

Η απειλή για τη κοινωνική  συνοχή συνίσταται στην: 

(α) Διαφθορά Κρατικών Οργάνων 
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  Η διακίνηση παρανόμων λαθρομεταναστών και όλες οι συναφείς 

παράνομες δραστηριότητες, δημιουργούν μια νέα αιτία διαφθοράς των οργάνων της 

Ελληνικής Αστυνομίας, όπως διευκόλυνση της παράνομης εισόδου και διακίνησης 

λαθρομεταναστών, εκμετάλλευση γυναικών, απελευθέρωση κρατουμένων, εκβιασμοί, 

κατάχρηση εξουσίας κ.τ.λ.). 

(β) Ξενοφοβία - Ρατσιστικά Φαινόμενα 

 Οι γενικότερες δυσμενείς επιπτώσεις από την είσοδο των 

λαθρομεταναστών στη χώρα μας και ιδιαίτερα η εγκληματική τους δραστηριότητα 

δημιούργησαν κλίμα ξενοφοβίας με ταυτόχρονη εκδήλωση μεμονωμένων ρατσιστικών 

φαινόμενων. 

4.2.3 Η διάσταση της δημόσιας τάξεις και ασφάλειας 

Τα προβλήματα τα οποία προκαλούνται στην ελληνική κοινωνία από την 

παράνομη και εγκληματική δράση των λαθρομεταναστών, αποτελούν κοινή και 

καθημερινή διαπίστωση. 

Το γεγονός όμως που απειλεί την συνοχή της ελληνικής κοινωνίας, είναι ο 

κίνδυνος αλλαγής της κοινωνικής της συμπεριφοράς από την εμφάνιση πρωτόγνωρων 

κοινωνικών αντιδράσεων (ρατσισμός, αυτοδικία κ.τ.λ.), την διαφθορά (κυκλώματα, 

διαφθορά οργάνων πολιτικής κ.τ.λ.) και τις νέες μορφές παρανομίας (διακίνηση 

λαθρομεταναστών, όπλων, οργανωμένο έγκλημα κ.τ.λ.). 

Στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η εγκληματικότητα των 

αλλοδαπών, εμφανίστηκε το 1991 με εγκλήματα κάθε είδους και ακολουθεί ανοδική 

πορεία έως τη σύγχρονη εποχή, με ιδιαίτερη έξαρση σε ορισμένα αδικήματα όπως η 

διακίνηση ναρκωτικών, οι κλοπές, οι ληστείες και οι ανθρωποκτονίες. 

4.2.4 Η ανθρωπιστική διάσταση Απειλή για την δημόσια  υγεία 

   Οι μετακινούμενοι προς την Ελλάδα λαθρομετανάστες αποτελούν σε μεγάλο 

ποσοστό φορείς μεταδοτικών νοσημάτων και ιδιαίτερα λοιμωδών νόσων που είχαν για 

αρκετά χρόνια εκλείψει στη χώρα μας. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις 

χαρακτηρίζονται και από ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο ατομικής υγιεινής γεγονός που 

ευνοεί τη μετάδοση των λοιμωδών νόσων  
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4.3 Η ΘΡΗΣΚΕΊΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Αρκετοί Ευρωπαίοι διαπράττουν το σφάλμα να κρίνουν τον ισλαμισμό 

σύμφωνα με το δικό τους σύστημα αξιών και να τον κατατάσσουν απλώς στις 

υφιστάμενες θρησκείες, υποβαθμίζοντας το γεγονός ότι πρόκειται για ιδεολογία με 

αλληλένδετες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Το Ισλάμ ως 

πολιτική ιδεολογία προωθείται διαρκώς και κερδίζει οπαδούς στον Αραβικό κόσμο, σε 

κράτη της Ασίας καθώς και σε μετανάστες του Δυτικού κόσμου. Στις χώρες που 

επικρατεί, οι πολιτικές ελευθερίες, η ισότητα έναντι του νόμου (για τις θρησκευτικές 

και εθνικές μειονότητες), η ελευθερία σκέψεως και εκφράσεως, καθώς και η 

θρησκευτική ελευθερία σταματούν. Οι παραβάτες υφίστανται εκφοβισμό ο οποίος 

απειλεί ανά πάσα στιγμή ακόμη και την ζωή τους, όπου και αν ευρίσκονται.  

