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1. Εισαγωγή 

«Άμεσο επιτακτικό καθήκον είναι η προστασία αυτών που βρίσκονται σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης. Η δραματική προσπάθεια χιλιάδων μεταναστών που 
διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να διασχίσουν τη Μεσόγειο μας έχει όλους 
συγκλονίσει»1 

Η παρούσα διπλωματική πραγματοποιείται σε καθοριστική για το μέλλον της 
Ευρώπης περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς αμφιβολία, αντιμετωπίζει σήμερα 
ιδιαίτερες προκλήσεις: την κρίση της Ευρωζώνης με την ένταση των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών λιτότητας, την αντιμετώπιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του ισλαμικού κράτους στην Ευρώπη, τη σύγκρουση με τη 
Ρωσία για την προσπάθεια της βίαιης επιβολής της στην Ουκρανία, και τη δραματική 
αύξηση των προσφυγικών ροών. 

Όλες αυτές οι κρίσεις και οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
μεγάλες εντάσεις, θέτοντας το μέλλον της Ευρώπης επιτακτικά πλέον στο επίκεντρο της 
δημόσιας, κοινωνικής, πολιτικής και ακαδημαϊκής συζήτησης. 

QUO VADIS ΕΥΡΩΠΗ; 

Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι εάν θα συνεχιστεί με 
αποφασιστικότητα και πίστη στις αξίες του Ευρωπαϊκού Οράματος η Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση ή εάν θα επιστρέψουν τα κράτη μέλη σε εθνική περιχαράκωση και 
αποποίηση των  ιδεωδών της. 

Κίνητρο για την εκπόνηση τούτης της διπλωματικής αποτελεί η συνείδηση της 
σοβαρότητας της κρίσης που διατρέχει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η άνοδος της 
ακροδεξιάς αλλά και η ανάδειξη δράσεων αλληλεγγύης από τις κοινωνικές μάζες, συχνά 
σε αντίθεση με τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών ελίτ, που δείχνουν έναν εναλλακτικό 
δρόμο αντιμετώπισης των προκλήσεων της ΕΕ από τους ίδιους της τους πολίτες: 
αλληλέγγυο και δημοκρατικό. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η Ευρώπη θα τους 
«ακούσει». 

Τους επόμενους μήνες κρίνεται εάν η Ευρώπη θα μείνει στον αξιακό πυρήνα με τον 
οποίο συγκροτήθηκε πριν από 60 χρόνια. Ό,τι καθορίζει την Ευρώπη ως ενιαία 
υπονομεύεται καθημερινά με την αμφισβήτηση των θεμελιωδών αξιών στην 
ευημερούσα ζώνη του πλανήτη που η δημοκρατία θεωρείται αυταξία και ο σεβασμός 
στην ανθρώπινη ζωή και τα δικαιώματα αποτελεσαν τους άξονες συγκρότησής της και 
βασικές πτυχές του κανονιστικού της Δικαίου. 

                                                           
1 Ανακοίνωση της επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή 
και την Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη μετανάστευση, Βρυξέλλες, 13.5.15 
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Η ακαδημαϊκή κοινότητα οφείλει να πάρει θέση απέναντι στην στροφή της Ευρώπης 
και να καταθέσει υλοποιήσιμες πολιτικές προτάσεις διαχείρισης ενός τόσο κρίσιμου 
ζητήματος στην κατεύθυνση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της 
αξιοπρέπειας. 

 

2. Σκοπός και Στόχοι 

Στην παρούσα διπλωματική  εργασία μελετούμε το προσφυγικό ζήτημα και 
ευρύτερα το μεταναστευτικό πρόβλημα, τόσο σε συνάρτηση με τα διεθνή αλλά και 
ευρωπαϊκά νομικά πρότυπα, όσο, και τούτο αποκτά μία κεφαλαιώδη σημασία, με τις 
ασκούμενες ή υπό διαμόρφωση πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτό μάλιστα το δεύτερο σκέλος εγείρει μείζονα ιδεολογικά, πολιτικά και ηθικά 
ζητήματα για την αποσαφήνιση του ρόλου και της φυσιογνωμίας της Ε.Ε. με καταλύτη 
το προσφυγικό ζήτημα. 

2.1 Σκοπός 

Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι μέσω της 
μελέτης της διεθνούς αλλά και της Ευρωπαϊκής νομικής και πολιτικής πραγματικότητας 
να αποφανθεί, σε όποιο βαθμό είναι εφικτό, για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της 
ΕΕ στο παρόν και να προτείνει εναλλακτικές προτάσεις άσκησης μεταναστευτικής 
πολιτικής με στόχο το δημοκρατικό μετασχηματισμό της ΕΕ στην κατεύθυνση της 
αλληλεγγύης. 

2.2 Στόχοι 

Ο παραπάνω σκοπός αναλύεται  στους ακόλουθους επιμέρους στόχους: 

1. Παρουσίαση και κριτική ανασκόπηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού νομικού 
πλαισίου, ορισμού διαχείρισης και αξιολόγησής του προσφυγικού ζητήματος 
και ευρύτερα του μεταναστευτικού ζητήματος. 

2. Σύντομη διερεύνηση του βαθμού και του τρόπου επίδρασης της κατάστασης της 
συγκρουσιακής κατάστασης στη Μέση Ανατολή καθώς και η διερεύνηση του 
ρόλου του «Iσλαμικού κράτους» στην πρόκληση του προσφυγικού κύματος στην 
ΕΕ αλλά και το ρόλο της ΕΕ στην αστάθεια στη Μέση Ανατολή. 

3. Παρουσίαση των σχεδιασμών και των ήδη εφαρμοσμένων πολιτικών της Ε.Ε. για 
το Προσφυγικό ζήτημα και των σχετιζόμενων διαφόρων πρωτοβουλιών ώστε να 
διερευνηθεί το δύσκολο και ακανθώδες ζήτημα της συμβολής του προσφυγικού 
ζητήματος στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και της ταυτότητας της Ε.Ε. 

4. Σκιαγράφηση και ιχνηλάτιση της σύνδεσης της έννοιας της «Αλληλεγγύης»  και 
των πολιτικών υλοποίησης της με τα ευρύτερα κοινωνικά, πολιτικά και 
ιδεολογικά κινήματα τα οποία αναπτύσσονται στο εσωτερικό της.  

Τέλος, συμπερασματολογικά, μαζί με την παράθεση των γενικών συμπερασμάτων 
θα επιχειρηθεί και μια σκιαγράφηση των δυνατών ερευνητικών κατευθύνσεων που 
απορρέουν από την διπλωματική αυτή εργασία. 
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3. Μέση Ανατολή- Ισλαμικό Κράτος 

3.1 Εισαγωγή 

To προσφυγικό ζήτημα έχει πολλές και διαφορετικές γενεσιουργές αιτίες και 
ταυτόχρονα ποικίλες μεταβλητές έχουν επηρεάσει την εμφάνιση, την ανάπτυξη και την 
ραγδαία του επιδείνωσή στη σημερινή ιστορική συγκυρία. Θεωρούμε, ότι το πεδίο της 
Μέσης Ανατολής τόσο από την γεωγραφική, την πολιτική, την θρησκευτική και κυρίως 
την γεωπολιτική του σημασία, διαδραματίζει έναν καίριο και, ενδεχομένως, κομβικό 
ρόλο σε κάθε απόπειρα θεωρητικής κατανόησης, αρχικά, και, στην συνέχεια, 
διερεύνησης  του φαινομένου της σημερινής προσφυγικής κρίσης. 

Συνεπώς, στο κεφάλαιο τούτο θα μελετήσουμε μόνο ορισμένα στοιχεία και πτυχές 
από δίκτυο (network) των διάφορων αντιθέσεων που συνθέτουν το πεδίο (domain) των 
αντιπαραθέσεων της Μέσης Ανατολής. H προσπάθεια αυτή επιχειρεί να 
αποστασιοποιηθεί από κοινωνικές και μη επιστημονικές αφηγήσεις για την Μέση 
Ανατολή, οι οποίες κινούμενες στο έδαφος μίας, ιστορικού και θρησκευτικού τύπου, 
φαινομενολογικής περιγραφής, ερμηνεύουν, συνήθως, τις αντιθέσεις στην Μέση 
Ανατολή ως αποτέλεσμα της ίδιας της φύσης του μουσουλμανισμού, ως μίας θρησκείας 
«οπισθοδρομικής και επιθετικής». Τούτο το αφήγημα προβάλλεται συχνά στα ΜΜΕ και 
απέχει από την επιστημονική μελέτη που πραγματοποιεί βαθύτερες και αντικειμενικές 
επιστημολογικές συνδέσεις και κρίσεις.  

Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα τούτου του Κεφαλαίου θα επιχειρηθεί μία συνολική 
‘ανάγνωση’ του πολύπλοκου ζητήματος της Μέσης Ανατολής και των διαφορών 
μεταβλητών που το ορίζουν. Παράλληλα, θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις πολεμικών συγκρούσεων, σε αυτές του Αφγανιστάν, του Ιρακ και του Ιράν, 
καταλήγοντας στην πρόσφατη σύγκρουση της Συρίας, έναν από τους σημαντικότερους 
παράγοντες της εμφάνισης, εξάπλωσης και έξαρξης των πρόσφατων προσφυγικών 
ροών.   

Στην δεύτερη ενότητα του Κεφαλαίου θα στρέψουμε την προσοχή μας στο 
φαινόμενο του ISIS, ή, όπως ορθότερα αποκαλείται, του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο, 
σημειολογικά, αντιστοιχεί σε ένα επιπρόσθετο κομμάτι του μεσανατολικού πολιτικού 
πλέγματος. Κύριο μέλημά μας σε τούτη την προσπάθεια θα είναι η διερεύνηση εκείνων 
των πτυχών του Μεσανατολικού και του Ισλαμικού Κράτους, οι οποίες έχουν ή ασκούν 
μία καταλυτική επίδραση στο προσφυγικό ζήτημα, ανιχνεύοντας εκείνους τους 
παράγοντες που σχετίζονται με την δημιουργία, την ανάπτυξη και τελικά την 
επιδείνωση –σε ανθρώπινους όρους- του προσφυγικού ζητήματος και την μετατροπή 
του σε μία ακόμη μεταβλητή του συνολικού γεωπολιτικού και «γεωστρατηγικού  
παιγνίου».  

Τέλος, θα παρατηρήσουμε τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις παρεμβάσεις 
της στη μέση Ανατολή. 
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Κρίσιμη θεωρητική μεταβλητή στην ανάλυσή μας θα είναι η στάση του σύγχρονου 
κράτους απέναντι  στις τρομοκρατικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, εάν θα τις θεωρήσει ως 
απειλή για την εθνική ασφάλεια ή για την έννομη τάξη. Τούτο το δίλημμα πηγάζει από 
την διπλή ευθύνη2 του σύγχρονου κράτους να προστατεύει τους πολίτες του από 
εξωτερικούς εχθρούς και από εγχώριους εγκληματίες. 

Η διερεύνηση τούτη θα βοηθήσει στην ορθότερη και πληρέστερη κατανόηση των 
αιτιών και των διαφόρων μετασχηματιστικών διαδικασιών του προσφυγικού 
ζητήματος, προσανατολίζοντας την ερευνητική μας προσπάθεια στην μελέτη των 
κινήσεων, σχεδιαστικού και πρακτικού χαρακτήρα, και του άλλου μεγάλου ‘παίκτη’ της 
ευρύτερης περιοχής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στην επιχειρούμενη από αυτήν 
διαμόρφωση και άσκηση αντιστοίχων πολιτικών για την Μετανάστευση και το 
Προσφυγικό, αντικείμενο που θα αποτελέσει το θέμα ανάπτυξης του επόμενου 
Κεφαλαίου. 

 

3.2 Μέση Ανατολή 

Η εν εξελίξει προσφυγική κρίση αποτελεί παροξυσμό ενός  προϋπάρχοντος 
φαινομένου που προέκυψε μέσα στη συγκυρία των διαδοχικών κρατικών 
καταρρεύσεων και πολέμων στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Ασίας.  

Η σημερινή έκφραση της προσφυγικής κρίσης συμπλέκεται και με το φαινόμενο της 
οικονομικής μετανάστευσης και γίνεται δυσδιάκριτη από αυτήν. Αυτό είναι ένα νέο, 
μείζον και ιστορικό γεωπολιτικό δεδομένο παράγωγο με τη σειρά του σημαντικών 
γεωπολιτικών αλλαγών την τελευταία μεταψυχροπολεμική τριακονταετία.  

Μετά την κατάρρευση της Συρίας, τα εκατομμύρια άτομα που έφυγαν από τη χώρα 
επισωρεύτηκαν σε ήδη μεγάλα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα προς τις 
μητροπόλεις του καπιταλισμού και τις εστίες πλούτου ανά τον κόσμο. Αυτοί οι 
άνθρωποι μετακινούνται από τεράστιες ζώνες γεωπολιτικής, οικονομικής και πολιτικής 
αποσταθεροποίησης, από τη μέση Ανατολή. 

«Η βία εξακολουθούσε να είναι η λέξη κλειδί στη Μέση Ανατολή», το 1982, αναφέρει 
ο Filk3 (2003), και έτσι εξακολουθεί να είναι και σήμερα. Η Μέση Ανατολή 
χαρακτηρίζεται από δεκαετίες πάλης ενάντια στην αποικιοκρατία, την παλαιστινιακή 
αντίσταση, βαθύτατα διαιρεμένη μεταξύ Hamas και Fatah, η οποία έχει δημιουργήσει 
εμφύλιες διαμάχες στο Λίβανο, στην Αίγυπτο κλπ. Η Σαουδική Αραβία όταν εξετάζεται 
από την οπτική της Δύσης, παρουσιάζει «πολλές ανωμαλίες», ως χώρα «καταπληκτικών 
αντιθέσεων», σημειώνει ο Long4 (1997). Επίσης από την Αραβική Άνοιξη του 2011-2013 
εκθρόνισε δικτατορικά καθεστώτα και τις διάφορες αγωνιστικές κινητοποιήσεις των 

                                                           
2 Gilbert Paul, Terrorism, Security and Nationality, Routledge, London, 1995. 
3 Finkelstein, Εικόνα και Πραγματικότητα της Ισραηλοπαλαιστινιακής διαμάχης, Εκδόσεις 21ου, Αθήνα, 2003 
4 Long D., The Kongdom of Saudi Arabia, University Press of Florida, Gainesville, 1997 
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διαφόρων θρησκευτικών ή εθνοτικών ομάδων, την αιγυπτιακή στρατιωτική 
αντεπανάσταση.5  

Τα παραπάνω επισημαίνονται για την Μέση Ανατολή του πετρελαίου και των 
γεωπολιτικών ανταγωνισμών6, αλλά και της ύπαρξης τρομοκρατικών οντοτήτων, 
προκειμένου να κατανοήσουμε ορθώς τις αποστάσεις της Ευρώπης από αυτή, πριν 
οριστικοποιηθούν σε αγεφύρωτα χάσματα.  

Μία αναφορά στα μουσουλμανικά κράτη:  

«Η κρίση του πετρελαίου, έφερε στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας τον 
αραβικό κόσμο, ενώ τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής τόνισαν γενικότερα την πολιτική 
και θρησκευτική οντότητα των ισλαμικών κρατών»7 (Γιαννουλάτος, 2006) 

«Ο Κουράν ισχυρίζεται πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αραβική κοινωνία 
έχουν ιστορικές ρίζες πουξεπερνούν τις πολιτικές των σύγχρονων ηγετών, κυρίως 
επειδή η σαρία που δεν αναγνωρίζει καμία εκκλησία ή εταιρικό φορέα ως μεσολαβητή 
του ατόμου στο Θεό αποκλείει τους αυτόνομους και αυτοδιαχειριζόμενους ιδιωτικούς 
οργανισμούς. Ένα συμπέρασμα που μπορεί κάποιος να συναγάγει από τη θεωρία του 
είναι πως οι αραβικές δικτατορίες αποτελούν αιτία και συνέπεια μαζί, της απουσίας 
αστικών κοινωνικών δομών»8 (Hourani,2013) 

   Ιστορικά, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι μέρος της ηττηθείσας πλευράς στον 
Α΄Π.Π. με αποτέλεσμα τη διάλυση της αυτοκρατορίας, ενώ οι νικήτριες δυνάμεις, 
Βρετανία και Γαλλία, απέκτησαν ηγεμονικό έλεγχο9 των υπολειμμάτων της. Μετά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ πραγματοποιούν παρεμβάσεις στην περιοχή10(ή 
έχουν υποστηρίξει εσωτερικά καθοδηγούμενα πραξικοπήματα.  

Η πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που γνώρισε η Ευρώπη κατά την 
περίοδο της Αναγέννησης οδήγησε σταδιακά στην ανατροπή ισορροπιών μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης και αποτέλεσε τον προαγγελο της ευρωπαϊκής διείσδυσης στον 
μουσουλμανικό κόσμο. Η έναρξη της εποχής της αποικιοκρατίας έφερε τους 
μουσουλμάνους αντιμέτωπους με σοβαρές πολιτικές, κοινωνικές και ιδεολογικές 
προκλήσεις. Η δυτική παρουσία άσκησε επιρροές στην καθημερινότητα των 

                                                           
5 Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Αιγύπτου, όπου στην κορύφωση της εξέγερσης υπήρχαν εκατοντάδες 
αναλύσεις για τον ρόλο των διαφόρων Social Media (Facebook, Twitter). Ωστόσο απουσίαζε η παρουσίαση των 
απεργιών χιλιάδων εργαζομένων. 
6 Τα έσοδα από την πώληση του πετρελαίου στο ΙΚ υπολογίζονται σε 100 εκατ. δολάρια μηνιαίως. 
7 Γιαννουλάτος Αν., Ισλάμ, θρησκειολογική ανασκόπηση, Ακρίτας, Αθήνα, 2006 
8 Kuran Timur, Weak Foundations of Arab Democracy , International Herald Tribune, 29 May 2011 
9  Η Βρετανία, που είχε υπό τον ελεγχό της ήδη την Αίγυπτο από το 1882, ανέλαβε αποτελεσματικά τον έλεγχο των 
κυβερνήσεων στο σημερινό Ιράκ, την Ιορδανία, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη και τη Σαουδική Αραβία, ενώ η Γαλλία, 
που είχε ήδη τον έλεγχο ενός μεγάλου μέρους της Βόρειας Αφρικής, ανέλαβε τον έλεγχο του Λιβάνου και της 
Συρίας. 
10 Πραγματοποίησαν στρατιωτικό πραξικόπημα στην Συρία, το 1949. Ακολούθησε άλλη επιχείρηση της CIA για την 
ανατροπή του Ιρανού ηγέτη Μοχάμεντ Μοσαντέκ το 1953. Στηρίχθηκε η ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι της 
Λιβύης το 2011, την ανατροπή του Μοχάμεντ Μόρσι της Αιγύπτου το 2013 και τον συνεχιζόμενο πόλεμο εναντίον 
του Μπασάρ Αλ Άσαντ της Συρίας. 
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μουσουλμανικών πλυθυσμών.  Δημιουργήθηκε έτσι ένα κίνημα ισλαμικής αναγέννησης 
στις κατατμημένες πλέον χώρες του μουσουλμανικού κόσμου, εμπνευσμένο τόσο από 
τις εθνικές ιδεολογίες που ήταν παράγωγα της δυτικής σκέψης, όσο και από την «Χρυσή 
Εποχή» του Ισλάμ., οδηγώντας τελικά στην ανάπτυξητου φαινομένου του Ισλαμισμού11 
(Παπαγεωργίου, Σαμούρης, 2012).  Οι κοινωνικές εξελίξεις και αναζητήσεις που άρχισαν 
στην Ευρώπη από τα μέσα του 19ου αιώνα και εντάθηκαν κατά τον 20ο, δημιούργησαν 
σοβαρό αντίκτυπο και ανακατατάξεις στο χώρο του Ισλάμ. Η επαφή των διανοούμενων 
με τη δυτική σκέψη και η επαφή με τον τεχνολογικό πολιτισμό στην καθημερινή ζωή 
των μουσουλμανικών μαζών δεν ήταν δυνατό να αφήσουν ανεπηρέαστο και ανέπαφο 
τον ισλαμικό κόσμο. Προέκυψαν έτσι ζυμώσεις και εσωτερικές τάσεις  ως προς τις 
σχέσεις κράτους-έθνους-Ισλάμ. Αντιθετικές μεταξύ τους η φιλελευθερη κίνηση 
εκσυγχρονισμού και η αναζωπύρωση της ισλαμικής ορθοδοξίας. Γίνονται έτσι ριζικές 
μεταρρυθμίσεις  και νομοθετικές προσαρμογές με τροποποιήσεις της sharia. «Οι 
συνιστώσες της σκέψης και των σπουδών γύρω από τις οποίες το Ισλάμ διαρθρώθηκε 
ήταν πολυάριθμες αλλά συνυφασμένες μεταξύ τους. Το πρόβλημα που ανέκυψε και 
ήταν το πιο επέιγον ήταν εκείνο της εξουσίας… Βαθμηδόν αποκρυσταλλώθηκαν οι 
διαφορετικές στάσεις απέναντι σε τέτοια προβλήματα»12. Ο σταθεροποιητικός, μη 
προοδευτικός ρόλος της θρησκείας σχετίζεται με τρεις διαστάσεις: στις 
μουσουλμανικές κοινωνίες η θρησκεία αποτελεί τη μόνη διαθέσιμη χάρτα πολιτικών 
δικαιωμάτων για τους κατοίκους των πόλεων και σε κάποιο βαθμό τους προστατεύει 
από την αυθαίρετη εξουσία. Είναι επίσης ο μόνος κοινωνικός καταλύτης της ενότητας 
σε επαρκώς μεγάλη κλίμακα για τις κτηνοτροφικές φυλές. Τέλος, οι λόγιοί της 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κράτος μετά την ίδρυσή του. Αυτοί οι ρόλοι 
διαπλέκονται: Η δυναστεία, η οποία φείλει την ύπαρξή της και την εξουσία και την 
νομιμότητα στην πίστη δεν μπορεί να την απαρνηθεί και έτσι είναι ευάλωτη στην 
κριτική που ασκείται, το σύστημα και η πίστη διαιωνίζονται και θωρακίζονται. Τα 
παραπάνω εξηγούν γιατί το παραδοσιακό μουσουλμανικό κράτος είναι ταυτόχρονα και 
χωρίς αντίφαση ένα ληστρικό κράτος, προς όφελος μιας κυρίαρχης ομάδας και ένα 
ηθικολογικό κράτος13. (Gelner, 2006) 

Για την ορθή κατανόηση των αντιδράσεων και του εν γένει ρυθμού ζωής των 
μουσουλμανικών λαών, είναι απαραίτητη η σοβαρή μελέτη της θρησκείας που έχει 
καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη στάση των ισλαμικών κρατών.  «Εφόσον τεθεί στην 
πραγματική του διάσταση το Ισλάμ -και όχι στη δαιμονοποιημένη- αποτελεί απλά μία 
ιερή θρησκεία που εμπνέει τους πιστούς της για τη διαμόρφωση της ηθικής τους, την 
κάλυψη των υπαρξιακών τους προβλημάτων και αναζητήσεων και την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της καθημερινότητάς τους. Η συνειδητοποίηση και η επίγνωση αυτής 
της διάστασης του Ισλάμ -ως θρησκέιας- αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την 
αντιστροφή του ισλαμοφοβικού κλίματος και των βίαιων εκφάνσεών του που σταδιακά 
διαχέεται επικίνδυνα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ο Ισλαμισμός συνιστά ακραία τάση 

                                                           
11 Παπαγεωργίου, Σαμούρης, Ισλαμισμός και Ισλαμοφοβία, πέρα από την προκατάληψη, τόμος Α’, 
Ταξιδευτής, Αθήνα, 2012 
12 Hourani Al., Ιστορία των Αραβικών Λαών, Λιβάνη, Αθήνα, 1994 
13 Gelner Er., Μουσουλμανική Κοινωνία, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2006 
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που οδηγεί στην κατεύθυνση διάσπασης και όχι συνοχής της κοινωνίας14 
(Παπαγεωργίου, Σαμούρης, 2012).»  

Οι ανακατατάξεις και οι κινήσεις εντός των μουσουλμανικών λαών που 
χρονολογούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα ώθησαν μετά το Β΄ΠΠ τους Ισλαμιστές σε 
μία αισθητή πορεία που χαρακτηρίζεται από προσπάθεια για πολιτική ανεξαρτησία, 
τονισμό της εθνικής ταυτότητας και ενίσχυση του πανισλαμικού ιδεώδους15.  

Το «θερμό» σημείο του προσφυγικού ζητήματος, σήμερα, εντοπίζεται στην Συρία, 
στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, σε περιοχές δηλαδή που σημαδεύτηκαν από εξωτερικές 
επεμβάσεις με κεντρικό σημείο αναφοράς τη διπλή επέμβαση και εισβολή των ΗΠΑ, 
στο Αφγανιστάν το 2001 και στο Ιράκ το 2003. Το Ηνωμένο Βασίλειο εισέβαλε στο Ιρακ 
το 2003. Στην περίπτωση της Συρίας, η εικόνα της είναι η εικόνα μίας κατεστραμμένης 
χώρας, με περισσότερους από 200 χιλιάδες νεκρούς, 11 εκατομμύρια εκτοπισμένων, 3-
4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Τον Αύγουστο του 2014, ένας ευρύτατος συνασπισμός 
στρατιωτικών δυνάμεων με επικεφαλής τις ΗΠΑ ανέλαβε στρατιωτικές επιχειρήσεις με 
βομβαρδισμούς εναντίον περιοχών του Ιράκ και της Συρίας, τις οποίες είχε καταλάβει 
το ISIS, με αποτέλεσμα την καταστροφή ολόκληρων πόλεων και περιοχών και τον 
θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους και πολλοί άμαχοι κάτοικοι.  

Η ευρύτερη περιοχή των Ιμαλαίων μέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό είναι 
αποσταθεροποιημένη, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά εξαιτίας μίας σειράς 
καταστάσεων-παραγόντων στο πλαίσιο μίας εξελισσόμενης μεταψυχροπολεμικής 
αναδιαμόρφωσης των παγκόσμιων ισορροπιών, που χαρακτηρίζεται16 (Παναγιωτάκης, 
2016): 
 

 από τις συνεχείς στρατιωτικές και οικονομικές επεμβάσεις της Δύσης, κυρίως 
των ΗΠΑ, και τις συγκρούσεις μεγάλων και περιφερειακών δυνάμεων μέσω 
πολέμων εντολοδόχων (proxywars). Για παράδειγμα από τη διπλή επέμβαση 
των ΗΠΑ  στο Αφγανιστάν το 2001 και στο Ιρακ το 2003. «Το Μάρτιο του 2003 το 
Ιρανικό Καθεστώς κατέρρευσε μετά την αμερικάνικη εισβολή, της οποίας 
προηγήθηκε ένας από τους πιο αμείλικτους βομβαρδισμούς στην Ιστορία. Ο 
ιρακινός στρατός, συμπεριλαμβανομένης της επίλεκτης Ρεπουμπλικάνικης 
Φρουράς, στην ουσία διαλύθηκ, με τους στρατιώτες να λιποτακτούν μαζικά. Η 
αμερικάνικη τακτική «σοκ και δέος» σκόρπισε εκατόμβες θυμάτων. Υπολογίζεται 
πως στη διάρκεια της εισβολής έχασαν τη ζωή τους 4.000-7.000 πολίτες και 
7.000-12.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Η ανακούφιση και η χαρά πολλών 

                                                           
14 Παπαγεωργίου, Σαμούρης, Ισλαμισμός και Ισλαμοφοβία, πέρα από την προκατάληψη, τόμος Α’, 
Ταξιδευτής, Αθήνα, 2012 
15 Ο στόχος της ίδρυσης του Πάγκοσμιου Χαλιφάτου είναι κοινός για όλες τις Σαλαφιστικές οργανώσεις. 
Προκύπτει από το ότι ένας βασικός πυλώνας του Ισλάμ είναι η έννοια της παγκόσμιας κοινότητας, της 
Uma, που δεν αναγνωρίζει εθνικά συνορα αλλά μόνο την πάγκοσσμια επικράτηση του Dar al Islam 
έναντι στο Dar al Harb. H πραγμάτωση αυτής της διαδικασίας θα κουρφωθεί με τη δημιουργία του 
Πάγκοσμιου Χαλιφάτου. 
16 10 σημεία για τη γεωπολιτική συγκυρία της προσφυγικής κρίσης, Μ. Παναγιωτάκης, το Πιο Κρύο 

Καλοκαίρι, εκδόσεις Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ, Φεβρουάριος 2016, Αθήνα 
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Ιρακινών για την πτώση του μισητού καθεστώτος παρουσιάστηκε ως θέαμα που 
μεταδόθηκε από τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο με ανθρώπους να 
κατεβάζουν τα αγάλματα του Σανταμ Χουσείν. Η ευφορία όμως αυτή δεν 
κράτησε πολύ. Ένας καταστροφικός συνδυασμός παραγόντων βύθισε το Ιράκ σε 
μία περίοδο εξίσου ζοφερή όπως ήταν εκείνη που βίωναν οι πολίτες επί σαράντα 
χρόνια από το μπααθικό καθεστώς: καταστράφηκαν οι υποδομές της χώρας, οι 
δρόμοι, οι γέφυρες, τα νοσοκομεία, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και τα 
κέντρα επεξεργασίας λυμάτων Το χειρότερο όμως ήταν η απουσία συνετής και 
στιβαρής πολιτικής στη μεταπολεμική οικοδόμηση του κράτους.» (Hourani, 
2013) 

 την βία στο Ιράκ που χρηματοδοτείται17 από αντιδραστικές και 
φονταμενταλιστικές/σουνιτικές/ουαχαμπιστικές μοναρχίες της Αραβικής 
Χερσονήσου. Η σύγκρουση τούτη καταλήγει μέχρι στην Κεντρική Αφρική και 
στην Ινδονησία.  

 εμφανίζονται συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούνται και από 
την κλιματική αλλαγή, με αποτέλεσμα την απώλεια δυνατότητας επιβίωσης σε 
πολλές περιοχές. Τα  ρεύματα αυτά υποδαυλίζουν την κοινωνική αναταραχή 
αλλά εντείνουν και τα ρεύματα εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης.  

 από τις συνέπειες της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και των παγκόσμιων 
και περιφερειακών ανισοτήτων στην κοινωνική συνοχή των πτωχότερων χωρών, 

 την Αραβική Άνοιξη και την ήττα της ως κινήματος εκδημοκρατισμού στον 
Αραβικό κόσμο, που προκλήθηκε αλλά και προκάλεσε την υποκατάσταση της 
πολιτικής διαμαρτυρίας από ένοπλους στρατοκρατικούς εμφυλίους πολέμους. 
Οι πόλεμοι έδωσαν χώρο σε παρεμβάσεις τρίτων χωρών και στην ανάδειξη του 
πιο σκληρά παραδοσιοκρατικού και «κορανικά λιτεραλιστικού» τζιχαντισμού σε 
πόλο συσπείρωσης των σουνιτικών πληθυσμών. Σημειωτέον ότι, την περίοδο 
της Αραβικής Άνοιξης και παράλληλα με τις εξεγέρσεις η χρήση του Ίντερνετ και 
των κοινωνικών δικτύων επεκτάθηκε εντυπωσιακά. 
 

Τα Καθεστώτα επομένως έχουν αδύναμα σημεία: συμπαγείς άρχουσες ομάδες, 
επικρατούσες κοινωνικές τάξεις και ισχυρές ιδέες. Ο συνδυασμός αυτών των τριών 
παραγόντων ίσως μας βοηθήσει να εξηγήσουμε γιατί τα καθεστώτα ήταν σταθερά κατά 
τη διάρκεια του ’70, αλλά αν τα εξετάσουμε προσεκτικά ίσως φανούν και ως πηγές 
αδυναμίας. Ο δεσμός μεταξύ του καθεστώτος και των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων 
μπορούσε επίσης να αποδειχθεί ευθραυστος. Τα χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης 
παρουσιάστηκαν κατ επανάληψη στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής.  

 
Οι εξεγέρσεις με αίτημα την δημοκρατία της τελευταίας δεκαετίας και το Ισλαμικό 

Κράτος είναι αμφότερα προϊόντα της τρέχουσας πολύ-πολικής διεθνούς κατάστασης, 
του φαινομένου που αναδύθηκε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Τόσο η Αραβική 
Άνοιξη όσο και το Ισλαμικό κράτος αποτελούν τις όψεις ενός σύγχρονου Ιανού, της 
πολύπλοκης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. 
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Το φαινόμενο ISIS 

3.2.1 Εισαγωγή 

Σε τούτη την ενότητα του Κεφαλαίου θαεπικεντρώσουμε την προσοχή μας στο 
φαινόμενο του ISIS, ή, όπως ορθότερα αποκαλείται του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο, 
σημειολογικά, αντιστοιχεί σε ένα επιπρόσθετο και δυσερμήνευτο τμήμα του 
συνολικότερου μεσανατολικού πολιτικού πλέγματος.  

Συγκεκριμένα, θα μελετήσουμε την εμφάνιση και την ανάδυση, όχι μίας ακόμα 
ένοπλης ομάδας αλλά την ανάδυση και την εμφάνιση μίας νέας πολιτικής οντότητας, η 
οποία προκύπτει μετά τις δεκαετίες πολέμου και καταστροφής, και θα επιχειρήσουμε 
απαντώντας σε βασικά ερωτήματα για τη φύση και τους στόχους του Ισλαμικού 
Κράτους να κατανοήσουμε την αληθινή φύση του φαινομένου και να το συσχετίσουμε 
με την ραγδαία επιδεινούμενη αύξηση των προσφυγικών ροών. 

Η ανάδυση ενός πολυπολικού συστήματος έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για 
όσους κατανοούν τους νέους κανόνες του παιγνιδιού και το Ισλαμικό κράτος 
εκμεταλλεύτηκε τον συριακό πόλεμο δι’ αντιπροσώπων προς όφελός του. 

3.2.2 Το φαινόμενο ISIS 

Οι εικόνες του ISIS που κάνουν το γύρο του κόσμου στα Μ.Μ.Ε. και στα Social Media είναι 
εικόνες φρίκης: μαζικές εκτελέσεις ‘αλλόθρησκων’, αποκεφαλισμοί δημοσιογράφων, 
βιαιοπραγίες κατά γυναικών, δημόσιες θανατώσεις ομοφυλόφιλων, καταστροφές των 
ασσυριακών μνημείων του μουσείου της Μοσούλης. 

Η αύξηση της ισχύος της τρομοκρατικής οργάνωσης, η οποία από τον Ιούνιο του 2014 
ονομάστηκε Ισλαμικό Κράτος ήταν ραγδαία και μέχρι πρότινος είχε περάσει σχεδόν 
απαρατήρητη. Η τζιχανιστική οργάνωση επιχειρεί να επανασχεδιάσει τον χάρτη της 
Μέσης Ανατολής, όπως επεδίωξε και η Al Qaeda. Επιχειρεί, μέσω ενός κατακτητικού 
πολέμου να καταλάβει έναν χώρο που εκτείνεται από τις μεσογειακές ακτές της Συρίας 
μέχρι την καρδιά του Ιράκ. 

Η εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών τα τελευταία 40 χρόνια στις χώρες της Μέσης 
Ανατολής συνθέτει το οικονομικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε το 
φαινόμενο το οποίο εξετάζουμε, στις χώρες όπως η Αίγυπτος το Ιράκ και η Συρία, που  
είχαν περάσει από την δυναμική συγχώνευση ιδιωτικού και κρατικού κεφαλαίου στο 
παρελθόν κάτω από καθεστώτα με αναφορά στον Αραβικό εθνικισμό δημιουργώντας 
μια νέα στενότερη σχέση ανάμεσα στο κράτος και ιδιωτικό κεφάλαιο.  Σημειωτέον ότι 
τα κράτη αυτά, έχουν ακόμη κρατικιστικές δομές που περνούν μεσα από το Μπααθικό 
κατεστημένο. Ο Μπααθισμός αποτελεί μια τριτοκοσμικού τύπου, με πολιτικά κριτήρια, 
προσπάθεια εγκαθίδρυσης σοσιαλιστικών / παναραβικών καθεστώτων στη Μέση 
Ανατολή. Επίσης από τη στιγμή που οι πολιτικές ιδέες οικειοποιούνταν από 
κυβερνήσεις, κινδύνευαν να χάσουν το νόημά τους.  
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Μάλιστα, η στροφή των κυβερνήσεων προς τον νεοφιλελευθερισμό σήμαινε ότι οι 
κερδοφόρες κρατικές βιομηχανίες και υπηρεσίες ιδιωτικοποιήθηκαν σε ανθρώπους του 
στενού και συχνά οικογενειακού περιβάλλοντος του καθεστώτος. Μεγάλα τμήματα του 
πληθυσμού, τα οποία στο παρελθόν είχαν «ανέλθει» κοινωνικά και αποτελούσαν την 
μεσαία διανόηση που υπήρξε ανερχόμενη κοινωνική βάση των καθεστώτων 
προλεταριοποιήθηκαν. Συνεπώς, άνοιξε ο δρόμος για τα πολιτικά κινήματα τα 
συγκρότησαν την Ισλαμιστική αντιπολίτευση, τα οποία στήριξαν την αντίσταση στο 
κοσμικό κράτος το οποίο «ευθύνεται για την κατάσταση και αδιαφορεί».   

Η μετάβαση στην νέα οικονομική και κοινωνική τάξη πραγμάτων δεν ήταν ούτε 
ομαλή ούτε, κυρίως, ομοιόμορφη. Αντίθετα η ανισομέρεια προκάλεσε χάσματα και 
τριβές, τόσο ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη όσο και στο εσωτερικό τους. Το συριακό 
σκέλος του ISIS στελεχώθηκε μαζικά στις τρεις φτωχότερες περιοχές -Ράκκα, ΝτερΕζόρ, 
Χασάκα– Τούτο οφείλεται στην κοινωνική τάση των φτωχότερων στρωμάτων του 
μουσουλμανικού κόσμου να οργανώνονται σε ένοπλες οργανώσεις, στην προσπάθειά 
τους να αντιμετωπίσουν το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και ψυχολογικό αδιέξοδο 
που βιώνουν.  

Μια άλλη συνέπεια της εφαρμογής νεοφιλελεύθερων πολιτικών ήταν η αύξηση του 
ειδικού βάρους των κρατών του Περσικού Κόλπου. Σαουδική Αραβία και Εμιράτα 
αναβαθμίστηκαν, καθορίζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και στηρίζοντας την 
αντεπανάσταση των στρατιωτικών στην Αίγυπτο και τις Ισλαμιστικές ένοπλες ομάδες 
στη Συρία. O Abdullah , τότε Βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας επαίνεσε τον αιγυπτιακό 
στρατό «που έσωσε τη χώρα από ένα σκοτεινό τούνελ»18. Ο μονάρχης τον Αύγουστο 
του 2013  δήλωσε: "Let the entire world know that the people and government of the 
Kingdom of Saudi Arabia stood and still stand today with our brothers in Egypt against 
terrorism, extremism and sedition, and against whomever is trying to interfere in Egypt's 
internal affairs."19 Η Σαουδική Αραβία υποστήριξε την Αιγυπτιακή αντεπανάσταση των 
στρατιωτικών τόσο σε επίπεδο πολιτικής στήριξης, όσο έμπρακτα με οικονομική 
στήριξη και πετρέλαιο. Ήδη το 2013 μαζί με το Κουβέιτ και UAE διέθεσαν πακέτο 
οικονομικής βοήθειας 12 δις δολλάρια, σε αντιστάθμισμα της απώλειας σε οικονομικό 
επίπεδο  από τηε ΕΕ ή τις ΗΠΑ.  

Οι Σύριοι και οι Ιρακινοί πρόσφυγες περιγράφουν το καθεστώς ISIS ως ίδιο με το 
καθεστώς των Ταλιμπάν, με τις ίδιες απαγορεύσεις ενώ παράλληλα φαίνεται ότι 
επιχειρεί «θρησκευτική εκκαθάριση» μέσω επιθετικού προσηλυτισμού. Οι κάτοικοι της 
περιοχής οι οποίοι δεν καταφέρνουν να αποδράσουν είναι υποχρεωμένοι να 
ενστερνιστούν τον ριζοσπαστικό «σαλαφισμό»20 ειδάλλως αντιμετωπίζουν την ποινή 
του θανάτου. 

Ωστόσο, το Ι.Κ. δεν είναι απλώς «οπισθοδρομικό». Σε αντίθεση με τους Ταλιμπάν 
που περιοριζόταν στα κορανικά σχολεία και στην θρησκευτική γνώση που βασιζόταν 

                                                           
18 https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/20/saudi-arabia-coup-egypt 
19 https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/20/saudi-arabia-coup-egypt 
20  Από την λέξη ‘σαλάφ’, δηλαδή ‘προκάτοχος’ ή ‘πρόγονος’, η οποία αναφέρεται στους συντρόφους του Μωάμεθ 
και στις δύο γενιές διαδόχων τους. 
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στις Γραφές του Προφήτη, στην ραγδαία ανάπτυξη του Ι.Κ συνετέλεσαν αποφασιστικά 
η παγκοσμιοποίηση και η σύγχρονη τεχνολογία. 

Η οργάνωση ISIS παρουσιάζεται ως μία νέα, τρομοκρατική οντότητα η οποία 
γεννάται από την τέφρα δεκαετιών πολέμου και καταστροφής. 

Στη δημόσια συζήτηση πυκνώνουν οι καταγγελίες σχετικά με τους πολιτικούς και 
οικονομικούς υποστηρικτές του Ι.Κ. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο 
στρατός των τζιχαντιστών ελέγχει την παραγωγή 30.000 βαρελιών πετρελαίου 
ημερησίως. Τα έσοδα από την πώληση του, προσφέρουν στο ΙΚ μια σταθερή οικονομική 
βάση για τη συνεχιζόμενη επέκτασή του. Μέρος αυτής είναι η εφαρμογή κοινωνικής 
πολιτικής για όσους το ασπάζονται (ίδρυση σχολείων, νοσοκομείων, κα). 

 

3.3 Η στάση της ΕΕ στη Μέση Ανατολή 

«Η ΕΕ είναι παρούσα σε ζώνες κρίσεων ανά τον κόσμο, όπως στην Συρία, το 
Αφγανιστάν, τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, την περιοχή του Σαχέλ και πολλά 
άλλα  μέρη της Αφρικής, της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και Νότιο-Ανατολικής Ασίας. 
Πραγματοποιεί επίσης επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές  που 
πλήττονται από παρατεταμένη κρίση και αστάθεια ως συνέπεια συγκρούσεων. Η 
παροχή βοήθειας στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς του κόσμου αποτελεί ηθική 
επιταγή για την κοινότητα και η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει αναλάβει την πάγια δέσμευση 
να συνδράμει τα θύματα των κρίσεων. Η γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
βοηθά απευθείας άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης ανεξαρτήτως 
ιθαγένειας, θρησκείας, φύλου ή εθνοτικής καταγωγής.»21 

Η σχετική δράση της Επιτροπής, μέσω της έσω της ECHO, επιχειρεί να καλύψει τα 
στάδια της πρόληψης, της ετοιμότητας, της αντιμετώπισης και της αποκατάστασης. 

Η ΕΕ παρείχε βοήθεια σε θύματα πολυάριθμων καταστροφών σε όλα τα μέρη του 
κόσμου. Ακολουθεί παράθεση παραδειγμάτων22 στη Μέση Ανατολή:  

 Μετά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν το 2001, η ΕΕ χορήγησε περισσότερα 
από 483 εκατ. Ευρώ σε βοήθεια για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των 
Αφγανών. 