 Σήμερα και μετά από την πικρή εμπειρία πολλαπλών πολύνεκρων 

βομβιστικών επιθέσεων εντός της Ε.Ε. και μετά από επισταμένες έρευνες, η Ευρώπη 

γνωρίζει ότι το ακραίο Ισλάμ διατηρεί στενή επαφή με Ευρωπαίους μουσουλμάνους, 

τους οποίους στρατολογεί, οργανώνει, χρηματοδοτεί και εκπαιδεύει. Επιπλέον το 

ακραίο Ισλάμ ελέγχει την συμπεριφορά των μετριοπαθών Ευρωπαίων Μουσουλμάνων 

και τους ασκεί πιέσεις, ενώ οι γηγενείς Ευρωπαίοι πολίτες διστάζουν πλέον να 

συμπεριφερθούν σύμφωνα με τα δημοκρατικά τους κεκτημένα δικαιώματα, φοβούμενοι 

την ισλαμική αντεκδίκηση. Την ίδια στιγμή ισλαμικά κράτη εκμεταλλευόμενα 

εθνικοθρησκευτικές τους μειονότητες εντός της Ε.Ε., επιχειρούν να αποκομίσουν 

πολιτικά και εμπορικά οφέλη (π.χ. Τουρκία) ή απειλούν ευθέως τους Ευρωπαίους (π.χ. 

Ιράν).  

Οι αλματωδώς αυξανόμενοι μουσουλμανικοί πληθυσμοί της Ευρώπης, 

εκμεταλλευόμενοι τα αγαθά της Δυτικής Δημοκρατίας, διεκδικούν δυναμικά και 

επιτυχώς την πολιτιστική και θρησκευτική τους διαφοροποίηση (ενδυμασία, μόρφωση, 

κοινωνική συμπεριφορά, τζαμιά κ.λπ.). Έχει διαφανεί διαχρονικά ότι οι 

μουσουλμανικές κοινωνίες δεν αφομοιώνονται αλλά αντιθέτως δημιουργούν 

ιδιαίτερους κοινωνικούς και πολιτιστικούς ταχέως διευρυμένους (λόγω γεννήσεων) 

θύλακες, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τα δυτικά πρότυπα και αξίες. Έχει έμπρακτα 

αποδειχθεί ότι ακόμη και σε φερόμενες ως «ήπιες» μουσουλμανικές μειονότητες, δεν 

υπάρχουν δομές και ανασχετικοί μηχανισμοί παρεμποδίσεως και απομονώσεως των 

φανατικών και ακραίων υποστηρικτών του Ισλάμ. 

 Ταυτόχρονα, παραμένει ανενεργή η βασική διεθνής πρακτική της 

αμοιβαιότητας, αφού αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο το γεγονός ότι στα Ισλαμικά 
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κράτη (ή κράτη με ισλαμική πλειοψηφία), οι χριστιανικοί πληθυσμοί και οι εκκλησίες 

διώκονται μέχρι εξαλείψεως, ενώ οι Δυτικοί επισκέπτες υποχρεώνονται σε αυστηρή 

τήρηση των τοπικών πολιτιστικών εθίμων (π.χ. ενδυμασία των γυναικών), με τους 

παραβάτες να υφίστανται σκληρές κυρώσεις. 

Κυβερνήσεις που σηκώνουν συρματοπλέγματα δεν μπορούν να 

αντιμετωπίσουν την μετανάστευση και είναι ανίκανες και λαοί που σηκώνουν τείχη δεν 

έχουν συνοχή και εσωτερική ισχύ για να αντιμετωπίσουν το νέο. Αυτό που πρέπει να 

κάνουν οι κοινωνίες είναι να θέσουν τους κανόνες που θα λειτουργούν και να απαιτούν 

από όλους την τήρηση τους αυτόχθονες και μετανάστες, πλούσιοι και φτωχοί, αδύνατοι 

και δυνατοί, κράτος και πολίτες. Τήρηση των κανόνων σημαίνει για οποιονδήποτε 

αποδοχή από την κοινωνία. 