 Το 2012 η ΕΕ βοήθησε στην περιοχή του Σαχέλ εκατομμύρια ανθρώπους που 
υπέφεραν από λιμό, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια παρασχέθηκε σε εκατοντάδες 
χιλιάδες πρόσφυγες από τη Συρία που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις 
συγκρούσεις στη χώρα τους.  

 Βοήθεια και προστασία παρασχέθηκαν σε χιλιάδες αμάχους την περίοδο των 
συγκρούσεων στη Λιβύη το 2011. 

 το 2010, μια χρονιά με πρωτοφανείς καταστροφές, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
παροχής βοήθειας εκτυλίχθηκαν στο Σουδάν και το Πακιστάν Στο Σουδάν η ΕΕ 

                                                           
21  Η ΕΕ με λίγα λόγια: ανθρωπιστική Βοήθεια, Έντυπο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 2013 
22  Η ΕΕ με λίγα λόγια: ανθρωπιστική Βοήθεια, Έντυπο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 2013 
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βοήθησε στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε έξι εκατομμύρια ανθρώπους που 
επλήγησαν από τις συγκρούσεις και τις εποχικές πλημμύρες. Στο Πακιστάν, 12,5 
εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν κατάλυμα, πόσιμο νερό, υγειονομική περίθαλψη και 
κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής μετά από τις πλημμύρες στη χώρα. 

 
Ωστόσο υπάρχει και η άλλη πλευρά, αυτή της στρατιωτικής παρουσίας  ευρωπαικών 

χωρών που προκάλεσαν ή συντήρησαν την αστάθεια στην περιοχή αλλά και της 
έμμεσης οικονομικής συναλλαγής.  

Το Ηνωμένο Βασίλειο επί Τόνι Μπλερ εισέβαλε το 2003 στο Ιρακ. Σύμφωνα με την 
πρόσφατη έκθεση23 2,6 εκατομμυρίων λέξεων της επιτροπής Σίλκοτ, οι έρενες 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων αποφασίσθηκε ότι 
υπήρχε νομική βάση για την ανάληψη στατιωτικής δράσης απέχουν πάρα πολύ από το 
να είναι ικανοποιητικές. Ο πρόεδρος της επιτροπής, σερ Σίλκοτ  δήλωσε πως: «Το 
Mάρτιο του 2003, δεν υπήρχε άμεση απειλή από τον ΣαντάμΧουσείν και το χάος που 
ακολούθησε στο Ιρακ και στην περιοχή έπρεπε επίσης να προβλεφθεί. Φθάσαμε στο 
συμπέρασμα ότι οι συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων αποφασίστηκε ότι υπήρχε νομική 
βάση για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης απέχον πολύ από το να είναι 
ικανοποιηικές. Επομένως το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε με τις ΗΠΑ στην εισβολή στο 
Ιράκ πριν να εξαντληθούν οι ειρηνικές λύσεις για τον αφοπλισμό της Βαγδατης, πριν 
αναζητηθεί ύστατη λύση»24. 

 
Τον Απρίλιο του 2013, οι υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ απέσυραν όλες τις κυρώσεις 

που μπλόκαραν την εισαγωγή συριακού πετρελαίου. Έτσι μπόρεσαν οι ομάδες που 
βρίσκονταν στο βορειο-ανατολικό τμήμα της Συρίας – ανάμεσά τους και ο ISIS – να 
ενισχυθούν οικονομικά από τις πετρελαιοπηγές που έλεγχαν. Η απόφαση αυτη 
συνέβαλε στη σταθεροποίηση της οικονομικής βάσης του ISIS εντός της Συρίας, και στην 
επέκτασή της οργάνωσης στο βόρειο Ιράκ. 

Το ΙΚ φέρεται να χρηματοδοτείται και από κυβερνητικές και ιδιωτικές πηγές από τα 
πλούσια κράτη του Περσικού Κόλπου. Τα καθεστώτα του Περσικού μέσω της 
οικονομιας του πετρελαίου κινούν μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, μέσω 
χρηματιστηριακών επενδύσεων με επίκεντρο το λονδρέζικο Σίτι και την αγορά 
πολυτελών ακινήτων στην βρετανική πρωτεύουσα.  Το γεγονός ότι τα δολλάρια από το 
τη διακίνηση πετρελαίου των μοναρχιών του Περσικού κινούν σε μεγάλο βαθμό τις 
οικονομίες της Ευρώπης, είναι καθοριστικό για την αποσιώπηση του ρόλου τους. Το 
κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο του Κατάρ (Qatar Investment Authority)25 έχει επενδύσει 
τεράστια ποσά σε μετοχές μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.Οι επενδύσεις του 
Κατάρ στη Βρετανία ανέρχονται σε 30 δισ. δολάρια, στην Γαλλία σε 10 δισ. ευρώ και 

                                                           
23 Chilcot Report www.iraqinquiry.org.uk 
24 Ο Τ.Μπλερ έπειτα από τη δημοσιοποίηση της σχετικής έκθεσης Chilcot Report είπε:  «Ήταν η δυσκολότερη 
απόφαση που έλαβα ποτέ. Την έλαβα καλή τη πίστει. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Εκφράζω τη λύπη  μου, 
διατυπώνω τη μεταμέλειά μου και ζητάω συγγνώμη». www.dailymail.co.uk>article-3676847 
25 ιδρύθηκε το 2005 από τον τότε Εμίρη του Κατάρ Hamad bin Khalifa Al Thani, στα πλαίσια των φιλοδοξιών τής εκεί 
ελίτ να μετατρέψει το Εμιράτο σε διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο 
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στη Γερμανία σε 5 δισ. ευρώ26. Το επενδυτικό κεφάλαιο του Κατάρ έχει σημαντικά 
μερίδια σε τράπεζεςόπως η Barclays, στις αυτοκινητοβιομηχανίες Volkswagen και 
Porsche, στην κατασκευάστρια εταιρεία Hochtief και την εταιρεία τροφίμων Sainsbury. 
Διαθέτει επίσης σημαντικό μερίδιο, άνω του 20%, στην εταιρεία που διαχειρίζεται το 
χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange).Στη Γαλλία έχει επίσης 
σημαντικές συμμετοχές σε εταιρείες27. 

Όσον αφορά την Τουρκία με την οποία η ΕΕ συνάπτει διμερείς συμφωνίες για την 
αναχαίτιση των προσφύγικών ροών, πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου 
Κολούμπια28 έχει συγκεντρώσει πλήθος από ειδήσεις που αφορούν αποκαλύψεις για 
την ενεργό στήριξη που παρείχε η Τουρκία από το 2014 στους μαχητές του ISIS. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης συζητά29 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη 
Μέση Ανατολή. Το πιο σημαντικό εμπόδιο μιας σταθερής διακυβέρνηση στην περιοχή, 
υπήρξε ανέκαθεν η έλλειψη της αυτο-διακυβέρνησης (Sachs, 2015). Για έναν αιώνα, οι 
επεμβάσεις της Δύσης έχουν υπονομεύσει30 τις θεσμικές διαδικασίες. Περισσότερες 
από τις μισές αιτήσεις ασύλου προέρχονται από χώρες όπου η χρόνια οικονομική 
δυσπραγία είναι άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της στρατιωτικής παρέμβασης της 
Δύσης. 

3.4 Συμπεράσματα 

Η σύγχρονη μεταναστευτική κινητικότητα προς την ΕΕ είναι στενά συνδεδεμένη με 
τις διεθνείς γεωπολιτικές μεταβολές, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με την 
κατάρρευση του διπολισμού το 1990, και πιο πρόσφατα με τις ένοπλες συρράξεις στη 
Μέση Ανατολή και στο Αφγανιστάν, τη διεθνή επέμβαση στη Λιβύη, τις περιβαλλοντικές 
καταστροφές στην Ασία, τους λιμούς, τη φτώχεια και την πολιτική αστάθεια σε πολλές 
γειτονικές περιοχές.   

Μέσα στο κλίμα πολυπαραγοντικής γενικής αστάθειας και κρατικής κατάρρευσης 
όπως παρουσιάστηκε σε τούτο το κεφάλαιο, οι ανθρώπινες ροές, μεταναστευτικές και 
προσφυγικές, αναδρούν πάνω στην περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων και διαχέουν 
τη σκιά των τοπικών συγκρούσεων σε μία διευρυνόμενη γεωγραφικά περιοχή.31 

Οι σημερινές μετακινήσεις προσφυγικών πληθυσμών είναι στοιχεία μιας κρίσης που 
ξεπερνά τα όρια των εμπόλεμων ζωνών και βιώνονται σαν μια πολιτική κρίση για την 
Ευρώπη. Αφενός η Ευρώπη παρουσιάζεται ως προτιμητέα περιοχή καταφυγής 

                                                           
26 http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/ta-petrodolaria-toy-isis 
27 Lagardère, Total, EADS, Suez,Veolia κ.α. οι επενδύσεις του Κατάρ στη Γαλλία απολαμβάνουν ειδικά προνόμια 
28 δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα Huffingtonpost 
29 Η τελευταία σχετική υπουργική σύνοδος για μια ειρηνευτική πρωτοβουλία στη Μέση Ανατολή 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 3 Ιουνίου 2016. Οι υπουργοί ενημερώθηκαν από τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ 
για τη Μέση Ανατολή κ. Fernando Gentilini, ο οποίος μίλησε κυρίως για την πορεία των εργασιών όσον αφορά την 
επικείμενη έκθεση της Τετραμερούς. http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/fac/2016/06/20/ 
30 απόρριψη των αποτελεσμάτων των εκλογών σε Αλγερία, Παλαιστίνη, Αίγυπτο κ.α. 
31 10 σημεία για τη γεωπολιτική συγκυρία της προσφυγικής κρίσης, Μ. Παναγιωτάκης, το Πιο Κρύο Καλοκαίρι, 
εκδόσεις Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ, Φεβρουάριος 2016, Αθήνα 
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προσφύγων σε μία δύσκολη για αυτήν συγκυρία, αφετέρου πρόκειται για 
μουσουλμανικούς πληθυσμούς πολιτιστικά αναπαριστατημένους ως αντιπάλους της 
Δύσης στο πλαίσιο της κατασκευής νέων πολιτικών πραγματικοτήτων μετά των Ψυχρό 
Πόλεμο: της επιτελεστικής λειτουργίας του Πολέμου των Πολιτισμών. 

Η ΕΕ ως παγκόσμιος γεωπολιτικός δρών, ασκεί σημαντική ανακουφιστική πολιτική 
παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του ECHO η οποία ωστόσο ενώ λειτουργεί 
ανακουφιστικά, ταυτόχρονα συντηρεί το αδιέξοδο καθώς δε στοχεύει σε αναπτυξιακές 
πολιτικές που θα δώσουν στις τοπικές οικονομίες οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία.  

Ταυτόχρονα μοιάζει να αυτοεγκλωβίζεται μη λαμβάνοντας θέση για το πώς 
σχεδιάζεται ο χάρτης της Νέας Μέσης Ανατολής και αγνοώντας τις ευθύνες των κρατών 
μελών της στην ενίσχυση της αστάθειας στην περιοχή, περιορίζεται στην ενίσχυση των 
διαφόρων ‘αφηγήσεων’ περί σύγκρουσης πολιτισμών και τρομοκρατίας δίχως να 
αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος, τα οποία συνοπτικά εξετάσαμε 
προηγουμένως. Ταυτόχρονα με την υιοθέτηση πολιτικών καταστολής και αναχαίτισης 
υποσκάπτει τα ίδια της τα θεμέλια.  

Η αλλαγή της στάσης της ΕΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνευση στη 
Μέση Ανατολή.  Τούτη βέβαια η προϋπόθεση αποτελεί αναγκαία αλλά όχι επαρκή πια 
συνθήκη, για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.  

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, οφείλουν να υιοθετήσουν μία 

ουσιαστική διπλωματική προσέγγιση με έμφαση στον διάλογο, την ειρήνη και τη 

Δημοκρατία με επίγνωση και ειλικρίνεια. 

 Επιτακτική ανάγκη επίσης είναι η παροχή της απαραίτητης υποστήριξης για τη 

«δημιουργία» κράτους όπου αυτά έχουν εκπέσει, με σεβασμό στην κυριαρχία των 

χωρών αυτών, ακολουθώντας την επιθυμία των λαών  (ακόμα και αν προκειται για 

ισλαμιστικές κυβερνήσεις) και του Διεθνούς Δικαίου. 

 Επιπρόσθετα, είναι μείζονος σημασίας η παροχή υποστηρικτικής βοήθειας 

προκειμένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο στις περιοχές 

αυτές, που μακροπρόθεσμα θα εγγυάται την ανεξαρτησία και την αυτονομία του, 

καθώς και την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.Η 

θεώρηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας ως εργαλείο για την ανάπτυξη είναι 

λανθασμένη. Αφενός επειδή δεν μειώνουν αποτελεσματικά τη μετανάστευση, 

αφετέρου διότι η ίδια η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει μεγαλύτερη πηγή 

ανάπτυξης μέσα από τη μετακίνηση ιδιωτικού κεφαλαίου. Για παράδειγμα μπορεί 

να ενισχυθεί η ελεύθερη διακίνηση και επιστροφή των μεταναστών που 

σπουδάζουν, στις χώρες καταγωγής τους. 
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4. Μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ 

Εισαγωγή  

Στο πρώτο μέρος του παρόντος κεφαλαίου, ακολουθεί η παρουσίαση σε θεωρητικό 
επίπεδο των δημοφιλέστερων επιστημονικά ορισμώντης μετανάστευσης, των βασικών 
της κατηγοριοποιήσεων με βάση ποικίλα κριτήρια, καθώς και της έννοιας της 
μεταναστευτικής πολιτικής και μία αναφορά στις θεωρίες μετανάστευσης. Τούτα 
αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο για την ακόλουθη παρουσίαση και την κριτική 
ανάλυση των μεταναστευτικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις απαρχές της 
έως και σήμερα.   

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεταναστευτικές πολιτικές της 
Ένωσης, οι αρχές που τις διέπουν, το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την 
μετανάστευση. Εν συνεχεία παρουσιάζονται οι βασικές μεταναστευτικές πολιτικές που 
υλοποιεί σήμερα η Ένωση για την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: το άσυλο  (και 
πως εν τέλει εγκιβωτίζονται οι ευρωπαϊκές αποφάσεις στις εθνικές νομοθεσίες περί 
ασύλου, το παράδειγμα της Ελλάδας) η επανένωση οικογενειών, η προστασία των 
ασυνόδευτων ανηλίκων, η επιστροφή ανθρώπων –εθελούσια και υποχρεωτική, ενώ 
γίνεται αναφορά και στην ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η ΕΕ σε πρόσφυγες, από 
το 2015. Ακολουθεί η παρουσίαση των θεσμών της ΕΕ που εμπλέκονται κατεξοχήν με 
το προσφυγικό ζήτημα: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ο 
EASO, το Ευρωπαϊκό  Δίκτυο Μετανάστευσης, η FRONTEX, η ΕΣΑ,κα. 

Στο τρίτο μέρος συζητείται η άνοδος της ακροδεξιάς στο πολιτικό σκηνικό της ΕΕ, η 
σχέση της με την είσοδο των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. 

Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται έντεκα σημεία ως εναλλακτικές πολιτικές 
επιλογές σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού αλλά και ως έμπρακτες άμεσες 
βελτιώσεις στην μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. Σημειωτέον ότι η συμφωνία ΕΕ 
Τουρκίας που αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο, κινείται στην εντελώς αντίθετη 
κατεύθυνση.  

Τέλος, συμπερασματικά ακολουθεί μία κριτική αποτίμηση των μεταναστευτικών 
πολιτικών της ΕΕ, βασισμένη στους άξονες κριτήρια της αποτελεσματικότητας, της 
κατεύθυνσης ολοκλήρωσης και της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού 
στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

4.1 Μετανάστευση: ορισμός και είδη 

Η μετανάστευση αποτελεί ένα ευρύ πεδίο επιστημονικής σκέψης και έρευνας των 
κοινωνικών επιστημών. 

Ο όρος συνίσταται σε ποικίλες παραμέτρους, καταγωγής, εθνικότητας, 
οικονομικοπολιτικής και κοινωνικής κατάστασης, κ.α. Χρησιμοποιείται ανάλογα με το 
είδος του λόγου, ρητού, δημόσιου ή σε προσωπικό επίπεδο, πολιτικού 
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κοινωνιολογικού, ακαδημαϊκού, λαϊκού κ.α. Παρατηρείται έντονη επιτελεστικότητα του 
λόγου με τη χρήση αυτή, καθώς χρησιμοποιείται έμφορτη πολιτικών ιδεολογιών, 
αντιλήψεων και συναισθημάτων. 

Υπάρχει συχνά32 ένα έλλειμμα ορισμού ή κατηγοριοποίησης του φαινομένου 
προκειμένου να καταγραφεί ή και επιπρόσθετα, υπάρχει δυσκολία στο να εφαρμοστεί 
κανείς με ακρίβεια ακόμα και ένα επαρκές σύστημα κατηγοριοποίησης. (Morgenstern 
1963) 

 Σχεδόν όλα τα νομικά και κοινωνικοπολιτικά θέματα που σχετίζονται με τη 
μετανάστευση περιστρέφονται γύρω από την κατηγοριοποίησή της. Πρόκειται για μία 
γνωστή στους κοινωνικούς επιστήμονες δυσκολία και στο πέρασμα των χρόνων έχει 
καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να εξευρεθεί και να κατοχυρωθεί μία 
κοινή και καθολικά αποδεκτή μέθοδος κατηγοριοποίησης. Έχει σημειωθεί σημαντική 
επιστημονική πρόοδος και με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία παρατίθεται η 
ακόλουθη ενότητα. Ωστόσο παραμένουν ανοικτά πεδία όπου υποβόσκουν βαθιές 
θεωρητικές αναζητήσεις προκειμένου να βελτιωθεί η κατηγοριοποίηση.  Επιπλέον είναι 
αναγκαίο να διακρίνουμε τις λέξεις, τους όρους από τις κοινωνικές πραγματικότητες.   
Οι σχέσεις τους είναι σύνθετες.  Οι πραγματικότητες μπορεί να υφίστανται πριν ακόμα 
εφευρεθούν οι λέξεις που θα τις αποτυπώσουν, το ίδιο ισχύει και για τις 
κατηγοριοποιήσεις. Από την άλλη όμως οι λέξεις συμβάλλουν και στη δημιουργία 
κοινωνικών πραγματικοτήτων.33 

Ορισμοί που έχουν δοθεί είναι: 

 «φυσική μετάβαση είτε ατόμων μεμονωμένα είτε ομάδων, από μία κοινωνία σε μία 

άλλη.» Eisenstadt,1953 

 «Γεωγραφική μετακίνηση αριθμού ατόμων, ή ακόμα και μεταφορά ανθρώπινου ή 

εργατικού δυναμικού από μία περιοχή σε μία άλλη»Castles&Kosack, 1973. 

 «Μετακίνηση πληθυσμού ή και ατόμου μεμονωμένα, από τον τόπο στον οποίο έχει 

γεννηθεί σε ένα άλλο μέρος στο οποίο εγκαθίσταται, με το οποίο δεν έχει καμία σχέση» 

Ταπεινός,1993. 

 Ο κλασσικός οικονομολόγος A. Smith 1776 συνδέει άρρηκτα τη μετανάστευση με την 

ανάγκη που έχει ένα άτομο να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο.  

 Μετανάστευση34 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. 

 

                                                           
32http://faculty.utep.edu/Portals/1858/Tilly%201976%20Migration%20in%20Modern%20European%20History%20D
pblue145.pdf 
33Schnapper, Allemand, Κρίνοντας το Ρατσισμό, Πατάκης, Αθήνα, 2006 
34http://www.iom.intTerminology and Patterns in Historical Context”, σ. 1-18. )  

http://www.iom.int/
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 Οι μετανάστες είναι άνθρωποι που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους είτε με τη 

θέλησή τους είτε χωρίς αυτή, προς αναζήτηση νέων ευκαιριών καθώς και 

ασφαλέστερων και καλύτερων προοπτικών διαβίωσης. 35 

 Μετανάστης είναι αυτός που διαμένει για τουλάχιστον έξι μήνες μακριά από τον 

συνήθη τόπο κατοικίας του.36 

Η μετανάστευση αποτελεί μια δυναμική διαδικασία και έννοια, η οποία 
μεταβάλλεται συνεχώς, αλλάζει μορφή και αποτελεί συστατικό στοιχείο των αλλαγών 
που συντελούνται στην κοινωνία καθ’ όλη την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. Οι 
αλλαγές αυτές εκτός του ότι έχουν θεωρητικές επιπτώσεις μας οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχουν βασικές ερμηνευτικές αδυναμίες των καθολικών 
θεωρητικών σχημάτων. Φανερώνουν επίσης την ανάγκη να στραφούμε σε λιγότερο 
φιλόδοξες θεωρίες, οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερες ερμηνευτικές ικανότητες.  

Η πολυπλοκότητα του φαινομένου της μετανάστευσης οδήγησε και στη δημιουργία 
ορισμένων σχολών και θεωριών που επηρέασαν την οικονομική σκέψη και 
αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης. 

Οι νεοκλασικές θεωρίες για την αγορά εργασίας και τη μετανάστευση βασίζονται 
στην προϋπόθεση της τέλειας γνώσης των λειτουργιών και διαδικασιών της αγοράς 
εργασία από το άτομο καθώς και της αντίστοιχης πληροφόρησής του για τα οικονομικά 
χαρακτηριστικά άλλων περιοχών.  Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή οι προϋποθέσεις 
αυτές καθίστανται αναγκαίες για τον υποψήφιο μετανάστη εφόσον θα τον 
καθοδηγήσουν να επιλέξει «ορθολογικά» με σκοπό τη μεγιστοποίηση ατομικών και 
οικονομικών συμφερόντων.  Οι συγκεκριμένες θεωρήσεις αντιμετωπίζουν τη 
μετανάστευση ως μηχανισμό εξισορρόπησης της ανισότητας στην κατανομή  ευκαιριών 
και χαρακτηρίζονται  από έντονο μεθοδολογικό ατομισμό (Mousourou, 1990).  