4.4 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 

 Το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί σήμερα, όχι μόνο σημαντική πηγή 

βίας, αλλά κυρίως, πολύ σημαντικό παράγοντα κοινωνικής αποσταθεροποίησης, τείνει 

δε να καταστεί πολιτισμικό πρότυπο, στάση και τρόπος ζωής, στο πλαίσιο μιας εποχής, 

που χαρακτηρίζεται από την απόλυτη επιδίωξη του κέρδους και της επιβολής. 

 Το οργανωμένο έγκλημα στον τομέα της μετανάστευσης βασίζεται στην 

προστιθέμενη αξία, που αποκτά μια δραστηριότητα, λόγω της απαγόρευσης της σε ένα 

θεσμικό πλαίσιο, περιλαμβάνει δε την χρησιμοποίηση των μεταναστών ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων, όπως είναι η διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, το παράνομο 

εμπόριο όπλων, το λαθρεμπόριο εν γένει, το εμπόριο της παράλληλης αγοράς, η 

λαθρομετανάστευση, η πορνεία, η «προστασία» και ο εκβιασμός κ.λ.π. 

Το οργανωμένο έγκλημα σήμερα προσπαθεί να υποσκάψει την 

εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Έχει λάβει την τελευταία δεκαετία νέα 

μορφή και διαφοροποιείται ως προς τις παλαιότερες, παραδοσιακές μορφές, όπως για 

παράδειγμα η ιταλική Μαφία. Έχει λάβει πλέον διεθνή χαρακτήρα, χρησιμοποιούνται 

νέες μορφές βίας και νέα είδη διακινούνται παράνομα 

Η κατάσταση της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας είναι 

συνάρτηση πολλών παραγόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η προσεκτική εξέταση της 

σημερινής κατάστασης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος κρίνεται επιβεβλημένη 

μετά τη σταδιακή απενοχοποίηση της διεθνούς τρομοκρατίας από ορισμένες 

θρησκευτικές ιδεολογίες και την αύξηση των εξτρεμιστικών ομάδων, που 
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συναλλάσσονται με τα διάφορα συνδικάτα. Τα σύνορα πλέον μεταξύ των οργανώσεων, 

που οι πράξεις τους άπτονται του κοινού ποινικού δικαίου και της τρομοκρατίας είναι 

συγκεχυμένα, γεγονός που θέτει ένα ακόμη εμπόδιο στην προσπάθεια για την 

καταπολέμηση του συγκεκριμένου φαινομένου. 

Το διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα επέκτεινε την σφαίρα των 

δραστηριοτήτων του και από τους παραδοσιακούς τομείς της πορνείας, της παράνομης 

διακίνησης όπλων και των ναρκωτικών επεκτάθηκαν στους τομείς  του εμπορίου 

ανθρώπινων οργάνων, της διακίνησης ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική τους 

εκμετάλλευση,  και της παράτυπης μετανάστευσης την οποία και χρησιμοποιούν 

δίνοντάς της προστιθέμενη αξία .   

Οι εγκληματικές οργανώσεις κατάφεραν σε μικρό χρονικό διάστημα να 

προσαρμοστούν στο καινούριο διεθνές περιβάλλον, εφόσον πέτυχαν να μεταβληθούν 

σε πραγματικές πολυεθνικές εγκληματικές οργανώσεις. Η δράση τους δεν καλύπτει 

μόνο τις πλούσιες και τις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, αλλά επεκτείνεται, τόσο 

στις φτωχές όσο και στις υπό ανάπτυξη χώρες. Το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα 

οργανώνεται όλο και περισσότερο, απλώνοντας τη δράση του σε περισσότερες χώρες, 

επωφελούμενο, κατά πολύ από την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και τις μεγάλες 

μεταναστευτικές ροές που εμφανίστηκαν. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

   

Ως συμπέρασμα, εκείνο που θα πρέπει να αναφερθεί είναι ότι δεν 

υπάρχει μαγική συνταγή για την πάταξη της λαθρομετανάστευσης και ότι μόνο με τη 

στενή συνεργασία των εμπλεκομένων χωρών θα μπορέσει μια χώρα  να περιορίσει 

σημαντικά το φαινόμενο αυτό. Θα είναι επίσης ουτοπία να ισχυριστούμε ότι είναι 

δυνατή η περιχαράκωση  και η στεγανοποίηση της γραμμής των συνόρων από την 

εισροή μεταναστών. Αυτό όχι μόνο για τις περιορισμένες δυνατότητες των μικρών 

κρατών μεμονωμένα αλλά και για μεγαλύτερα κράτη ακόμη και για την ΕΕ. Αυτό όμως 

που μπορεί να επιτευχθεί είναι η όσο το δυνατόν υψηλότερη απόδοση των διατιθέμενων 

μέσων , για την καταστολή του φαινομένου, και σε συνδυασμό με την κατάλληλη 

πολιτική, την εξάλειψη του προβλήματος.  

Τόσο η συνεργασία για την καταπολέμηση της παράτυπης 

μετανάστευσης, όσο και η αποδοχή εκ μέρους των γειτονικών χωρών της επανεισδοχής 

προσώπων που διέρχονται παράνομα τα σύνορα ενός εκ των συμβαλλομένων χωρών, 

είτε είναι υπήκοοι τους είτε είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, αποτελούν μέτρα που 

μπορούν να οδηγήσουν στον περιορισμό και ως ένα σημείο στη λύση του φαινομένου 

αυτού. Συγχρόνως, όμως, θα πρέπει να φροντίσουν τα κράτη ώστε να παράσχουν τα 

ίδια, όπως και η διεθνής ή η ευρωπαϊκή κοινότητα κάθε είδους τεχνική και οικονομική 

βοήθεια για την ανάπτυξη των χωρών προέλευσης, την μέσω διμερών συμφωνιών 

εποχική απασχόληση ορισμένου αριθμού προσώπων, υπηκόων των γειτονικών χωρών, 

καθώς επίσης και την ανάσχεση εισόδου παράτυπων μεταναστών στη χώρα, με την 

τεχνική υποστήριξη της φρούρησης των συνόρων εκ μέρους των γειτονικών χωρών, 

όσο και με την ενίσχυση των ειδικών σωμάτων φρούρησης των συνόρων (Frontex). 

Είναι άμεση ανάγκη να αναληφθεί μία προσπάθεια για την υιοθέτηση 

νέας μεταναστευτικής πολιτικής εκ μέρους της Ευρώπης. Η πολιτική αυτή, εκτός από 

τη «νομιμοποίηση» ορισμένων από χρόνια παράνομα διαμενόντων αλλοδαπών, θα 

πρέπει να συνδυάζει την αποτροπή της παράνομης εισόδου τους με την οργάνωση 

ειδικών Κέντρων Υποδοχής προσφύγων και την κατοχύρωση συγχρόνως των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η φτώχεια και η ανέχεια, η πορνεία και η τρομοκρατία, 

αλλά και η διακίνηση ναρκωτικών αποτελούν τους δρόμους της παράτυπης 

μετανάστευσης, όπου οι σύγχρονοι «δουλέμποροι» με τους συνεργάτες τους, 

ημεδαπούς και ξένους, παίζουν καθημερινά κρυφτό με τα επιφορτισμένα για τη φύλαξη 

των συνόρων αρμόδια όργανα. 
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Ο εσωτερικός νομοθέτης, όπως αναφέρθηκε, μόνο με ποινικές κυρώσεις 

και διοικητικά μέτρα αντιμετωπίζει την παράνομη είσοδο στη χώρα αλλοδαπών και, 

δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε, οι υφιστάμενοι νόμοι δεν αρκούν. Εκείνο που χρειάζεται 

είναι η «γνώση» του προβλήματος και η συνεργασία όλων μας σε διεθνές και 

εσωτερικό επίπεδο, έτσι ώστε και η ασφάλεια κάθε χώρας να επιτυγχάνεται και η 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια του εξαθλιωμένου λαθρομετανάστη να διασφαλίζεται. 