Οι μαρξιστικές και νεομαρξιστικές θεωρίες ερμηνεύουν τη μετανάστευση σα 
φαινόμενο άμεσα συνδεδεμένο με τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές 
και πρεσβεύουν ότι πρέπει να μελετάται στη βάση αυτών των αλλαγών.  Η 
μετανάστευση αντιμετωπίζεται σαν αποτέλεσμα συλλογικής δράσης στις εκάστοτε 
κοινωνικές και ταξικές δομές. 

Οι θεωρίες μέσου επιπέδου (BachR.L. andSchamiL.A. 1982) αποτέλεσαν την 
προσπάθεια συγκερασμού των δυο παραπάνω θεωρητικών κατευθύνσεων με σκοπό να 
ξεπεραστούν οι αδυναμίες που τα χαρακτήρισαν, προτείνοντας ως μονάδα ανάλυσης 
το νοικοκυριό.  Το φαινόμενο της μετανάστευσης, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, 
μπορεί να αναλυθεί με βάση αυτή τη μονάδα μέτρησης εφόσον η οικονομική και 
κοινωνική συμπεριφορά του νοικοκυριού μπορεί να ειδωθεί ως σειρά στρατηγικών 
συντήρησης και επιβίωσης, μια από τις οποίες μπορεί να είναι και η μετανάστευση  για 

                                                           
35 Ερυθρός Σταυρός, Οδηγός Θετικές Εικόνες για τον Εκπαιδευτικό- Ορισμοί, url: http://www.redcross.org.uk/What 

we do /Teaching-resources/Teaching packages/Positive-Images/ 
36Ναξάκης Χ., Χλέτσος Μ., Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονομικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Πτυχές, εκδόσεις 
Πατάκη, 2003 

http://www.redcross.org.uk/What
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ένα ή περισσότερα μέλη του. Έτσι παρόλο που άτομα μόνο μπορεί να μεταναστεύουν, 
η απόφαση δεν είναι ατομική αλλά συλλογική. 

Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου, «η μετανάστευση ως σύγχρονο φαινόμενο 
αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία σε παγκόσμιο επίπεδο».37 

Ο R. Mayoδιακρίνει τη μετανάστευση σε εσωτερική (όταν γίνεται εντός της χώρας) 
και εξωτερική (όταν γίνεται εκτός της χώρας).  Άλλη διάκριση της από τον Robert Gordon 
Latham ανάλογα με τον προορισμό είναι σε πρωτογενή όταν αφορά την κατάληψη μη 
κατοικούμενων περιοχών και δευτερογενή όταν ο άνθρωπος μεταναστεύει σε τόπο με 
άλλο γηγενή πληθυσμό. Ο Petersen διέκρινε ανάλογα με τον κοινωνικό αντίκτυπο τη 
μετανάστευση στη συντηρητική ή καινοτόμο ή ανανεωτική. Η διάκριση αυτή γίνεται για 
να δείξει το αποτέλεσμα (αρνητικό ή θετικό αντίστοιχα), σε κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο στη χώρα που δέχεται τους μετανάστες. Ο J. Isaacδιέκρινε ανάλογα με τα αίτια 
την εκούσια μετανάστευση από την ακούσια ή αναγκαστική. Και οι δύο χαρακτηρισμοί, 
τονίζει αφορούν διαφορετικές όψεις της ίδιας πραγματικότητας, καθώς το άτομο 
μεταναστεύει προκειμένου να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο. Εκούσια είναι η 
μετανάστευση που είναι προϊόν ελεύθερης απόφασης του μετακινούμενου ατόμου ή 
συνόλου. Το φαινόμενο της «ακούσιας μετανάστευσης» απαιτεί διεπιστημονική 
προσέγγιση καθώς αποτελείται από εξαιρετικά σύνθετα στοιχεία.38Βίαιη μετανάστευση 
είναι μία μορφή μετακίνησης που επιβάλλεται συνήθως από τις δημόσιες αρχές ενός 
κράτους και δεν αφήνει περιθώρια επιλογής στους μετακινούμενους (π.χ. μετατοπίσεις 
πληθυσμών, αναγκαστικοί εποικισμοί, απελάσεις και ξενηλασίες, αναγκαστικές 
ανταλλαγές πληθυσμών κ.λπ.). 

Ανάλογα με τον τρόπο, διάκριση που αναφέρεταιστο διαχωρισμό της ατομικής από 
την ομαδική και την αλυσιδωτή μετανάστευση. Ανάλογα με την διάρκειαμε αναφορά 
στην πλήρη και οριστική μετακίνηση πληθυσμών και την ατελή που γίνεται για 
μικρότερο διάστημα για βιοποριστικούς λόγους. Επίσης η μετανάστευση ανάλογα με τη 
διάρκεια της διακρίνεται σε βραχυπρόθεσμη ή προσωρινή και μακροπρόθεσμη ή 
μόνιμη, ενώ ανάλογα με τον προορισμό σε ηπειρωτική ή υπερπόντια.  

Οικονομική μετανάστευση: παράγοντες που ωθούν σε οικονομική μετανάστευση 
είναι η έλλειψη επαρκών δυνατοτήτων απασχόλησης, η υποαπασχόληση, το χαμηλό 
εισόδημα, κα. 

Μετανάστευση για εργασία: Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει το σημαντικό ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει η μετανάστευση εργατικού δυναμικού, ως κινητήρια δύναμη για την 
οικονομική ανάπτυξη την κάλυψη των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες 
καθώς και τη λύση των δημογραφικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Ως εκ τούτου 
έχει θεσπίσει μέτρα στην ΕΕ που διευκολύνουν την είσοδο σε αυτήν ορισμένων 
κατηγοριών μεταναστών. Η προσέλκυση μεταναστών υψηλής ειδίκευσης είναι 
θεμελιώδης για την περαιτέρω βελτίωσητης ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Η μπλε κάρτα 

                                                           
37Παπαδοπούλου Δέσποινα, Μπάγκαβος Χρήστος, Μετανάστευση και Ένταξη των μεταναστών στην Ελληνική 
Κοινωνία, Gutenberg,2006- 
38 Forced Migration Online, What is Forced Migration, url: http://www.forcedmigration.org/about/whatis fm/what-
is-forced-migration 
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της ΕΕ (EUbluecard) παρέχει σε τέτοιους μετανάστες ειδική άδεια παραμονής και 
εργασίας. 39 

Πρόσφυγες: πρόκειται για εκείνους που προστατεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 1 § 
2α της Σύμβασης της Γενεύης, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου 
της Ν. Υόρκης, εφόσον βρίσκονται εκτός της χώρας υπηκοότητάς τους, λόγω 
δικαιολογημένου φόβου δίωξης, εξαιτίας της φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 
κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεών τους και οι οποίοι, για τον λόγο αυτό, 
αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης.  

«Πρόσφυγας εντολής» ονομάζεται εκείνος που εμπίπτει στην εντολή του Ύπατου 
Αρμοστή για τους Πρόσφυγες του Ο.Η.Ε. και προστατεύεται από αυτόν, σύμφωνα με τα 
κριτήρια του σχετικού Εγχειριδίου της Ύπατης Αρμοστείας. 

 Κατηγορία μη καταστατικών προσφύγων αποτελούν οι λεγόμενοι de facto 
πρόσφυγες, δηλαδή υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων το αίτημα για παροχή ασύλου 
έχει απορριφθεί για τυπικούς λόγους, είτε δεν έχουν καν υποβάλλει τέτοιο αίτημα, 
λόγω φόβου αντιποίνων κατά συγγενών τους στη χώρα προέλευσης είτε γιατί δεν 
απέδειξαν πλήρως ότι διώκονται ατομικά, παρά το γεγονός ότι αποδεδειγμένα ανήκουν 
σε διωκόμενη ομάδα είτε επειδή αναγκάσθηκαν να μετακινηθούν από τη χώρα τους 
λόγω πολέμου, εμφύλιας σύρραξης, πολιτικής ή κοινωνικής αναταραχής ή συνεπεία 
σοβαρών φυσικών καταστροφών. 

ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  

Παράτυπος μετανάστης 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.Άλλοι  ευρέως χρησιμοποιούμενοι όροι είναι: παράνομος,  
λαθραίος (clandestine) αντικανονικός (irregular)και χωρίς νόμιμη τεκμηρίωση-χωρίς 
χαρτιά (undocumented)40. Στην παρούσα διπλωματική επιλέγεται ο όρος παράτυπος 
έναντι των υπολοίπων. 

ΠΑΡΑΤΥΠΟΣ: που γίνεται κατά παράβαση των τυπικών (νομικών) διαδικασιών. Οι 
όροι «παράνομος μετανάστης» και «λαθρομετανάστης» αποτελούν λανθασμένους 
όρους έκφρασης. (βλ.και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

 
Πρόκειταιγιαόρους: 
 νομικά εσφαλμένους: Στις περισσότερες χώρες δε συνιστά ποινικό αδίκημα και 

ανήκει στη σφαίρα διοικητικού δικαίου. Αλλά και στις χώρες που οι παραβιάσεις ου 
δικαίου μετανάστευσης συνιστούν ποινικό αδίκημα, η διάπραξη ενός ποινικού 
αδικήματος δε καθιστά το δράση «παράνομο» άτομο. 

 παραπλανητικούς: η πλειονότητα των μεταναστών «χωρίς χαρτιά» στην Ευρώπη 
έχουν εκπέσει του καθεστώτος νομιμότητας ως αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 

                                                           
39Έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Η ΕΕ με απλά λόγια: Μετανάστευση και Άσυλο, Βρυξέλλες, Νοέμβριος, 2014 
40“Overview of International Migration”, Chapter One, “Migration Terminology and Patterns in Historical Context”,σ.  
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διακινητών, παραπληροφόρησης ή γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και όχι 
επειδή έπραξαν κάποια παράβαση. 

 αγνοούν τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις: Τα κράτη έχουν διεθνώς 
αναγνωρισμένες υποχρεώσεις παραβιάζουν  την αρχή της νόμιμης διαδικασίας : ο 
ορισμός ανθρώπων ως δικαίωμά τους στην αναγνώρισή τους ως άτομα-κατόχους 
δικαιωμάτων απέναντι στο νόμο. 

 είναι ανακριβείς χαρακτηρισμοί ανθρώπων που φτάνουν στα σύνορα μίας χώρας: 
Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο κάθε ένας έχει δικαίωμα να φύγει από μία χώρα 
συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.  

 αφαιρούν την ανθρώπινη υπόσταση: ο χαρακτηρισμός των μεταναστών ως 
«παράνομων» τους στερεό την έμφυτη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους και 
αποτελεί στίγμα. 

 ποινικοποιούν: παρουσιάζονται ως απειλή στο δημόσιο συμφέρον. 
 αποτρέπουν το δίκαιο διάλογο 
 υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή: αυξάνουν τους κοινωνικούς διαχωρισμούς και 

υπονομεύουν την αλληλεγγύη 
 αποτελούν αρνητικές διακρίσεις. 

Πρόκειται για τους αλλοδαπούς οι οποίοι, είτε εισήλθαν στη χώρα εξαρχής, χωρίς 
νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα είτε εισήλθαν νόμιμα μεν, υπό κάποια ιδιότητα 
(τουρισμός, σπουδές, νόμιμη εργασία κ.λ.π.) αλλά στη συνέχεια παραμένουν παράνομα 
στη χώρα, ως αντικανονικοί μετανάστες.Στην σύγχρονη εποχή μετανάστευση και 

παράτυπη μετανάστευση αποτελούν ένα 
ενιαίο φαινόμενο. Η παράτυπη 
μετανάστευση εμφανίζεται όπου οι χώρες 
“υποδοχής” μεταναστών εξαντλούν κατά ένα 
τρόπο τις δυνατότητες τους να δεχθούν 
νομίμους μετανάστες. Ιστορικά ως κοινωνικό 
φαινόμενο41, συμπίπτει με την εμφάνιση της 

νομικής υπόστασης του «κράτους» και των συναφών εννοιών της κυριαρχίας των 
συνόρων των πολιτών, που περιόρισαν και έθεσαν υπό τον έλεγχο της κρατικής 
εξουσίας, την ελεύθερη είσοδο και παραμονή εντός των ορίων της κρατικής κυριαρχίας, 
ξένων προς το κράτος ατόμων ή των ομάδων. Κοινωνιολογικά αποτελεί μια μη νόμιμη 
μορφή της λεγόμενης “εξωτερικής” μετανάστευσης δηλαδή της μετακίνησης ατόμων ή 
ομάδων από τη χώρα προέλευσης τους προς μια άλλη χώρα-κράτος. 

 Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η στόχευση των 
δικτύωνεμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης μεταναστών. Η ΕΕ έχει 
ποινικοποιήσει την εμπορία ανθρώπων και παρέχει προστασία στα θύματα. Τα κράτη 
μέλη της ΕΕ έχουν πλέον τη δυνατότητα να χορηγούν άδειες παραμονής σε θύματα 
εμπορίας ανθρώπων που συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για την εξάρθρωση των 
εγκληματικών δικτύων42.  

 

                                                           
41http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1852& 
42Έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Η ΕΕ με απλά λόγια: Μετανάστευση και Άσυλο, Βρυξέλλες, Νοέμβριος, 2014 
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Η CEDEFOP43 προτείνει έναν άλλον διαχωρισμό, που περιλαμβάνει περισσότερο 
λεπτομερείς τύπους μετανάστευσης: 

 Μετανάστευση για λόγους εκπαίδευσης: Αυτός ο τύπος συμπεριλαμβάνεται γιατί 
τελικά το κίνητρό τους καταλήγει να είναι οικονομικό και περιλαμβάνει τους 
σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και αντίστοιχο ακαδημαϊκό προσωπικό 
που κινούνται προς χώρες με παρόμοια ή ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης σε σχέση 
με τη χώρα προέλευσής τους.  

 Μετανάστευση για κατάρτιση: περιλαμβάνει τους επαγγελματίες εκείνους που 
περνούν ένα σχετικό διάστημα σε κάποια χώρα προκειμένου να εξοικειωθούν με τις 
σύγχρονες τεχνολογίες ή άλλα ειδικευμένα προϊόντα. Μετανάστευση για 
επαγγελματικούς λόγους: εδώ περιλαμβάνονται άτομα που ταξιδεύουν για λόγους 
απασχόλησης.  

 «Φιλοξενούμενοι εργάτες»: (contract migration): το είδος αυτό μετανάστευσης 
εμφανίζεται όταν αναγνωρίζεται η ανειδίκευτη ή ημι-ειδικευμένη εργασία για 
λόγους απασχόλησης σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 Μετανάστευση για μόνιμη τακτοποίηση (settlement migration): ο τύπος αυτός 
αναφέρεται στα άτομα που πηγαίνουν σε μία χώρα με σκοπό τη μόνιμη κατοικία. 

Επομένως λόγω της ύπαρξης διαφορετικών κατηγοριών  μεταναστών,  (νόμιμοι και 
παράτυποι μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες κλπ), θα πρέπει να γίνει ένας 
σαφής η χρήση τους στην παρούσα εργασία.  Ακολουθεί η αποσαφήνιση των 
προαναφερθέντων εννοιών με τους ορισμούς που συναντώνται εδώ: 

 Πρόσφυγες: τα άτομα που έχουν λάβει πολιτικό άσυλο και τους χορηγείται άδεια 
αορίστου παραμονής στη χώρα με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Οι λόγοι για τους 
οποίους ένα άτομο μπορεί να έχει λάβει πολιτικό άσυλο είναι συνήθως44 5εξαιτίας 
καταδίωξης από την χώρα του για φυλετικούς, θρησκευτικούς, λόγους εθνικότητας, 
πολιτικούς ή ακόμα εξαιτίας της συμμετοχής του σε κάποια ομάδα. Ο πρόσφυγας 
λόγω των προηγούμενων περιπτώσεων μπορεί να διατρέχει κίνδυνο για την ζωή του 
και για αυτό αναγκάζεται να εγκαταλείψει την χώρα και ίσως να μην επιστρέψει ποτέ 
σε αυτήν. 

 Αιτούντες Άσυλο: οι άνθρωποι που έχουν καταθέσει αίτηση για άσυλο στη χώρα 
υποδοχής και αναμένουν την έγκριση της. Είναι άτομα που εγκατέλειψαν τη χώρα 
τους λόγω πολιτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων και που η επιστροφή τους πίσω 
στην πατρίδα τους εγκυμονεί κινδύνους για την ακεραιότητα τους εξαιτίας της 
φυλετικής τους ταυτότητας ή πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Σύμφωνα 
με την νομοθεσία δεν έχουν δικαίωμα εργασίας εκτός και αν αποκτήσουν την 
αντίστοιχη άδεια.  

                                                           
43Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πρόκειται για ένα οργανισμό, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, του οποίου η αποστολή έγκειται στην παροχή συνδρομής στην Επιτροπή σκοπό την προώθηση και 
την ανάπτυξη της επαγγελματικής και της συνεχούς κατάρτισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
44Βλ. ΙΜΕΠΟ, «Οικονομικές διαστάσεις της μετανάστευσης», Αθήνα, 2005, σελ. 9-10, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_7513_172574324.pdf 
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 Μετανάστες: Υπήκοοι κρατών εκτός ΕΕ που έχουν εισέλθει νόμιμα ή παράνομα 
στην Ελλάδα ή άλλες χώρες της ΕΕ με σκοπό την εγκατάσταση και την ανεύρεση 
προσωρινής ή μόνιμης εργασίας.  

 Μετανάστες με άδεια εργασίας, άτομα δηλαδή από άλλες χώρες που 
αναγκάζονται λόγω δουλειάς να μεταναστεύσουν στη χώρα μας (π.χ. στελέχη 
πολυεθνικών) 

 Ξένοι εργαζόμενοι (foreign workers): αναφερόμαστε σε αυτούς που εργάζονται 
στον αγροτικό ή τουριστικό τομέα σε εποχιακή εργασία. 

 
 

4.1.1 Προβληματισμοί αναφορικά με την διάκριση των όρων 

Συχνά οι όροι που παρουσιάζονται παραπάνω διαπλέκονται μεταξύ τους λόγω των 
πολυποίκιλων παραγόντων που τους ορίζουν με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 
διαδικασία κατηγοριοποίησής τους, ή να μην είναι επαρκής. 

Η σημερινή έκφραση της προσφυγικής κρίσης συμπλέκεται και περιπλέκεται με το 
φαινόμενο της μαζικής οικονομικής μετανάστευσης και γίνεται δυσδιάκριτη από αυτήν 
(Παναγιωτάκης, 2016). Αυτό είναι ένα μείζον και ιστορικό φαινόμενο45,  παράγωγο με 
τη σειρά του σημαντικών γεωπολιτικών αλλαγών στην τελευταία ψυχροπολεμική 
τριακονταετία.Για παράδειγμα, με την κατάρρευση της Συρίας, εκατομμύρια άνθρωποι 
έφευγαν από τη χώρα και επισωρεύτηκαν σε ήδη μεγάλα προσφυγικά και 
μεταναστευτικά ρεύματα προς τις μητροπόλεις του καπιταλισμού. Πρόκειται για 
ανθρώπους που εδώ και τρεις δεκαετίες φεύγουν από μεγάλες γεωγραφικές ζώνες 
γεωπολιτικής, πολιτικής και οικονομικής αποσταθεροποίησης. Βάσιμος είναι ο 
ισχυρισμός πως το σύνολο των αιτιών που προκαλούν προσφυγικές κρίσεις 
συμπεριλαμβάνεται, λιγότερο επιτακτικά, στα αίτια της μεταναστευτικής κρίσης. 

Είναι επομένως δύσκολο να πραγματοποιηθεί η διάκριση ανάμεσα σε πρόσφυγα 
και οικονομικό μετανάστη- οι αιτίες μετανάστευσής τους πιθανώς να σχετίζονται με 
την πολιτική ή πολεμική αποσταθεροποίηση και την οικονομική διάλυση. 
Χαρακτηριστικοί της ασάφειας αυτής είναι οι διοικητικοί ορισμοί αναφορικά με χώρες 
όπου ο οικονομικός μαρασμός έχει δημιουργηθεί από πόλεμο ή καταστροφή. Υπάρχουν 
αρκετές ειρηνευμένες περιοχές του Αφγανιστάν ή της Σομαλίας όπου η οικονομία έχει 
καταρρεύσει και οι άνθρωποι μεταναστεύουν για να επιβιώσουν. Επίσης οι οικολογικές 
πιέσεις στο Μπαγκλαντές οδηγούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε 
«περιβαλλοντικό εκτοπισμό» και προσφυγιά χωρίς ωστόσο να οδηγούν και στην 
αναγνώρισή της αντίστοιχης διεθνούς νομικής ιδιότητας, κοκ. 

 

4.1.2 Έννοια Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Μεταναστευτική πολιτική είναι όλο το φάσμα των πολιτικών ενεργειών που 
αφορούν τόσο στην είσοδο, στην παραμονή, στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των 

                                                           
45Παναγιωτάκης Μ., 10 σημεία για τη γεωπολιτική συγκυρία της προσφυγικής κρίσης, Το πιο κρύο καλοκαίρι, εκδ. 
Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, Ιανουάριος 2016 
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μεταναστών όσο και στους στόχους, στις προτεραιότητες, στις ανάγκες και στις 
πολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις της χώρας υποδοχής. Η μεταναστευτική πολιτική 
κάθε χώρας υποδοχής, πρέπει να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα σε περιφερειακό 
επίπεδο και να θέτει με σαφήνεια τους στόχους της για το κοινωνικό και οικονομικό 
μοντέλο. Ο Από τους δημοφιλέστερους ορισμούς της μεταναστευτικής πολιτικής είναι: 
το σύνολο των μέτρων και των υιοθετημένων κοινωνικών πρακτικών, σύμφωνα με δύο 
άξονες οι οποίοι46: 

α) Ρυθμίζουν και ελέγχουν την είσοδο, τη διαμονή και την απασχόληση των μη 
πολιτών μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για 
ενθάρρυνση, για επιστροφή ή προσωρινή διαμονή και για την καταπολέμηση της 
λαθρομετανάστευσης. 