 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο πολυδιάστατο και από την φύση 

του τέτοιο ώστε να εμπλέκεται σε πολλά επίπεδα και τομείς της κάθε χώρας που το 

βιώνει, είτε ως χώρα αποστολής είτε ως χώρα υποδοχής. Οι πολιτικές που κάθε χώρα 

υιοθετεί αποσκοπούν στην αντιμετώπιση και την διαχείριση του και καθορίζονται από 

πλήθος παραγόντων, όπως η εμπειρία κάθε έθνους στην συμβίωση με άλλους λαούς, η 

οικονομική κατάσταση του, η στάση του απέναντι σε διαφορετικούς πληθυσμούς με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και το επίπεδο προσαρμοστικότητας και ευελιξίας σε νέες 

προκλήσεις.  Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που έχει αποκτήσει ο σημερινός 

κόσμος, η επιλογή της μετανάστευσης γίνεται όλο και πιο έντονη και συχνή. 

Ταυτόχρονα, η  ανάγκη κρατικής παρέμβασης και αντιμετώπισης γίνεται πιο 

επιτακτική. Η συμμετοχή στην πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφέρει 

μερίδιο των αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο καθώς αφενός επηρεάζει το σύνολο της, 

αφετέρου διευκολύνει την διαμόρφωση πολιτικών τάσεων μέσω των θεσμικών της 

οργάνων και οργανώνει μια κοινή μεταναστευτική πολιτική22.  Η ευρωπαϊκή νομοθεσία 

επιδιώκει να διατηρήσει το αίσθημα της ασφάλειας που αποπνέεται στις κοινωνίες της 

αλλά και να προχωρήσει στην ομαλή ένταξη των νέων πληθυσμών που διαμένουν εντός 

τους. Προϋπόθεση αυτής της ομαλότητας και της ειρηνικής ανάπτυξης είναι η εύρεση 

λύσης στο θέμα της λαθρομετανάστευσης και της ενσωμάτωσης των ήδη 

εγκατεστημένων ομάδων με κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές. Παρόλες τις δυσκολίες όμως 

και την απουσία πολλές φορές νόμιμων ευκαιριών, οι πληθυσμοί μετακινούνται, και 

ίσως να ήταν πιο ορθό να αντιμετωπιζόταν όχι «ως παθητικοί αποδέκτες βοήθειας από 

δωρητές (είτε αυτοί είναι ΜΚΟ, φιλανθρωπικές οργανώσεις ή ακόμα και κινήματα 

συμπαράστασης), αλλά ως ενεργά υποκείμενα της παγκόσμιας κοινωνίας πολιτών23.  

                                                           
22Μπάγκαβος & Παπαδοπούλου 2002, 11 
23Αφουξενίδης 2012, 24  
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Σε νομοθετικό επίπεδο, είναι αναγκαία η αναθεώρηση των κανονισμών 

του Συμβουλίου της Ε.Ε. ώστε να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για την ανακατανομή και 

την μετακίνηση των μεταναστών με σκοπό την επίτευξη πιο δίκαιης αναλογίας στα 

κράτη – μέλη. Μια τέτοια κίνηση θα είχε ευεργετικές συνέπειες για την Ελλάδα αλλά 

και γενικότερα για τις μεσογειακές χώρες που αντιμετωπίζουν πιο έντονα φαινόμενα 

παράνομης μετανάστευσης λόγω κυρίως της γεωγραφικής τους θέσης και του 

καθεστώτος εκτεταμένης παραοικονομίας. Η Ελλάδα από την πλευρά της, οφείλει να 

δράσει στο μεσοδιάστημα για να επιτύχει μια πιο σωστή και αποδοτική εκμετάλλευση 

των μεταναστών, επιδεικνύοντας παράλληλα σεβασμό στις αξίες και στα δικαιώματα 

τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες ώστε να 

επιταχυνθεί η διαδικασία επιστροφής τους στην περίπτωση που δεν διαθέτουν τα 

απαραίτητα έγγραφα και είναι παράνομοι, αλλά και η αναγνώριση των 

συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων όταν πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες 24 .  