β) Αντιμετωπίζουν τους ήδη εγκαταστημένους μεταναστευτικούς πληθυσμούς σε 
εθνικό έδαφος (Παπαδοπούλου, 2006) 

 
4.1.3 Αρχές που διέπουν τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ 

 
 σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων/ καταπολέμηση διακρίσεων 

Η νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων προστατεύει τους πάντες 
στην ΕΕ, όχι μόνο τους πολίτες της. Ωστόσο, καλύπτει μόνο τις διακρίσεις λόγω 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, φύλου, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού47. Για παράδειγμα οι μετανάστες 
από τρίτες χώρες δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις λόγω της εθνοτικής τους 
καταγωγής48, της ηλικίας ή του φύλου49 τους στον χώρο εργασίας. Η νομοθεσία δεν 
καλύπτει διαφορές ως προς τη μεταχείριση που απορρέουν από το γεγονός ότι κάποιος 
δεν είναι πολίτης της ΕΕ, για παράδειγμαδιαφορετικούς κανόνες όσον αφορά την 
είσοδο και τη διαμονή σε χώρα της ΕΕ.50 

Οι μεταναστευτικές πολιτικές της Ένωσης πρέπει να ορίζονται από τις αρχές της 
Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας. 

 Επικουρικότητα: Η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης συμπεριλαμβάνει τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής 
μετανάστευσης.  
 Αναλογικότητα: Η μορφή της κοινοτικής δράσης πρέπει να είναι η απλούστερη 
δυνατή που να επιτρέπει να υλοποιηθεί ο στόχος της πολιτικής και η αποτελεσματική 
εφαρμογή της.  

                                                           
46Μεταναστευτικές Τάσεις και Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Χρήστος Μπάγκαβος, Δέσποινα 
Παπαδοπούλου, Αθήνα 2006 
47Οδηγία 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση 
48Οδηγία 2000/43/ΕΚ για τη φυλετική ισότητα  
49Οδηγία 2006/54/ΕΚ για την ισότητα μεταξύ των φύλων (όσων αφορά την απασχόληση) Οδηγία 2004/113/ΕΚ για 
την ισότητα μεταξύ των φύλων (όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες) Οδηγία 79/3/ΕΟΚ για την ισότητα των 
φύλων (όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση) 
50ΈΝΤΥΠΟ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Μάθετε τα δικαιώματά σας, 
προστασία από τις διακρίσεις, ΕΕ, 2015 
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4.2 Σύγχρονες Μεταναστευτικές πολιτικές στην Ε.Ε. 

4.2.1 Κανονιστικό Πλάισιο της Ε.Ε. για την μετανάστευση51 : 

Ενδεικτικά: 

 Σύμβαση της Γενεύης (1951): Η πρώτη διεθνής συμφωνία που κάλυπτε τις ζωές των 

προσφύγων. Καθόρισε το ποιος είναι ο πρόσφυγας, το είδος της νομικής του 

προστασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων που οφείλεινα λάβει. Υπογράφηκε 

από 140 χώρες περίπου. Υιοθετήθηκε για να διευθετήσει τις συνέπειες του Β ΠΠ. , 

τη διάλυση των αυτοκρατοριών και τη μαζική φυγή των ανθρώπων. Η φύση των 

συγκρούσεων και της μετανάστευσης άλλαξε στο πέρασμα των χρόνων. 

Αποδείχθηκε ιδιαιτέρως ευπροσάρμοστη στην περίπτωση παροχής βοήθειας για 

την προστασία περίπου 50.000.000 ανθρώπων στον κόσμο. Όλες οι αποφάσεις της 

ΕΕ μέχρι και  τη Συμφωνία ΕΕ Τουρκίας ήταν στο πνεύμα της Συνθήκης της Γενεύης.  

 Πρωτόκολλο 1967: Το Πρωτόκολλο αφαίρεσε τους γεωγραφικούς και χρονικούς 

περιορισμούς που έθετε η αρχική Σύμβαση, σύμφωνα με τους οποίους μόνο άτομα 

που εμπλέκονταν στα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη πριν την 1η 

Ιανουαρίου 1951 μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση ασύλου.  

 Συνθήκη Άμστερνταμ (1999): Τέθηκε σε ισχύ το 1999, εφαρμόζοντας στην Ε.Ε. 

πολιτικές που αφορούν το έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, το άσυλο, τα 

δικαιώματα υπηκόων τρίτων χωρών και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 

 Συμβούλιο Τάμπερε (1999): Αποφασίστηκε η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης 

των μεταναστών, κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, δίκαιη μεταχείριση υπηκόων 

τρίτων χωρών και πλαίσιο νόμιμης μετανάστευσης αλλά και λήψη μέτρων κατά της 

παράνομης 

 Συμβούλιο Λάακεν (2001): Διαπιστώθηκε ότι οι στόχοι του Τάμπερε δεν 

υλοποιήθηκαν  και συμφωνήθηκε να ενισχυθεί η συνεργασία των χωρών για το 

μεταναστευτικό ζήτημα. 

  Συμβούλιο Σεβίλλης (2002): Συζητήθηκαν τα προγράμματα επαναπατρισμού / 

επανεισδοχής παράνομων μεταναστών αλλά και η φύλαξη των συνόρων της Ε.Ε 

 Συμβούλιο Θεσσαλονίκης (2003): Πρόταση δημιουργίας της Ευρωπαϊκής δύναμης 

FRONTEX (ειδική δύναμη φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.).  

 Συμβούλιο Βρυξελλών (2003): Πρόγραμμα Χάγης 2005-2010 με τις εξής 

προτεραιότητες: α) διευκόλυνση νόμιμης μετανάστευσης, καταπολέμησης της 

"μαύρης εργασίας" και έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, β) η μεταναστευτική 

πολιτική γίνεται ατζέντα των εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) 

ενσωμάτωση μεταναστών και δ) κοινό σύστημα απόδοσης ασύλου για την Ε.Ε.  

                                                           
51Καλοφωλιάς (2011), «Ξένοι εκτός ΕΕ το 7% των πολιτών σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία και Αυστρία». Η Καθημερινή. 
2013-07-17. 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_17/07/2013_509867
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE
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 Συμβούλιο Βρυξελλών (2005): Σφαιρική αντιμετώπιση μετανάστευσης με 

συνεργασία χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού.  

 Συμβούλιο Βρυξελλών (2007): Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης υπηκόων 

τρίτων χωρών για την περίοδο 2007-2013 

 Συμβούλιο Βρυξελλών (2008): Έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την 

Μετανάστευση και το Άσυλο: α) οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης βάσει των 

δυνατοτήτων κάθε κράτους-μέλους (σε επίπεδο αγοράς εργασίας, στέγασης και 

κοινωνικών υπηρεσιών κ.α.) και ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης, β) καταπολέμηση 

παράνομης μετανάστευσης - επαναπατρισμός, γ) ενίσχυση φύλαξης συνόρων και 

δ) συγκρότηση της Ευρώπης ως χώρας ασύλου.  

 Συμβούλιο Βρυξελλών (2009): Ψήφιση του Προγράμματος της Στοκχόλμης (2010-

2014): α)μηχανισμός αξιολόγησης συμφωνιών επανεισδοχής, β) συμφωνίες 

επανεισδοχής με χώρες όπως Αφγανιστάν ή Ιράκ, γ) χρηματοδότηση για υποδομές 

σε τρίτες χώρες με σκοπό τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης και δ) 

διάλογος με τρίτες χώρες για αποφυγή των ανθρωπιστικών τραγωδιών της 

παράνομης μετανάστευσης (λόγω επικινδυνότητας των μεθόδων  

 ΗΝτιρεκτίβα για τα προσόντα 2011/95/EU,52σχετικά με τις προϋποθέσεις για τα 

κριτήρια των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων σαν δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας , για έναν ομοιόμορφο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για όσους 

υπάγονται στο καθεστώς επικουρικής προστασίας.  

 Η Ντιρεκτίβα διαδικασιών 2013/32/EUγια κοινές διαδικασίες που εγγυώνται την 

διεθνή προστασία. 

 Η Ντιρεκτίβα συνθηκών the 2013/33/EUπου χαλαρώνει τα κριτήρια για την 

αποδοχή των αιτούντων διεθνούς προστασίας 

 Δουβλίνο  (EU) 604/2013 που καθορίζει τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για με 

βάση τα οποία τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για να εξετάσουν μία αίτηση για 

διεθνή προστασία από υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή. 

 
 

4.2.2 Άσυλο 

Άσυλο παρέχεται σε ανθρώπους που προσπαθούν να αποφύγουν δίωξη ή σοβαρή 
βλάβη. Το άσυλο αποτελεί θεμελιώδες Δικαίωμα. Η χορήγησή του συνιστά διεθνή 
υποχρέωση δυνάμει της σύμβασης της Γενεύης του 1951 σχετικά με την προστασία των 
προσφύγων. Ήταν η πρώτη Διεθνής Συμφωνία που κάλυπτε τις πιο ουσιαστικές πλευρές 
της ζωής των προσφύγων. Καθόριζε μία σειρά θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ισότιμα με τις ελευθερίες που απολαμβάνουν οι 

                                                           
52http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0095:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0032:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0033:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0604:EN:NOT
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αλλοδαποί υπήκοοι μιας χώρας και σε μερικές περιπτώσεις οι ίδιοι οι πολίτες της 
χώρας. 

Αναγνωρίζει το διεθνές πεδίο δράσης των προσφυγικών κρίσεων και τη 
σπουδαιότητα της διεθνούς συνεργασίας συμπεριλαμβανομένης, της από κοινού 
συμμετοχής των κρατών στη διευθέτηση του προβλήματος των προσφύγων.Καθόρισε 
τον ορισμό του πρόσφυγα και παρέθεσε τα δικαιώματά του, όπως και τις ελευθερίες 
(μετακίνησης, εκπαίδευσης, θρησκείας, κατοχής ταξιδιωτικών εγγράφων, δυνατότητας 
εργασίας) και τόνισε τις υποχρεώσεις του πρόσφυγα ως προς τη χώρα υποδοχής. Μία 
σημαντική διάταξη ορίζει τη μη επιστροφή του πρόσφυγα-τη μη επαναπροώθηση- σε 
χώρα όπου υπάρχει ο φόβος δίωξης του.  

Εξέλιξη, νομική και πολιτική, στα όρια της ανατροπής της Συνθήκης της Γενεύης, 
αποτελεί η συμφωνία μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας 2016, που αλλάζει ριζικά την μέχρι τώρα 
πολιτική Ασύλου, και θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο.  

Το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ) 

Από το 1999 η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για τη δημιουργία ενός κοινού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ)53.Βασικό σημείο του κοινού συστήματος 
Ασύλου είναι η εναρμόνιση των προτύπων προστασίας και υποδοχής στη ΕΕ. Με τον 
τρόπο αυτό, τα άτομα που θα ζητούν άσυλο θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε όλη την 
Ένωση. Παράλληλα το κοινό σύστημα ενισχύεται από την αποτελεσματική στην 
πράξη συνεργασία και αλληλεγγύη των κρατών μελών της ΕΕ τόσο μεταξύ τους όσο 
και με τις χώρες καταγωγής ή διέλευσης των ατόμων που ζητούν άσυλο.  

 Εν συνεχεία, θεσπίστηκαν ορισμένες νομοθετικές πράξεις δεύτερης γενιάς, οι 
οποίες εναρμονίζουν ορισμένες πτυχές των εθνικών διαδικασιών ασύλου και θα 
διασφαλίσουν ότι αυτές είναι ασφαλείς, δίκαιες και αποτελεσματικές και δεν μπορούν 
να γίνουν αντικείμενο κατάχρησης. 

 Η τροποποιηθείσα οδηγία σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου αποσκοπεί στη λήψη 
δικαιότερων, ταχύτερων και καλύτερωναποφάσεων σε σχέση με την χορήγηση 
ασύλου. Αιτούντες άσυλο με ειδικές ανάγκες θα λαμβάνουν την αναγκαία στήριξη 
για να εξηγήσουν το αίτημά τους, και ειδικότερα θα υπάρχει μεγαλύτερη προστασία 
των ασυνόδευτων ανήλικων και των θυμάτων βασανιστηρίων. 

 Η τροποποιηθείσα οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής διασφαλίζει την ύπαρξη 
ανθρώπινων υλικών συνθηκών υποδοχής, όπως η στέγαση, για αιτούντες άσυλο 
στην ΕΕ και τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων. 
Επίσης εξασφαλίζει ότι η κράτηση εφαρμόζεται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης. 

                                                           
53Οδηγία 2011/95/Εε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ,  της 13ης Δεκεμβρίου 2011,  σχετικά Με 
τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας , για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική Προστασία 
και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας ( ΕΕ L 337 της 20.12.2011,  σ . 9). 
Κανονισμός(ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ,  της 19ης Μαΐου 
2010  για την εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου ( ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11). 
(3)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ)  αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  
Της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002  
Του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012,  
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 Η τροποποιηθείσα οδηγία για την αναγνώριση διευκρινίζει τους όρους για την 
παροχή διεθνούς προστασίας και ως εκ τούτου θα οδηγήσει στην ενίσχυση των 
αποφάσεων σχετικά με το Άσυλο. Επίσης θα βελτιώσει την πρόσβαση των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε δικαιώματα και μέτρα ένταξης. 

 Ο αναθεωρημένος κανονισμός του Δουβλίνου ενισχύει την προστασία των 
αιτούντων άσυλο κατά τη διάρκεια καθορισμού  του κράτους που είναι υπεύθυνο 
για την εξέταση της αίτηση και αποσαφηνίζει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών.  

 Ο αναθεωρημένος κανονισμός Eurodacθα επιτρέψει την πρόσβαση των αρχών 
επιβολής του νόμου της ΕΕ στη βάση δεδομένων της ΕΕ με τα δαχτυλικά 
αποτυπώματα των αιτούντων άσυλο σε αυστηρά περιορισμένες περιπτώσεις με 
σκοπό την πρόληψη τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση των πλέον σοβαρών αδικημάτων 
όπως η ανθρωποκτονία και η τρομοκρατία. 

Η Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου54 (που στη συνέχεια εναρμονίζονται στο Δίκαιο 
της κάθε χώρας) ορίζει κανόνες για το σύνολο της διαδικασίας υποβολής της αίτησης 
ασύλου, σχετικά με: τον τρόπο υποβολής της αίτησης, τον τρόπο εξέτασης της αίτησης, 
τη βοήθεια στον/η αιτούντα/ούσα άσυλο, πως ασκείται η προσφυγή και κατά πόσο η 
προσφυγή θα επιτρέψει στον αιτούντα να παραμείνει στο έδαφος. Η προηγούμενη 
οδηγία αποτελούσε τον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή μεταξύ των κρατών μελών την 
εποχή εκείνη. Οι κανόνες ήταν συχνά ασαφείς και παρεκκλίσεις επέτρεπαν στα κράτη 
μέλη να διατηρούν τους δικούς τους κανόνες.   

Η επόμενη Οδηγία55 χαρακτηρίστηκε δημιούργησε ένα συνεκτικότερο σύστημα που 
διασφάλισε ότι οι αποφάσεις για το Άσυλο λαμβάνονται αποτελεσματικότερα και 
δικαιότερα και ότι όλα τα κράτη μέλη εξετάζουν τις αιτήσεις με κοινά υψηλά ποιοτικά 
πρότυπα. Ορίζει σαφέστερους κανόνες σε σχέση με τον τρόπο υποβολής αιτήματος56.  

 

Για να δοθεί Άσυλο σε έναν μετανάστη πρέπει να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας57. 

 

                                                           
54Οδηγία 2005/85/ΕΚ  του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2005 , σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις 
διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα 
55Οδηγία 2013/32/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις 
κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) 
56Πχ. διασφάλιση της δυνατότητας υποβολής αίτησης ασύλου στα σύνορα. Περισσότερη ταχύτητα και 
αποτελεσματικότητα στα σύνορα, να μην υπερβαίνει η διαδικασία τους έξι μήνες, την ύπαρξη κατάλληλης στήριξης 
των ατόμων χρήζοντων βοήθειας: λόγω ηλικίας, αναπηρίας, κα. Σχετικά με τις περιπτώσεις fast track, οι κανόνες για 
τις προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων είναι πολύ πιο σαφείς. 
57Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την 
αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους. 
Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις 

απαιτήσεις για την αναγνώριση ων υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 

για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το 

περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) 
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Για το σκοπό αυτό η ΕΕ έχει εναρμονίσει τα κριτήρια: πρόσφυγας είναι ο υπήκοος 
τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής (απάτρις) που βρίσκεται έξω από τη χώρα προέλευσής του 
και δεν επιθυμεί ή δεν είναι σε θέση να επιστρέψει σε αυτήν, εξαιτίας βάσιμου φόβου 
διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε 
συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.  

Οι κυβερνήσεις θέτουν σε ισχύ τους νόμους μιας χώρας και προστατεύουν τους 
πολίτες σύμφωνα με τις διατάξεις τους. Όταν οι κυβερνήσεις αδυνατούν ή δεν είναι 
πρόθυμες να το κάνουν αυτό συχνά κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ή εμφύλιας 
διαμάχης, πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους μεταβαίνοντας σε άλλη 
χώρα όπου μπορούν να θεωρηθούν πρόσφυγες. Καθώς δεν απολαμβάνουν πια την 
προστασία της χώρας τους, το ρόλο αυτό αναλαμβάνει η διεθνής κοινότητα.  

Εάν ένα πρόσωπο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πρόσφυγας αλλά αδυνατεί παρά 
ταύτα να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του επειδή αντιμετωπίζει πραγματικό 
κίνδυνο να υποστεί σοβαρή βλάβη (θανατική ποινή ή εκτέλεση, βασανιστήρια ή 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή σοβαρή απειλή κατά της ζωής του ή της 
σωματικής του ακεραιότητας λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας), έχει το δικαίωμα σε 
επικουρική προστασία.  

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας αποκτούν ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων:  

 Το δικαίωμα της μη επαναπροώθησης 
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 το δικαίωμα της χορήγησης της άδειας παραμονής και της μετακίνησης εντός και 

εκτός της χώρας διαμονής τους 

 πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια, την απασχόληση, την ιατρική περίθαλψη 

 πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση 

 πρόσβαση σε ενταξιακά προγράμματα που μπορούν να διευκολύνουν την ένταξή 

τους στη χώρα διαμονής 

Ωστόσο, οι δικαιούχοι επικουρικήςπροστασίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 

λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση σε ορισμένες περιπτώσεις βάσει κάποιων εθνικών 

κανόνων 

Στατιστικά σχετικά με το Άσυλο  

Με βάση τον Κανονισμό Regulation (EC) 862/2007, τα στατιστικά δεδομένα είναι 
πλέον διαθέσιμα σε όλες τις διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας ασύλου. Οι 
αποφάσεις των πρωτοβάθμιων οργάνων είναι αποφάσεις κρίνουν την πρώτη 
διοικητική/δικαστική διαδικασία ασύλου στην χώρα αίτησης.  Αντίθετα, οι τελικές 
αποφάσεις προς αναθεώρηση/επανεξέταση σχετίζονται με αποφάσεις που εγγυώνται 
σε τελικό επίπεδο τη διοικητική/δικαστική διαδικασία ασύλου στην χώρα αίτησης και 
προκύπτουν από την άσκηση ένδικων μέσων των αιτούντων άσυλο με απορριπτικές 
αποφάσεις στα πρωτοβάθμια όργανα. Καθώς οι διαδικασίες ασύλου και τα 
αποφασιστικά σώματα διαφέρουν ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ,  η τελική απόφαση 
θα προκύψει με βάση την εθνική νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες. Ωστόσο, η 
εφαρμοσμένη μεθοδολογία ορίζει πως οι τελικές αποφάσεις θα πρέπει να αναφέρονται 
στο τι συνιστά αποτελεσματική τελική απόφαση στην πλειονότητα των περιπτώσεων. 

Από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015 η Υπηρεσία Ασύλου58 έλαβε 5.115 
αιτήσεις. Αυτό συνιστά μία αύξηση στον αντίστοιχο μηνιαίο μέσο όρο του 2014 σε 
ποσοστό 45/9%. Σε πρωτοβάθμιες επιτροπές δόθηκε Άσυλο σε 329 άτομα, επικουρική 
προστασία σε 32 και απορριπτικές αποφάσεις σε 332. Οι δείκτες εγγύησης διεθνούς 
προστασίας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο αυξάνονται σταθερά από 15,4% το 2013 σε 49,5% 
κατά μέσο όρο το 2015. 

Αρμοδιότητα για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου (σύστημα του 
«Δουβλίνου»)  

Για να αποφεύγεται η μεταφορά ατόμων που ζητούν άσυλο από το ένα κράτος μέλος 
στο άλλο χωρίς κανένα από τα κράτη να αναλαμβάνει την ευθύνη ή για να εμποδίζεται 
η αναζήτηση του ευνοϊκότερουκράτους υποδοχής από τους αιτούντες άσυλο(όταν 
αυτοί θα υποβάλλουν πολλαπλές αιτήσεις σε διάφορα κράτη της ΕΕ), κάθε κράτος 
μέλος πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει κατά πόσο και πότε θα μπορέσει να 
διεκπεραιώσει μια αίτηση παροχή ασύλου. Οι κοινοί κανόνες της ΕΕ επιτρέπουν τον 
ταχύ εντοπισμό της χώρας που είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εξέταση της 

                                                           
58http://www.mopocp.gov.gr/images/stories//2015/prokirikseis15/11102015-ethniko_progr.pdf 
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αίτησης ασύλου. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε κριτήρια, όπως πχ το που βρίσκονται 
τα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, που κατοικεί ο αιτών ή ποια χώρα του έδωσε 
βίζα ή υπήρξε το σημείο εισόδου στην ΕΕ. Για να βοηθήσουν σ΄αυτή τη διαδικασία τα 
κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στην Eurodac59. 

Κανονισμός «Δουβλίνο II»και η ανάγκη αναμόρφωσής του  

Ο κανονισμός αυτός (60) αποσκοπεί στον προσδιορισμό, το συντομότερο δυνατό, 
του κράτους μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου και 
στην αποτροπή της κατάχρησης των διαδικασιών ασύλου.Ο κανονισμός61 θέτει την 
αρχή ότι ένα μόνο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης 
ασύλου. Στόχος είναι η αποφυγή της αποστολής των αιτούντων άσυλο από τη μια χώρα 
στην άλλη, αλλά επίσης η αποτροπή της κατάχρησης του συστήματος με την υποβολή 
περισσοτέρων αιτήσεων ασύλου από ένα μόνο άτομο.Επομένως, ορίζονται 
αντικειμενικά και ιεραρχημένα κριτήρια, προκειμένου να προσφέρουν τη δυνατότητα 
προσδιορισμού, για κάθε αιτούντα άσυλο, του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο.Εάν 
ο αιτών διέβη παράνομα τα σύνορα ενός κράτους μέλους, αυτό το κράτος μέλος θα 
είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση ασύλου. Η ευθύνη αυτή παύει να υφίσταται 
δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η παράνομη 
διάβαση των συνόρων.Όταν ο αιτών άσυλο διέμεινε σε κράτος μέλος για μία συνεχή 
περίοδο τουλάχιστον πέντε μηνών πριν υποβάλει την αίτησή του, το κράτος μέλος αυτό 
είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης. Εάν ο αιτών άσυλο διέμεινε για διάστημα 
τουλάχιστον πέντε μηνών σε πλείονα κράτη μέλη, υπεύθυνο για την εξέταση της 
αίτησης ασύλου είναι το κράτος μέλος της τελευταίας διαμονής. 

Από τη ρήτρα62 της Συμφωνίας του Δουβλίνου ΙΙ προκύπτει η επιβάρυνση της 
Ελλάδας ως πρώτης χώρας υποδοχής παράτυπα εισερχομένων μεταναστών και 
προσφύγων. Η τότε αναπληρώτρια υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. 
ΤασίαΧριστοδουλοπούλου63, τόνισε κατά τη διάρκεια της θητείας της,ότι η Ελλάδα δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ροές προσφύγων χωρίς τη βοήθεια της 
Ευρώπης.  

Έχει συχνά χαρακτηριστεί ο Κανονισμός 343/2003 και η εφαρμογή του ως 
αποτυχημένοι. Μάλιστα, από το 2011 βρίσκεται άτυπα σε επανεξέταση. Αιτιολογήσεις 
ως προς την κρίση αυτή, πέραν της υπερβολικής επιβάρυνσης κρατών μελών όπως η 
Ελλάδα, είναι και η αποτυχία στην εφαρμογή του Κανονισμού αυτού στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με στοιχεία του 2009 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ η πιθανότητα κάποιος 

                                                           
59EURODAC: βάση δεδομένων που διευκολύνει τη σύγκριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, προκειμένου να ελέγχεται 
εάν το άτομο που ζητά άσυλο έχει ήδη υποβάλλει αίτηση ασύλου σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.  
60ΠΡΑΞΗ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για τα κριτήρια και τους 
μηχανισμούς προσδιορισμού του κράτους μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που έχει 
υποβληθεί σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας 
61http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33153 
62Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και 
μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση τα αίτησης ασύλου που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας. Κανονισμός (ΕΕ) ΑΡΙΘ.604/2013 του ΕΚ  και του Συμβουλίου, 
της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας ποtυ υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης 
χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) 
63http://www.kathimerini.gr/819608/article/epikairothta/politikh/pros-ana8ewrhsh-to-doyvlino-2 
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μετανάστης να αναγνωριστεί στην Ελλάδα ως πρόσφυγας, εφόσον καταφέρει και 
αιτηθεί άσυλο, είναι πολύ μικρή εως ελάχιστη, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες.Ενδεικτικά, λόγω της κακής λειτουργίας του συστήματος αιτήσεων 
και παροχής ασύλου στην Ελλάδα, η Γερμανία το 2010 αποφάσισε για ένα έτος να 
αναστείλει την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ, απόφαση την οποία πήραν και 
εφάρμοσαν επίσης η Σουηδία, η Μ. Βρετανία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Αυστρία, η 
Φινλανδία και η Δανία. 

Τον Ιανουαρίο 2011 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
καταδίκασε64 τη στάση του Βελγίου και της Ελλάδας, με αφορμή την επιστροφή ενός 
Αφγανού μετανάστη από το Βέλγιο στην Ελλάδα.  Ο μετανάστης ταξίδεψε μέσω του 
Ιράν και της Τουρκίας και εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ελλάδας στις 7 
Δεκεμβρίου 2008 από τη Μυτιλήνη. Στις 10 Φεβρουαρίου 2009 ο μετανάστης αυτός 
έφτασε χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα στο Γραφείο Αλλοδαπών του Βελγίου όπου 
αιτήθηκε άσυλο. Στις 15 Ιουνίου 2009 ο μετανάστης επιστράφηκε, χωρίς τη θέλησή του, 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου αναφέρει ότι «η επιστροφή μεταναστών αιτούντων άσυλο πίσω στην 
Ελλάδα παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».Η 
Ελλάδα καταδικάστηκε για απάνθρωπη-εξευτελιστική μεταχείριση αλλά και άθλιες 
συνθήκες κράτησης του πρόσφυγα (παραβίαση του άρθρου 3 της Σύμβασης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Το Βέλγιο καταδικάσθηκε για παραβίαση του δικαιώματος 
στη ζωή με την απόφασή του να απελαθεί ο πρόσφυγας στην Καμπούλ. Επίσης το 
Βέλγιο καταδικάστηκε γιατί παραβίασε και το δικαίωμα προσφυγής του μετανάστη σε 
δίκαιη και σύντομη δίκη. Σύμφωνα με ΜΚΟ για τους πρόσφυγες65 οι αιτούντες άσυλο 
στην Ελλάδα κακοποιούνταν ζώντας στους δρόμους ή σε υπερπλήρη κέντρα κράτησης 
και η διαδικασία χορήγησης ασύλου χαρακτηρίζεται προβληματική. Έτσι, το 2011 
θεσπίστηκε ο ελληνικός νόμος 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη – 
μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και 
λοιπές διατάξεις» για την αναδιάρθρωση των κρατικών λειτουργιών απονομής ασύλου. 

To σκεπτικό αυτό αποτελεσε τη βάση και για δυο άλλες αποφάσεις, αυτή τη φορά 
του Δικαστηρίου της ΕΕ (C-411/2010 &C-493/2010). Η πρώτη από τις δυο υποθέσεις (C-
411/10) αφορούσε έναν Αφγανό πολίτη ο οποίος έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω 
της Ελλάδας και υπέβαλε εκεί αίτηση ασύλου. Το Ηνωμένο Βασίλειο επικαλούμενο το 
Δουβλίνο ΙΙ ζήτησε την προώθησή του στην Ελλάδα, ενδεχόμενο στο οποίο ο 
προσφεύγων αντιτάχθηκε, προκαλώντας τελικά την υποβολή προδικαστικού 
ερωτήματος από το Court of Appeal στο ΔΕΕ. Η δεύτερη υπόθεση (C-493/10) αφορούσε 
πέντε αιτούντες άσυλο (από το Αφγανιστάν, το Ιράν και την Αλγερία) οι οποίοι 
υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην Ιρλανδία έχοντας διέλθει από την Ελλάδα. Και αυτοί με 

                                                           
64 M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας Νο. 30696/09, 21 Ιανουαρίου 2011 
65 όπως η φλαμανδική Vluchtelingenwerk Vlaanderen, η Διεθνής Αμνηστία, η Ciré, η βελγική Jesuit Refugee Service 
Belgium, η European Council on Refugees and Exiles, η CRE και η Caritas International 
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τη σειρά τους αρνήθηκαν την προώθησή τους, προκαλώντας αυτή τη φορά 
προδικαστικό ερώτημα του ιρλανδικού High Court. 

Το ΔΕΕ επισημαίνει ότι βάση της ύπαρξης του κοινού Συστήματος Ασύλου της ΕΕ 
είναι ο σεβασμός των διεθνών υποχρεώσεων των κρατών μελών της ΕΕ έναντι των 
προσφύγων/αιτούντων ασύλου, καθώς εδράζεται στην πεποίθηση ότι τα κράτη μέλη 
της ΕΕ είναι «ασφαλή» για τα πρόσωπα αυτά. Ωστόσο, εφόσον οι συνθήκες απονομής 
ασύλου στην Ελλάδα εμφανίζουν συστημικές δυσλειτουργίες, λόγω και του φόρτου 
αιτήσεων ασύλου, η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της ΕΕ αναφορικά με τους 

πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο υποχρεώνει 
στην παράκαμψη των προβλέψεων του 
Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ, όταν τα κράτη-μέλη της 
ΕΕ «είναι αδύνατο να αγνοούν» τις συνθήκες 
διαβίωσης των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη 
όπου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του, έχουν το 
δικαίωμα να τους επαναπροωθούν και ιδίως τον 
κίνδυνο – που και το ΕΔΔΑ επισημαίνει – 
προώθησής τους προς τα κράτη μέλη προέλευσής 
τους υπό την απειλή της εκεί τους δίωξης. 

Συνεπώς, δεν είναι επιτρεπτή η εφαρμογή ως «αμάχητου» του τεκμηρίου του 
«ασφαλούς» κράτους, συμπέρασμα το οποίο αναστέλλει ουσιαστικά την ισχύ του 
Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ.  

Επίσης, Τον Απρίλιο 2011, μετά από έκθεση της Γαλλίδας 
ΕυρωβουλευτούΣιλβίΓκιγιόμ, ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σύσταση η οποία υποδεικνύει στα κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν την 
αρχή της επαναπροώθησης των αιτούντων άσυλο στην πρώτη χώρα εισόδου στην 
Ευρώπη. Στην έκθεσή της η ΣιλβίΓκιγιόμ συγκεκριμένα ανέφερε: «η ισχύουσα κοινοτική 
νομοθεσία για το άσυλο δεν προστατεύει αφενός τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο 
στην Ευρώπη ενώ προκαλεί, αφετέρου, πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών-
μελών σ’ ό,τι αφορά την μεταχείριση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. 

Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις και κριτικές αποφασίστηκε η αναμόρφωση του 
Συστήματος Δουβλίνο ΙΙ στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότητας, της αλληλεγγύης 
και της Δικαιοσύνης.  

 

Η αναμόρφωση του συστήματος  του Δουβλίνου  

Η Κομισιόν με Δελτίο Τύπου66 καταθέτει νομικές προτάσεις αναμόρφωσης του Κοινού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου ώστε να δημιουργηθεί ένα «πιοδίκαιο, πιο 
αποτελεσματικό και πιο ανθεκτικό σύστημα για τη διανομή αιτήσεων ασύλου ανάμεσα 
στα μέλη κράτη». Επίσης εισηγείται την απόφαση για κατάργηση των θεωρήσεων για 
ταξίδια για Τούρκους πολίτες από τον Ιούνιο και κάνει τα επόμενα βήματα στην 

                                                           
66http://ec.europa.eu/news/2016/05/20160504_en.htm 
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κατεύθυνση της άρσης των προσωρινών ελέγχων εσωτερικών συνόρων, στο πλαίσιο της 
κοινής συμφωνίας ΕΕ Τουρκίας. 

Εμφατικά τονίζεται πως η πρόταση της Κομισιόν βασίζεται στις αρχές της 
Αλληλεγγύης και της Δικαιοσύνης. 

Η πρόταση της συμπυκνώνεται στην ενεργοποίηση ενός νέου συστήματος όταν 
σωρεύονται δυσανάλογα πολλές (150%) αιτήσεις ασύλου. Τότε οι άνθρωποι θα 
μεταφέρονται  στα κράτη μέλη ανάλογα με το μέγεθος της χώρα και την οικονομία της, 
σε όποιες χώρες έχουν μικρό αριθμό κατατεθειμένων αιτήσεων. Το κράτος μέλος έχει 
την επιλογή της προσωρινής μη συμμετοχής στο relocationprogram. Σε αυτήν την 
περίπτωση θα πρέπει να καταθέσει συμβολή αλληλεγγύης της τάξης των €250,000 για 
κάθε αιτούντα που θα έπρεπε να δεχθεί. Η πρόταση της Κομισιόν εμπεριέχει στοιχεία 
που αφορούν τη βελτίωση του συστήματος ασύλου, τη διασφάλιση της ασφάλειας των 
προσφύγων, την αποτροπή της εκμετάλλευσής τους και την υπεράσπιση των 
συμφερόντων τους με μεγαλύτερες εγγυήσεις για τα ασυνόδευτα ανήλικα και μία 
ισορροπημένη επέκταση του ορισμού των οικογενειακών μελών. Όσον αφορά την 
πρακτική υποστήριξη της εφαρμογής του αναμορφωμένου Συστήματος Δουβλίνου, η 
πρόταση της Κομισιόν είναι η μετατροπή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Υποστήριξης για τα 
θέματα Ασύλου (EASO) σε ένα πλήρως ανεπτυγμένο Πρακτορείο για το Άσυλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενίσχυση της βάσης δεδομένων των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων της ΕΕ, Eurodac67. 

Απελευθέρωση Θεωρήσεων Ταξιδιωτικών εγγράφων. 

Η Κομισιόν ταυτόχρονα πρότεινε την άρση των προϋποθέσεων για τη θεώρηση των 

ταξιδιωτικών εγγράφων για τους Τούρκους πολίτες.  

«Today the Commission has proposed to the European Parliament and Council to lift the 

visa requirements for the citizens of Turkey, under the understanding that the Turkish 

authorities will fulfil, as a matter of urgency and as they committed to do so on 18 March 

2016, the outstanding benchmarks of its Visa Liberalization Roadmap» 

Πίσω στη Συνθήκη Σένγκεν 

 «Σήμερα η Κομισιόν πήρε τα πρώτα μέτρα για την άρση των τρέχοντων εσωτερικών 

συνοριακών ελέγχων. Πρότεινε μία Σύσταση, ώστε να επικυρωθεί στο Συμβούλιο να 

                                                           
67 Η εξέταση DNA επηρεάζει το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Με δεδομένο ότι το DNA 
αποκαλύπτει πληροφορίες για την κληρονομικότητα και την ταυτότητα του προσώπου που υποβάλλεται στην 
εξέταση, ενδέχεται να παραβιάσουν το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Επίσης Υπάρχει κίνδυνος 
αποκάλυψης των προσωπικών δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Το διεθνές Δίκαιο των δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου εγγυάται στον καθένα την προστασία της ιδιωτικής του ζωής, τιμής και της υπόληψης του από 
αυθαίρετες ή παράνομες προσβολές και επιθέσεις. Όμως αυτό δεν είναι απόλυτο, ειδικά με την επίκληση «της 
ασφάλειας» και του «αγώνα κατά της τρομοκρατίας». Οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να συνιστά μέσο ανάλογο 
και εύλογο του επιδιωκόμενου θεμιτού στόχου που είναι το συμφέρον της κοινωνίας και είναι σύμφωνη με τις 
διατάξεις, το σκοπό και το αντικείμενο του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων. Βλ. Human 
Rights Committee, General Comment, No16 Article 17(Right to Privacy). The Right to Respect of Family, Home and 
Correspondence and Protection of Honor and Reputation. 
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παραταθούν ανάλογα έλεγχοι σε συγκεκριμένα εσωτερικά της Σένγκεν σύνορα, 

ονομαστικά στη Γερμανία, Σουηδία, Δανία και Νορβηγία για τη μέγιστη χρονική περίοδο 

των έξι μηνών. Εθνικά μέτρα έχουν ήδη παρουσιαστεί από τις χώρες αυτές για να 

αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της εσωτερικής πολιτικής και της αποτελεσματικότητας της  

εσωτερικής ασφάλειας , ο οποίος προκύπτει από δευτερεύουσες ενέργειες παράτυπων 

μεταναστών. Το σημερινό σχέδιο της Σύστασης προτείνει την προέκταση των μέτρων 

αυτών  στην κατεύθυνση του Κώδικα Συνόρων  της Σένγκεν  και παρά την σημαντική 

πρόοδο της Ελλάδας, δε θα μπορέσουν όλες οι σοβαρές αναγνωρισμένες  ελλείψεις  να 

αντιμετωπιστούν με επάρκεια στο χρονικό όριο των επόμενων τριών μηνών.» 

Στο επίσημο Δελτίο Τύπου της Κομισιόν68 παρατηρείται, με τη μεθοδολογία της 
ανάλυσης λόγου,  μία ακόμα προσπάθεια κατασκευής πραγματικότητας δια μέσου της 
χρήσης συγκεκριμένων λέξεων’ παρατηρείται, δηλαδή, η απόδοση της υπαιτιότητας 
του κινδύνου για την εσωτερική πολιτική και ασφάλεια της χώρας στους παράτυπους 
μετανάστες. Έτσι οι μετανάστες που έχουν εισέλθει νόμιμα δεν αναφέρονται ως 
προκλητές κινδύνου, ενώ όσοι εισέρχονται με μη νόμιμο τρόπο αποτελούν το βασικό 
πρόβλημα κινδύνου, στην αντιμετώπιση του οποίου στοχεύουν οι παραπάνω 
αναφερθείσεςενέργειες. Σημειωτέον ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στο πως 
κατακτάται αυτή η «νομιμότητα» της εισόδου ούτε στην πάταξη δράσεων εμπορίας 
ανθρώπων. 

4.2.2.1 Το παράδειγμα της διαδικασίας στην Ελλάδα το 2016 

Η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων Ασύλου το καλοκαίρι 2016 στα νησιά είναι ένα 
«πείραμα» που πρώτη φορά γίνεται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Υπάρχουν υπάλληλοι στις 
υπηρεσίες ασύλου από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά συστήματα και αντιλήψεις 
για το άσυλο και όλοι μαζί να συγκροτούν με την ελληνική υπηρεσία μια ομάδα, που να 
κρίνει για το άσυλο με βάση την ελληνική νομοθεσία.Η διαδικασία που αφορά την 
ενδοχώρα, είναι αυτή της προκαταγραφής, που θα εντοπίσει όλους τους ανθρώπους 
υποψήφιους για μετεγκατάσταση και τις επιμέρους ευάλωτες κατηγορίες. Θα δώσει, 
δηλαδή, ακριβέστερη εικόνα, πέρα από το ζήτημα της μετεγκατάστασης, και για τη 
σύνθεση του προσφυγικού πληθυσμού. Αυτή η διαδικασία γίνεται με εντατικούς 
ρυθμούς, με παράλληλη καταγραφή σε κέντρα φιλοξενίας και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουλίου με βάση τις δηλώσεις69 του γεν. γραμματέα του ΥΠΕΘΑ, 
κου Ταφύλλη. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται  για πρώτη φορά και απαιτείται ο 
εύλογος χρόνος για την αρμονική και αποτελεσματική συνεργασία των εμπλεκομένων. 

 

4.2.3 Μετεγκατάσταση(Relocation) 

Το πρόγραμμα Μετεγκατάστασης της ΕΕ70 αφορά τη μετακίνηση ανθρώπων που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας (ασύλου και επικουρικής προστασίας) από ένα κράτος-

                                                           
68 http://ec.europa.eu/news/2016/05/20160504_en.htm 
69http://epohi.gr/giannhs-tafyllhs-genikos-grammateas-toy-ypetha-to-prwto-stadio-ths-ypodoxhs-
kleinei-me-epityxia/ 
70http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/TypouAnapl/PressReleases/?id=05c8412d-53b6-4751-a5ee-28389400a074 
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μέλος της Ένωσης σε ένα άλλο. Είναι ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός αντιμετώπισης της 
προσφυγικής κρίσης που έχει στόχο την πιο δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο στα 
κράτη μέλη. Πρόκειταιγια τη διαδικασία με την οποία, κατόπιν αιτήσεως της  Ύπατης  
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες («UNHCR») βάσει της ανάγκης διεθνούς 
προστασίας71 ενός προσώπου οι υπήκοοι τρίτων  χωρών72 μεταφέρονται από μια Τρίτη 
χώρα και εγκαθίστανται σε ένα κράτος μέλος όπου επιτρέπεται η διαμονή τους με ένα 
από τα ακόλουθα καθεστώτα: 

i) «καθεστώς πρόσφυγα» κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε) της 
οδηγίας2011/95/ΕΕ. Η Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς 
των προσφύγων ορίζει ποιος είναι πρόσφυγας και δεν περιέχει ειδικότερη διάταξη για 
τα παιδιά πρόσφυγες.  

ii) «καθεστώς επικουρικής προστασίας» κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ζ) 
της οδηγίας 2011/95/ΕΕ,  

ή iii) οποιαδήποτε άλλα καθεστώτα που παρέχουν παρόμοια δικαιώματα και οφέλη 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας και της Νομοθεσίας της Ένωσης όπως τακαθεστώτα 
που αναφέρονται στασημείαi) και ii)  

 
Επομένως το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην πράξη αφορά τους υπηκόους 

τρίτων χωρών (και στην περίπτωση των ανιθαγενών, απατρίδων των χωρών 
προηγούμενης συνήθως διαμονής τους), για τις οποίες το ποσοστό διεθνούς χορήγησης 
Ευρωπαϊκής προστασίας είναι πάνω από 75% βάσει του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όπως 
αυτός προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat και άρα είναι πολύ πιθανόν να χρήζουν 
Ευρωπαϊκής προστασίας.  