Τέλος, στην σημερινή πραγματικότητα της Ελλάδας της κρίσης, η φτώχεια του Έλληνα 

συναντά την φτώχεια του μετανάστη και στο πλαίσιο της ξενοφοβίας πολιτικές 

δυνάμεις προσπαθούν να επωφεληθούν δρώντας κερδοσκοπικά. Αυτό απομακρύνει τα 

κέντρα λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικών από την ουσία πολλές φορές του 

ζητήματος, αναγκάζοντάς τα σε κινήσεις αντίδρασης και όχι προσχεδιασμένων 

τακτικών που θα διαχειριστούν το θέμα με μη ευκαιριακό και αποσπασματικό 

χαρακτήρα. Επίσης, υπάρχει η πεποίθηση ότι τα προβλήματα μειώνονται με την 

περιφρούρηση των συνόρων, στρέφοντας το βλέμμα μακριά από τις ανάγκες και τις 

δυστυχίες των ανθρώπων που εξαναγκάζονται σε μετανάστευση. Η περιφρούρηση των 

συνόρων μπορεί να διορθώνει κάποιες παραμέτρους που σχετίζονται με την παράνομη 

μετανάστευση, όμως αφενός δεν επιλύει το φαινόμενο στο σύνολό του, αφετέρου 

αδιαφορεί για τις τύχες των ανθρώπων. Αυτή η συνειδητοποίηση θα έπρεπε να γίνει πιο 

εύκολα στην Ελλάδα, μιας και δεν έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τότε που οι 

Έλληνες μετανάστευαν σε άλλες χώρες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αντιμετώπιση του 

προβλήματος πρέπει και δύναται να γίνει σε εθνικό και όχι διακρατικό και κοινοτικό 

επίπεδο.  Μια πιο παραγωγική, αποδοτική και ανθρώπινη διαχείριση του φαινομένου 

της μετανάστευσης θα επεδίωκε την απορρόφηση πόρων στους τομείς της ανάπτυξης 

των χωρών που δημιουργούν μετανάστες και όχι τόσο σε πολιτικές επιδιόρθωσης 

προβλημάτων που προκύπτουν από τις μαζικές εισροές μεταναστών, παράνομων ή μη.  

Οι πολιτικές αυτές, δεν θα σεβόταν τα ανθρώπινα δικαιώματα αν γινόταν με 

αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον, ή την αδιαφορία για την μοίρα των ανθρώπων που 
                                                           
24 Μαρούκης 2010, 55-59 
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κρατούν έξω από τις χώρες τους, όμως θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα πιο 

ασφαλές περιβάλλον για διαμονή και διαβίωση πέρα από τις χώρες τους, λειτουργώντας 

έτσι μακροπρόθεσμα υπέρ του κοινού καλού. Ταυτόχρονα, δεν θα λειτουργούσαν 

απαγορευτικά και αφαιρώντας το δικαίωμα των ανθρώπων για μετακίνηση και επιλογή 

του τόπου διαμονής τους, όμως θα είχαν συντελέσει στην δημιουργία ενός πιο 

εκλογικευμένου, δίκαιου και λογικού τρόπου επιλογής και στην ελαχιστοποίηση 

περιπτώσεων οπού η μετανάστευση είναι αναγκαστική απόφαση.  Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πρόοδο στο θέμα των μεταναστευτικών πολιτικών είναι η 

συνεργασία των κρατών, με στόχο όχι την περιχαράκωση των εύρωστων κρατών και 

την απομόνωση των υπολοίπων, αλλά την ουσιαστική μέριμνα για την ζωή και την αξία 

του κάθε ανθρώπου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο του κάθε κράτους 

ξεχωριστά αλλά και των πολιτών του.  
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