 
Έπειτα από πολλά χρόνια σκέψης και σχεδιασμού, η ΕΕ υιοθετεί το συντονισμένο 

πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Στόχος είναι να αυξηθούν και να κατανεμηθούν δίκαια 
οι θέσεις μετεγκατάστασης των προσφύγων. Με τη βαρύτητα να δίνεται κυρίως στην 
ανάγκη να εφαρμοστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, δε δόθηκε η απαραίτητη προσοχή στη 
βιωσιμότητα αυτών των προγραμμάτων. Αυτό το γεγονός, σχετίζεται με την μη επίδειξη 
της απαιτούμενης προσοχής στην ένταξη των προσφύγων. 

Σήμερα το πρόγραμμα Μετεγκατάστασης αφορά τους Σύριους, Ιρακινούς, 
Ερυθραίους, υπηκόους της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και ανιθαγενείς από τις 
χώρες αυτές.   

Στην περίπτωση της Ελλάδας73αφορά κυρίως τους Σύριους, ενώ μέχρι το Σεπτέμβριο 
του 2015 προβλεπόταν να εγκατασταθούν σε βάθος διετίας 66.400 άτομα σε διάφορα 

                                                           
«διεθνής προστασία»: το καθεστώς πρόσφυγα και το καθεστώς επικουρικής προστασίας 
κατά την έννοια της οδηγίας 2011/95/ΕΕ· 71 
72«υπήκοος τρίτης χώρας»:  πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του  20 παράγραφος 1 
ΣΛΕΕ.  Η αναφορά σε υπηκόους τρίτων χωρών νοείται ως περιλαμβάνουσα τους απάτριδες και τα πρόσωπα 
απροσδιόριστης εθνικότητας 
73«κατάσταση έκτακτης ανάγκης»: η κατάσταση η οποία είναι αποτέλεσμα: 
i) σοβαρής μεταναστευτικής πίεσης σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη,  που χαρακτηρίζεται από μαζική και 
δυσανάλογα μεγάλη συρροή υπηκόων τρίτων χωρών η οποία δημιουργεί μεγάλες και έκτακτες ανάγκες για την 
υποδοχή τους και  για εγκαταστάσεις κράτησης, συστήματα και διαδικασίες ασύλου,   
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κράτη μέλη της ΕΕ. Η πρώτη φάση είναι πιλοτική. Για να ενταχθεί κάποιος/α πρόσφυγας 
στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης74 θα πρέπει να έχει εισέλθει στην Ελλάδα μετά τις 
16/9/15. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση Αίτησης Ασύλου στην 
υπηρεσία Ασύλου και η δαχτυλοσκόπηση.  Όσοι καταγράφονται από τις ελληνικές αρχές 
σε ένα από τα πέντε σημεία εισόδου (Λέρο, Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω).  

Οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τους 
liaisonofficersπου συμμετέχουν στην απόφαση θα καταλήγουν σε κατάλογο ατόμων με 
βάση τα κριτήρια της ευαλωτότητας, των οικογενειακών δεσμών και των γλωσσικών 
δεξιοτήτων. Εξασφαλίζει στους πρόσφυγες άδεια διαμονής από το κράτος που έχει 
μετεγκατασταθεί και ένταξη στο σύστημα υποδοχής της χώρας για την κάλυψη των 
βασικών του αναγκών και θα πραγματοποιείται από ΟΜ.  

4.2.4 Επανένωση οικογενειών 

Σε διάφορα διεθνή κείμενα75η παγκόσμια κοινότητα έχει αναγνωρίσειότι η 
οικογένεια είναι η θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας. Επομένως αναγνωρίζεται το 
δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση που επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις στις 
εθνικές αρχές. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού είναι πολύ σημαντική για τους 
πρόσφυγες που σε πολλές περιπτώσεις διαφεύγοντας από τις χώρες καταγωγής τους 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την οικογένειά τους. Ως «μέλος της οικογενείας», 
αναγνωρίζεταιο υπήκοος τρίτης χώρας που εμπίπτει στον ορισμό βάσει της σχετικής 
νομοθεσίας της Ένωσης για το στηριζόμενο τομέα δράσης πολιτικής στο πλαίσιο του εν 
λόγω Ταμείου· 

Η οικογενειακή επανένωση76 παραμένει ένας από τους κύριους λόγους για τους 
οποίους πολλοί άνθρωποι μετακινούνται προς την ΕΕ. Η διαφύλαξή της οικογενειακής 

                                                           
ii) της εφαρμογής προσωρινών μηχανισμών προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2001/55/ΕΚ,  
ή iii) σοβαρής μεταναστευτικής πίεσης σε τρίτες χώρες στις οποίες καταφεύγουν οι πρόσφυγες εξαιτίας γεγονότων 
σχετικών με πολιτικές εξελίξεις ή  συγκρούσεις. 
74  Πληροφοριακό υλικό θα εξηγεί στους ενδιαφερόμενους τι σημαίνει για τους ίδιους η μετεγκατάσταση, 
Σημαντική κρίνεται η συμβολή στη διαδικασία αυτή της Ύπατης Αρμοστείας74, των τοπικών αρχών και της κεντρικής 
διοίκησης.   
75άρθρο 16 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρα 17 και 23 του Διεθνούς 
Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων ,άρθρο 74 της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης για την Προστασία 
των Αμάχων σε καιρό πολέμου, Άρθρα 9,10, 22 Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού,  άρθρο 8 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  
76Έντυπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια: Μετανάστευση και Άσυλο, Βρυξέλλες, 
Νοέμβριος, 2014 

Συμβολικά, η πρώτη αποστολή προσφύγων περιελάμβανε 30 πρόσφυγες από τη Συρία και το Ιράκ που μετέβησαν 
στο Λουξεμβούργο. Η πρωτοβουλία αυτή στόχο είχε να καταδείξει ότι αντί για φράχτες, τείχη και 
συρματοπλέγματα, στην Ευρώπη θα πρέπει να πρυτανεύσει η Αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός στην περίθαλψη 
των προσφύγων. 
 Ωστόσο πέραν του συμβολικού της πράξης αυτής, το relocation programme μοιάζει να κινείται με αργούς 
ρυθμούς και κράτη μέλη αρνούνται να δεχθούν πρόσφυγες στην επικράτειά τους, ενώ τα ακροδεξιά κόμματα 
γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στις τοπικές ευρωπαϊκές κοινωνίες. 
 Οι χώρες που αντιδρούν στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης ισχυρίζονται είτε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν συνθήκες υποδοχής και ένταξης στους πρόσφυγες, είτε ότι αυτά τα ζητήματα άπτονται του στενού 
πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις στο Συμβούλιο με πλειοψηφία.  
Η Κομισιόν προτίθεται να επιβάλλει πρόστιμο στις χώρες που δεν υλοποιούν το πρόγραμμα 250.000 € για κάθε 
πρόσφυγα που δεν δέχονται.  
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ζωής των μεταναστών που ζουν ήδη στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 
ένταξή τους στην κοινωνία της υποδοχής. Στην ΕΕ ισχύουν κοινοί όροι για την χορήγηση 
άδειας οικογενειακής επανένωσης και των σχετικών δικαιωμάτων σε μέλη της 
οικογένειας. Υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη νόμιμα στην Ένωση έχουν το 
δικαίωμα, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών όρων που επιβάλλει η χώρα υποδοχής77, (πχ. 
ικανοποιητικό κατάλυμα και επαρκείς οικονομικοί πόροι), να συνοδεύονται από 
τον/την σύζυγό τους,και τα ανήλικα τέκνα τους, καθώς και από τα τέκνα του/της 
συζύγου τους. Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν επίσης να επιτρέπουν την οικογενειακή 
επανένωση όταν πρόκειται για συντρόφους των ενδιαφερομένων που ζουν μαζί τους 
σε ελεύθερη ένωση, καθώςκαι για τους εξαρτώμενους ηλικιωμένους ασθενείς και 
ενήλικα τέκνα. Κατά την είσοδο τους στην ΕΕ τα μέλη της οικογένειας λαμβάνουν άδεια 
διαμονής και έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση, απασχόληση και 
επαγγελματικήκατάρτιση ισότιμη με άλλους υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ.   

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών οδηγιών αναφορικά 
με το ποιους αφορά η οικογενειακή επανένωση: 

Δικαίωμα σε οικογενειακή Επανένωση78είχαν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι 
κάτοχοι άδειας διαμονής τουλάχιστον ενός έτους σε μία από τις χώρες της ΕΕ και έχουν 
εύλογη προοπτική απόκτησης του δικαιώματος μόνιμης διαμονής. Αντίθετα η οδηγία 
αυτή79 δεν εφαρμόζεται σε μέλη οικογενειών πολιτών της Ένωσης ή υπηκόων τρίτης 
χώρας οι οποίοι ζητούν την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα και για την αίτηση 
των οποίων δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ή υπηκόων που απολαύουν 
προσωρινών μορφών προστασίας.  

 
Εν συνεχεία όμως, με βάση την Οδηγία80το Συμβούλιο της Ένωσης εκτίμησε ότι: Θα 

πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των προσφύγων, εξαιτίας των 
λόγων που τους υποχρέωσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και που τους εμποδίζουν 
να διεξάγουν εκεί κανονικό οικογενειακό βίο. Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθούν 
πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματός τους οικογενειακής 
επανένωσης. 

Σύμφωνα με την πρόταση81 Οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το Δικαίωμα στην 
οικογενειακή επανένωση, θεμελιώνεται δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών82 που κατοικούν νόμιμα σε κάποιο κράτος μέλος. Ο ειδικός 

                                                           
77Σε γενικές γραμμές, η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα της οικογενειακής επανένωσης παραμένει 
περιορισμένη. Η Επιτροπή σκοπεύει να παρακολουθήσει την παρούσα έκθεση για να εξασφαλίσει τη σωστή 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των χωρών της ΕΕ. Έτσι, το 2011 δημοσίευσε την πράσινη βίβλο για την οικογενειακή 
επανένωση με σκοπό τη συγκέντρωση απόψεων των ενδιαφερομένων μερών. 
78Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής 
επανένωσης 
79 (Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής 
επανένωσης), 
80 Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής 
επανένωσης, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32003L0086 
81COM/99/0638/τελικό – CNS 99/0258, υποβληθείσα από την επιτροπή, 
82Η έννοια του υπηκόου τρίτης χώρας καθορίζεται αρνητικά . Αφορά ταυτόχρονα τα πρόσωπα που έχουν την 
ιθαγένεια Τρίτης χώρας και τους απάτριδες, κατά την έννοια της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 28ης Σεπτεμβρίου 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:52011DC0735
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32003L0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32003L0086
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στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να θεσπίσει δικαίωμα οικογενειακής 
επανένωσηςπου να μπορεί να ασκείται σύμφωνα με κοινά κριτήρια σε όλα τα κράτη. 
Μέχρι τότε, πράγματι, η κατάσταση που αφορούσε την είσοδο και τη διαμονή των 
μελών της οικογένειας των υπηκόων τρίτων χωρών διέφερε από τη μία χώρα στην άλλη.  

Χαρακτηριστικά, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, ThomasHammarberg83, δήλωσε:«η οικογενειακή επανένωση των 
προσφύγων πρέπει να επιτρέπεται. Η περιοριστική πολιτική ασύλου στις ευρωπαϊκές 
χώρες έπληξε τη δυνατότητα επανένωσης των οικογενειών των προσφύγων. Οι 
κυβερνήσεις προσπάθησαν να περιορίσουν την άφιξη των στενών συγγενών των 
προσφύγων που έχουν ήδη εγκατασταθεί στις χώρες τους. Ο χωρισμός των μελών της 
οικογένειας που συνδέονται με σχέση αλληλεξάρτησης προκαλεί αδικαιολόγητο πόνο. 
Η πολιτική αυτή είναι αντίθετη με το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση που 
προβλέπουνοι διεθνείς κανόνες δικαίου.» 

Επίσης ενδιαφέρον παράδειγμα διαφωνίας εντός του θεσμικού αποφασιστικού 
τριγώνου αποτελεί η προσφυγή ακυρώσεωςδυνάμει του άρθρου 230 ΕΚ, η οποία 
ασκήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2003, από το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο κατά του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου84.  

                                                           
1954. Επίσης με την έννοια του «προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί επικουρική προστασία» καλύπτονται όλες οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόσωπο δεν επωφελείται της προστασίας που παρέχει η Συνθήκη της Γενεύης του 
1951. Σύμφωνα με την Οδηγία αυτή, μπορούν να αιτηθούν οικογενειακής επανένωσης οι υπήκοοι τρίτης χώρας που 
διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος της ΕΕ ανεξάρτητα από τους λόγους που του χορηγήθηκε η άδεια παραμονής. H 
πρόταση αυτή κατατέθηκε με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας.  
83δημοσιεύτηκε στις 4.08.2008 στη γαλλικά και στην αγγλική ιστοσελίδα www.commissioner.coe.int, Απόδοση στην 
Ελληνική επιμέλεια: Έρικα Καλαιντζή 
84https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj67enEqrL
NAhWJOBoKHUj5C4kQFgguMAM&url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.gr%2Fno_cache%2Fprostasia%2Fto-asylo-stin-
eyropi%2Fnomothesia-tis-
ee.html%3Fcid%3D681%26did%3D676%26sechash%3Daabf78e9&usg=AFQjCNFWDW0ZIkyoyGK6z0B3j_AkFViLuw&s
ig2=XwDkra1Dn5Vtty71-8ehUQ 

http://www.commissioner.coe.int/
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4.2.5 Ασυνόδευτα ανήλικα 

 

 

Τα ασυνόδευτα ανήλικα άτομα αποτελούν 
ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία μεταναστών. 
Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, 
οι οποίοι εισέρχονται ή βρίσκονται στην 
ελληνική επικράτεια, χωρίς να 
συνοδεύονται από τους κατά νόμο ή έθιμο 
υπευθύνους για την επιμέλειά τους.  Πολλές φορές προέρχονται από συνθήκες 
πολέμου και εμφύλιες αναταραχές, έχουν χάσει τις οικογένειές τους και τα σπίτια τους 
και έχουν υποστεί βασανιστήρια και κακομεταχείριση.  Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 
πρόσφυγες είναι παιδιά χωρίς οικογένεια.  Φθάνουν μόνα85 τους στις χώρες υποδοχής, 
όπου πολλές φορές είναι δύσκολη η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Για το λόγο 
αυτό οι εθνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να τους παράσχουν προστασία σύμφωνα με 
τη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού που ισχύει εδώ και 25 χρόνια.86 

Όρισμός «Ασυνόδευτος ανήλικος»: ο υπήκοος τρίτης χώρας κάτω των 18 ετών, που 
αφικνείται ή αφίχθηστο έδαφος των κρατών μελών χωρίς να συνοδεύεται από 
ενήλικο υπεύθυνο για αυτόν σύμφωνα με το νόμο ή την εθνική πρακτική του συγκε-
κριμένου κράτους μέλους,  και εφόσον κανένας ενήλικος δεν ασκεί στην πράξη την 
επιμέλειά του· επίσης, ανήλικος που εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά την είσοδό 
του στο έδαφος των κρατών μελών· 

Το προφίλ των ασυνόδευτων ανηλίκων συνήθως μπορεί αν διακριθεί στις εξής 
κατηγορίες: 
α) ασυνόδευτοι ανήλικοι που ο/η γονέας τους βρίσκεται σε κάποια χώρα εντός ΕΕ. 
β) ασυνόδευτοι ανήλικοι που ο/η γονέας τους βρίσκεται σε κάποιο χώρο παραμονής 

προσφύγων στην Ιορδανία για παράδειγμα 

                                                           
85http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=536277 
86http://www.unicef.org/crc/ 

ΣΎΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 

«Σε όλες τις αποφάσεις που 

αφορούν παιδιά… πρέπει να 

λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το 

συμφέρον του παιδιού» (άρθρο 3) 

«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη 

υποχρεούνται να σέβονται τα 

δικαιώματα που αναφέρονται στην 

παρούσα Σύμβαση και να τα 

εγγυώνται σε κάθε παιδί που 

υπάγεται στη δικαιοδοσία τους 

χωρίς καμία διάκριση» (άρθρο 2) 

http://i0.wp.com/www.mplokia.gr/wp-content/uploads/2016/06/asinode.jpg
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γ) ασυνόδευτοι ανήλικοι που ο/η γονέας τους βρίσκεται σε εμπόλεμη ζώνη στη Συρία 
και αλλού 

δ) ασυνόδευτοι ανήλικοι που οι γονείς τους δεν ζουν πια.  
 

Οι ανήλικοι αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόμενο ποσοστό των μεταναστών και των 
προσφύγων, ιδιαίτερα εκείνων που προσπαθούν να φθάσουν στην Ιταλία διά θαλάσσης 
από τη Λιβύη, ανέφερε η UNICEF στην έκθεσή87 της: "Κίνδυνος σε κάθε βήμα του 
ταξιδιού". Περίπου 4.700 παιδιά αγνοούνται στη Γερμανία, 4.000 παιδιά στην Ιταλία, 
1.000 στη Σουηδία, ενώ στη χώρα μας αγνοούνται 1.096, από τα οποία τα 16 είναι 
κορίτσια. Η πλειοψηφία των ανήλικων που έχουν χαθεί τα ίχνη τους είναι κυρίως από 
15 έως 18 ετών88. Από τους περίπου 206.200 ανθρώπους που έφθασαν φέτος στην 
Ευρώπη διά θαλάσσης έως τις 4 Ιουνίου, ένας στους τρεις ήταν παιδί, ανέφερε η 
UNICEF, παραθέτοντας στοιχεία της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. "Κάθε 
βήμα του ταξιδιού είναι γεμάτο κινδύνους, πόσο μάλλον για σχεδόν ένα στα τέσσερα 
παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς έναν γονέα ή κηδεμόνα", σύμφωνα με τη UNICEF. Το 
ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο στα σκάφη που ξεκινούν από τη Λιβύη, όπου 
περισσότερα από εννέα στα δέκα παιδιά είναι ασυνόδευτα. Η UNICEF ανέφερε ότι 
υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ανθρώπων θέτουν 
στο στόχαστρο τους πιο ευάλωτους, ιδιαίτερα γυναίκες και παιδιά89. Συχνά,επομένως, 
είναι θύματα παράνομης διακίνησης ανθρώπων (trafficking) ή “παιδιά των φαναριών”, 
αλλά αρκετές φορές απελαύνονται χωρίς να χαρακτηριστούν ως θύματα90, σύμφωνα 
με τον Τσιγκρή. 

Είναι προφανές ότι τα ασυνόδευτα ανήλικα άτομα χρήζουν γενικότερα ιδιαίτερης 
προστασίας και αρωγής, είτε πρόκειταιγια παιδιά-πρόσφυγες είτε όχι. 
Τα ασυνόδευτα ανήλικα άτομα δικαιούνται να κάνουν αίτηση για άσυλο και από μόνα 
τους. 

Τον Ιανουάριο 2016  καταγράφηκαν στην Ελλάδα  395 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά 
ενώ ο αριθμός τους τον Ιανουάριο του 2015 ήταν μόλις 75. Τα περισσότερα ανήλικα 
ασυνόδευτα προσφυγόπουλα δύσκολα εντοπίζονται από τις ελληνικές αρχές όπως 
αποδεικνύεται από τα στατιστικά δεδομένα που δημοσιεύει το Εθνικό κέντρο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Το 2015 το ΕΚΚΑ δέχθηκε 2.248 αιτήματα για να 
προωθήσει ασυνόδευτους ανήλικους στις δομές φιλοξενίας που λειτουργούν υπό την 
εποπτεία και διαχείριση κυρίως Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το 2014 ο αριθμός των 
ασυνόδευτων ανηλίκων που βρήκε κατάλυμα σε κάποια από αυτέςτις δομές ήταν 2.390. 

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στην Ελλάδα  

Παρατηρούμε ότι ενώ το 2015 οι εισροές προσφύγων πενταπλασιάστηκαν, ο 
αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που καταγράφηκαν ήταν μικρότερος. Η μειωμένη 

                                                           
87 "Danger Every Step of the Way" UNICEF 
88 http://www.mplokia.gr/?p=6607 
89 Παιδιά που πραγματοποιούν το επικίνδυνο ταξίδι των μεταναστών και των προσφύγων προς την Ευρώπη για να 
ξεφύγουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο ξυλοδαρμού, βιασμών και αναγκαστικής 
εργασίας εκτός από τον κίνδυνο να πνιγούν στη Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσε το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Παιδιά (UNICEF) 
90 Άγγελος Τσιγκρής, http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=696478 
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καταγραφή δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν να έρχονται ανήλικοι στα ελληνικά νησιά, 
αλλά μάλλον ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δυσκολεύονται να τα εντοπίσουν91.  

Στην Ελλάδα οι δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων είναι ελάχιστες και δεν 
επαρκούν με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός ανηλίκων να ζειστη χώρα χωρίς 
προστασία.  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι από νομικής άποψης, η ιδιότητα του 
ασυνόδευτου ανήλικου δεν  συνεπάγεται αυτόματη νομιμοποίηση της παραμονής.Ο 
ανήλικος αλλοδαπός έχει καταρχήν τις ίδιες επιλογές για να αιτηθεί τηνομιμοποίηση ή 
επιστροφή στη χώρα καταγωγής του όπως και ο ενήλικος αλλοδαπός.  Ωστόσο, ο νόμος 
προβλέπει κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Ειδικότερα, για την προάσπιση των 
συμφερόντων του ενημερώνεται και ορίζεται ως εκπρόσωπος του ο αρμόδιος 
εισαγγελέας.  Αν ο ανήλικοςαλλοδαπός είναι άνω των 14 ετών , μπορεί να υποβάλλει 
την αίτηση ασύλου μόνος του, ενώ αν είναι κάτω των 14 ετών η αίτηση γίνεται 
υποχρεωτικά δια του εκπροσώπου του.  Επιπλέον, η απομάκρυνση του ανηλίκου από 
τη χώρα είναι νόμιμη μόνο εφόσον εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και 
εφόσον έχει διακριβωθεί ότι ο ανήλικος θα επιστραφεί στην οικογένεια του ή σε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής στο κράτος επιστροφής. 

Υποχρεώσεις της ελληνικής Πολιτείας για την προστασία των ασυνόδευτων 
ανήλικων  

Βασικές υποχρεώσεις της Ελληνικής Πολιτείας ως προς τη μεταχείριση των 
ασυνόδευτων ανήλικων, σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις, τις κοινοτικές οδηγίεςτις 
οποίες έχει ενσωματώσει η Ελλάδα και τις διεθνώς αποδεκτές γενικές αρχές και 
κατευθύνσεις έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα (σελ119). 

Καθώς πρόκειται για τρέχουσες πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις και η επιστημονική 
βιβλιογραφία δεν έχει εμπλουτιστεί ακόμα σχετικά, παρακάτω αξιοποιούνται 
πρωτογενείς σχετικές πηγές πληροφόρησης κυρίως από το διαδίκτυο. 

Ο Χρήστος Δημόπουλος92, δήλωσε: “ένα πρόβλημα είναι ότι μπορεί να μην υπάρχει 
σωστή καταγραφή. Να είναι δηλαδή τόσο μεγάλος ο αριθμός των προσφύγων που 
περνάνε ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφούν και να παραπεμφθούν 
στο ΕΚΚΑ όλοι. Ένας άλλος λόγος είναι να κάνουν πολύ γρήγορη διέλευση γιατί στα 
σύνορα οι αρχές δεν μπορούν να τους ελέγξουν όλους. Άρα μπορεί να μπουν στη χώρα 
και μετά από δύο μέρες να φύγουν και να μην εντοπιστούν ποτέ. Οποιοδήποτε ανήλικο 
εντοπιστεί στην Ελλάδα θα πρέπει να παραπεμφθεί σε εμάς για να τοποθετηθεί σε 
ξενώνα.”. Η Μιχαηλίδου93κατέθεσε μία παρόμοια άποψη:«Δυστυχώς τα παιδιά 
φεύγουν από τις δομές φιλοξενίας γιατί ζητούμενο είναι η συνέχιση του ταξιδιού, 
δηλαδή το όνειρο είναι κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και όχι η παραμονή στην 
Ελλάδα.»  

                                                           
91http://www.cnn.gr/premium/story/20498/oi-perissoteroi-asynodeytoi-anilikoi-prosfyges-oyte-kan-
entopizontai#ixzz4BSwHmo00 
92 Χρήστος Δημόπουλος92, κοινωνικός λειτουργός στο ΕΚΚΑ, σε συνέντευξή του στο cnn.gr   
93 Μαριέλλα Μιχαηλίδου συνεργάτης στο Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε θέματα 
προστασίας των παιδιών 

http://www.cnn.gr/premium/story/20498/oi-perissoteroi-asynodeytoi-anilikoi-prosfyges-oyte-kan-entopizontai#ixzz4BSwHmo00
http://www.cnn.gr/premium/story/20498/oi-perissoteroi-asynodeytoi-anilikoi-prosfyges-oyte-kan-entopizontai#ixzz4BSwHmo00
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Ο μέσος όρος παραμονής με βάση  τα στατιστικά στοιχεία του Κέντρου Κοινωνικής 
αλληλεγγύης το 2014 ήταν 51 μέρες. Υπάρχουν παιδιά που φεύγουν σχεδόν αμέσως 
αλλά και παιδιά που παραμένουν μήνες μέχρι να γίνει η επανένωσή με τις οικογένειές 
τους και υπάρχουν και παιδιά που μένουν μέχρι να ενηλικιωθούν.94 Η Κολιοκώστα95 
υπογράμμισε ότι οι ξενώνες φιλοξενίας που διαθέτουν, σήμερα, η πολιτεία αλλά και οι 
ΜΚΟ για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, είναι πλήρεις, με αποτέλεσμα 240 ανήλικοι να 
είναι σε αστυνομικά τμήματα. Όπως σημείωσε,  σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος έχει ο θεσμός της συγγενικής αναδοχής (και όχι μόνο για συγγενείς 
εξ΄αγχιστείας), καθώς και της προσωρινής φιλοξενίας σε τρίτα πρόσωπα. Στη δεύτερη 
περίπτωση έχει σημασία η γλώσσα και η εθνότητα. Η Εισαγγελία Αθηνών έχει εκδώσει 
20 εντολές για την προσωρινή φιλοξενία ισάριθμων ανηλίκων προσφύγων με αυτήν τη 
διαδικασία. 

Με αφορμή την πρόσφατη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας 
πραγματοποιήθηκε παρέμβαση96 του Συνηγόρου του Πολίτη για τα ασυνόδευτα 
παιδιά, ζητώντας να διασφαλιστούν τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των 
ασυνόδευτων ανηλίκων, μεταναστών και προσφύγων, να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη 
λειτουργία και ενίσχυση των εξειδικευμένων δομών φιλοξενίας τους και να 
προβλεφθεί η άμεση μετεγκατάσταση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγάλου 
αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι 
ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων είναι πλήρεις, με συνέπεια πολλά παιδιά 
που αιτούνται φιλοξενίας να βρίσκονται αναγκαστικά σε αναμονή και αρκετά να 
παραμένουν για μεγάλο διάστημα σε αστυνομικά κρατητήρια97. Το 2015, συνολικά 
2.248 ασυνόδευτοι ανήλικοι τοποθετήθηκαν σε δομές φιλοξενίας, οι περισσότεροι των 
οποίων αποχώρησαν μετακινούμενοι προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που πλέον 
είναι εξαιρετικά δυσχερές. Μόνο στους τρεις πρώτους μήνες του 2016 καταγράφηκαν 
1.150 ασυνόδευτα παιδιά. 

Η UNICEF98 προσαρμόζει τη στρατηγικής της στην Ελλάδα, προκειμένου να 
υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών στην αντιμετώπιση των 
αναγκών των 22.000 παιδιών-προσφύγων στην Ελλάδα. 

Πρόταση για διαχείριση της παρούσας κατάστασης  (ασυνόδευτα)  

Τα παιδιά αυτά, εφόσον είναι ασυνόδευτα και δεν έχει προηγηθεί έρευνα για το αν 
είναι θύματα παράνομης διακίνησης ανθρώπων, δεν πρέπει να κρατούνται.Στις 
περιπτώσεις αυτές πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Εισαγγελέας Ανηλίκων και να 

                                                           
94Πηγή: http://www.cnn.gr/premium/story/20498/oi-perissoteroi-asynodeytoi-anilikoi-prosfyges-oyte-kan-
entopizontai#ixzz4BSxc92oE 
95εισαγγελέας ανηλίκων Κ. Κολιοκώστα σε ομιλία στην ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων 
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων:«Το παιδί πρόσφυγας». 
96 Επιστολή Συνήγορου του Πολίτη στους αρμόδιους υπουργούς δηλαδή τους Αναπληρωτές Υπουργούς 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Προστασίας του Πολίτη και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, www.synigoros.gr 
97Η πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ  για τους πρόσφυγες προβλέπει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να 
κρατούνται. Δυστυχώς τα παιδιά πρόσφυγες συμβαίνει να κρατούνται για μια σειρά από λόγους. Επειδή η κράτηση 
είναι τραυματική εμπειρία για αυτά πρέπει να « αποτελεί το έσχατο μέτρο και να είναι της μικρότερης δυνατής 
διάρκειας» (άρθρο 37, παρ. β ΣΔΠ) 
98https://left.gr/news/emfasi-stin-prostasia-ton-asynodeyton-paidion-prosarmogi-tis-drasis-tis-unicef-gia-tin 

http://www.cnn.gr/premium/story/20498/oi-perissoteroi-asynodeytoi-anilikoi-prosfyges-oyte-kan-entopizontai#ixzz4BSxc92oE
http://www.cnn.gr/premium/story/20498/oi-perissoteroi-asynodeytoi-anilikoi-prosfyges-oyte-kan-entopizontai#ixzz4BSxc92oE
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ξεκινά η διαδικασία για την προστασία τους, να γίνεται έρευνα στις χώρες προέλευσης 
και υποδοχής και να εγκαθίστανται σε κάποιο ίδρυμα έως ότου παραδοθούν στις 
οικογένειές τους. 

Παρατηρείται καθυστέρηση από τους εισαγγελείς ως προς την έγκαιρη παρέμβαση 
για την κατάλληλη στέγαση και τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων. Επιπλέον, το 
έργο τους παρεμποδίζεται από την ανεπαρκή υποδομή υποδοχής για τα ασυνόδευτα 
ανήλικα άτομα που τυγχάνει να είναι πρόσφυγες ή να ζητούν άσυλο. 

Υπάρχουν κενά στην ελληνική νομοθεσία ως προς τον εντοπισμό των ασυνόδευτων 
ανήλικων ατόμων, ειδικά όταν φθάνουν ως μέλη ομάδων (οπότε επιβάλλεται σε βάρος 
τους το μέτρο της κράτησης), καθώς και ως προς το διορισμό επιτρόπου και την 
αναζήτηση διαρκών και βιώσιμων λύσεων για τα άτομα αυτά.Δεν είναι εύκολο να 
ανταποκριθεί το κράτος στις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές 
δίκαιο, καθώς συχνά τα παιδιά αυτά είναι πρόσφυγες, χωρίς κανένα επίσημο έγγραφο. 
Η παράτυπη είσοδος και η έλλειψη άμεσης επίσημης καταγραφής παρεμποδίζει τον 
εντοπισμό και την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 

Η Ελλάδα ως κράτος υποδοχής ανήλικων προσφύγων θα πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε 
παιδιού, όπως το δικαίωμα στην ζωή, στην επιβίωση, στην ανάπτυξη, χωρίς 
διακρίσεις. 

Επομένως, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις σε κατάλληλες δομές / ξενώνες φιλοξενίας 
ασυνόδευτων ανηλίκων δεν επαρκούν99, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την 
τοποθέτηση τους σε χώρους φιλοξενίας προσωρινού χαρακτήρα, στους οποίους 
διασφαλίζεται η διαμονή τους ξεχωριστά από ενήλικα πρόσωπα, σε διαφορετικούς 
κατά φύλο χώρους, µε επαρκή εποπτεία από εξειδικευμένο προσωπικό (διερμηνείς, 
κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους) και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό 
διάστημαμέχρι την παραπομπή τους σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας. Είναι σκόπιμο η 
παραπάνω ενημέρωση να δοθεί στα αστυνομικά τμήματα και τις εισαγγελικές αρχές 
της χώρας, ώστε οι ανήλικοι να µην κρατούνται σε αστυνομικά κρατητήρια.Λόγω της 
νέας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη χώρα, χρειάζεται να δημιουργηθούν και 
νέα πλαίσια φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων. Μία µορφή φιλοξενίας που 
εφαρμόζεται ευρέως στην Ευρώπη είναι η αναδοχή, αλλά πρέπει να επιταχυνθεί η 
εφαρμογή του θεσμού της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων. Στην κατηγορία αυτή 
συνιστάται να εντάσσονται ανήλικοι που έχουν διαμείνει για κάποιο διάστημα στη 
χώρα και εκτιμάται από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες ότι θα παραμείνουν για 
αρκετό χρονικό διάστημα. 

 

                                                           
99http://www.huffingtonpost.gr/2016/03/30/----_n_9572652.html 
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4.2.6 Επιστροφή 

Στην παρούσα υποενότητα μελετάται η διαδικασία της «επιστροφής». Πρόκειται για 
τη διαδικασία επιστροφής υπηκόου τρίτης χώρας— είτε με οικειοθελή συμμόρφωσή 
του προς την υποχρέωση επιστροφής είτε αναγκαστικά —όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.  

Το Ευρωπαϊκό  Ταμείο Επιστροφής (RFεντός AMIF)  διέθεσε 676 εκ. ευρώ στα κράτη 
μέλη της ΕΕ για την εκούσια αλλά και την υποχρεωτική επιστροφή μεταναστών καθώς 
και για κοινές επιχειρήσεις επαναπατρισμού. Το Ταμείο χρηματοδότησε επίσης 
δραστηριότητες που βελτίωσαν την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών σε 
παράνομους μετανάστες σχετικά με τη βοήθεια που χορηγείται σε περίπτωση εκούσιας 
επιστροφής και τους κινδύνους που ενέχει η παράτυπη μετανάστευση. Ειδικότερα, η ΕΕ 
στήριξε τη συνεργασία των κρατών μελών της με τις χώρες επιστροφής, ώστε να 
διευκολυνθεί η επανένταξη των επαναπατριζόμενων στη χώρα καταγωγής τους.  

 

4.2.6.1 Εθελούσια Επιστροφή 

Η «οικειοθελής αναχώρηση»: είναι η τήρηση της υποχρέωσης επιστροφής εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν στην απόφασηεπιστροφής- όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·EL20.5.2014 100 

Μία από της παραμέτρους που τέθηκαν κατά τον Κανονισμό Θέσπισης του Ταμείο 
Ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης101 είναι πως θα πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη και 
η ενθάρρυνση των προσπαθειών των κρατών μελών να βελτιώσουν τη διαχείριση του 
επαναπατρισμού των υπηκόων τρίτων χωρών σε όλες τις διαστάσεις του και με στόχο 
τη συνεχή δίκαιη και αποτελεσματική εφαρμογή κοινών προτύπων για την επιστροφή. 

 

4.2.6.2 Υποχρεωτική Επιστροφή 

Η αναγκαστική Επιστροφή αναφέρεται στη διαδικασία υποχρεωτική απομάκρυνσης 
ενός αλλοδαπού από τη χώρα υποδοχής είτε στη χώρα καταγωγής του, είτε σε χώρα 
διέλευσης σύμφωνα με κοινοτικές οδηγίες (π.χ. Κανονισμός Δουβλίνο), διμερείς 
συμφωνίες επανεισδοχής, ή άλλες ρυθμίσεις ή σε άλλη τρίτη χώρα στην οποία ο 
αλλοδαπός γίνεται δεκτόςόπως ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·.  Σε 
διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής υπόκεινται αλλοδαποί των οποίων η παραμονή 
στη χώρα έχει προηγουμένως κηρυχθεί παράνομη με έκδοση διοικητικής ή δικαστικής 
απόφασης ή πράξης.  Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κοινοτικό επίπεδο προτεραιοποιείται 
η οικειοθελής και όχι η αναγκαστική αναχώρηση του αλλοδαπού από τη χώρα. Για το 
σκοπό αυτό, τα Κράτη καλούνται να προβλέπουν διαδικασίες οικειοθελούς 
αναχώρησης και να αξοποιούν για το σκοπο αυτό τα διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια του 
Ταμείου Επιστροφών.  Στην Ελλάδα, η αναγκαστική επιστροφή προσώπων εκτελείται 
από την Ελληνική Αστυνομία. 

                                                           
100Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L150/175 
101http://www.minocp.gov.gr/images/stories//2014/prokhrukseis14/23102014-kanon_el.pdf 
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Σύμφωνα με το Έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής102, «η επιστροφή των παράνομων 
μεταναστών στη χώρα καταγωγής τους είναι επίσης ουσιώδες στοιχείο μιας βιώσιμης και 
αξιόπιστης μεταναστευτικής πολιτικής. Τα κοινά πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ και οι διαδικασίες 
επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Ένωση βασίζονται στον 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους (Σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και προτρέπουν, κατά πρώτο και κύριο λόγο, τους 
μετανάστες αυτούς να φεύγουν με δική τους πρωτοβουλία παρέχον τάς τους σχετική βοήθεια 
εάν χρειάζεται. Η ΕΕ επιδιώκει να εναρμονίσει τις προσπάθειες των κρατών μελών της Ένωση 
όσων αφορά την επιστροφή των παρόνομων μεταναστών, με τήρηση των αρχών του σεβασμού 
και της αξιοπρέπειας καθώς και τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στη χώρα καταγωγής 
τους. Συγχρόνως απαιτούνται πιο αποτελεσματικοί τρόποι για την αναγκαστική επιστροφή όσων 
δε συμμορφώνονται οικειοθελώς με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την επιστροφή. Αυτό 
συνεπάγεται την επιχειρηματική συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ, όπως τη διοργάνωση 
κοινών πτήσεων για την απομάκρυνση, καθώς και τη διαπραγάτευση συμφωνιών με χώρες 
καταγωγής σχετικά με την ςπανεισδοχή των υπηκόων τους (θέπσιση των κανόνων επανεισδοχής 
μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους».  

Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη κοινοτική οδηγία σχετικά με την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (οδηγία περί επιστροφής), καθορίζει 
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες που εφαρμόζονται εντός των κρατών-μελών, για 
την απομάκρυνση από το έδαφός τους των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων κρατών 
που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η οδηγία προβλέπει την έκδοση απόφασης 
για επιστροφή, «για κάθε παρανόμως διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας». Η απόφαση 
αυτή, τάσσει κατ’ αρχήν, προθεσμία για οικειοθελή επιστροφή, ακολουθούμενη αν 

χρειαστεί, από μέτρα αναγκαστικής απομάκρυνσης. 

Σε περίπτωση μη οικειοθελούς αναχώρησης, η 
οδηγία επιβάλλει στα κράτη-μέλη να προβαίνουν 
στην αναγκαστική απομάκρυνση, χρησιμοποιώντας 
τα λιγότερο αναγκαστικά μέτρα. Μόνον όταν 
κινδυνεύει να ματαιωθεί η απομάκρυνση, μπορεί το 
κράτος-μέλος να προβεί σε κράτηση του 
ενδιαφερομένου προσώπου, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβεί σε καμία περίπτωση τους 18 μήνες. Στην 
απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τονίζει 
επίσης ότι το ίδιο ισχύει και όταν ο υπήκοος αυτός 

που τελεί υπό καθεστώς απλής διέλευσης από το έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, 
υποβάλλεται σε έλεγχο κατά την έξοδό του από τον χώρο Σένγκεν και υποβάλλεται σε 
διαδικασία επανεισδοχής προς το κράτος μέλος από το οποίο ήλθε.  Το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο αποφάνθηκε103 ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν επιτρέπει τη φυλάκιση 
υπηκόου κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από την υπαγωγή του στη 

                                                           
102στις  07.06.2016 , πηγή:Έντυπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Η ΕΕ με απλά λόγια: Μετανάστευση και Άσυλο, 
Λουξεμβούργο, Νοέμβριος 2014 
103http://left.gr/news/eyropaiko-dikastirio-ohi-sti-fylakisi-metanaston-prin-ti-diadikasia-epistrofis 
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διαδικασία επιστροφής στη χώρα του, για τον λόγο και μόνον ότι εισήλθε παρανόμως 
στο έδαφος κράτους-μέλους από εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν. 

Σημειωτέον ότι πρόσφατα, μια συμμαχία περισσότερωντων 100 Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (ΜΚΟ) εξέδωσε μία ανακοίνωση ομόφωνα, με αφορμή την παρουσίαση 
του σχεδίου της Επιτροπής που διατυπώθηκε από την Επιτροπή στις αρχές Ιουνίου και 
θα συζητηθεί από τους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σε Σύνοδο της 
ΕΕ. 

«Μετατοπιζόμενοι προς μια εξωτερική πολιτική που εξυπηρετεί, ως μοναδικό σκοπό, 
τον περιορισμό της μετανάστευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της κινδυνεύουν 
να υπονομεύσουν περαιτέρω την αξιοπιστία και το κύρος τους ως προς την υπεράσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δηλώνουν οι οργανώσεις με την ανακοίνωσή τους 
αυτή και καλούν τους Ευρωπαίους ηγέτες να απορρίψουν την πρόταση της Επιτροπής 
η οποία θα παγιώσει την εν λόγω προσέγγιση, να αποτελέσει, δηλαδή, η αποτροπή και 
επιστροφή ανθρώπων τον κύριο στόχο των σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες. 

 

4.2.7 Η ανθρωπιστική βοήθεια από την EE σε πρόσφυγες το 2015 

 Η Κομισιόν το 2015 διέθεσε το 72% του ετήσιου προϋπολογισμού για την 
ανθρωπιστική βοήθεια που διαθέτει, περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ,  σε 
δράσεις που αφορούν τη στήριξη των προσφύγων και στόχευαν σε: 

 ικανοποίηση των πιο επιτακτικών αναγκών των προσφύγων 

 προστασία και στήριξη των προσφύγων κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους 

και κατά την επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους 

 αύξηση της αυτάρκειας και αυτοδυναμίας των προσφύγων και μείωση της 

εξάρτησής τους από βοήθεια. 

 
 

 
 

http://ec.europa.eu/echo/files/map/World_RefugeesIN_Landscape_A2.pdf#view=fit
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Η Ανθρωπιστική Βοήθεια της Κομισιόν και το τμήμα Πολιτικής Προστασίας (ECHO) 
εστιάζει στην παροχή βοήθειας σε πρόσφυγες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μη 
ελεγχόμενες καταστάσεις που επηρεάζουν περισσότερο από το 45% των προσφύγων 
παγκοσμίως. Σήμερα, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των προσφυγικών 
πληθυσμών, όπως: Σύριοιπρόσφυγες στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στην Τουρκία, την 
Ελλάδα και στο Ιράκ, Αφγανοί πρόσφυγες στο Ιράν και στο Πακιστάν Σομαλοί 
πρόσφυγες στην Κένυα και την Υεμένη, Κογκολέζοι πρόσφυγες στην κοινότητα της 
Μεγάλης Κοιλάδας, Κολομβιανοί πρόσφυγες στο Εκουαδόρ και τη Βενεζουέλα, κα. 

 
Τον Απρίλιο του 2016, η Κομισιόν σε συνεργασία με την EEAS (the European External 

Action Service) υιοθέτησαν  μία νέα αναπτυξιακή προσέγγιση στην αναγκαστική 
μετακίνηση, που στοχεύει  στην ελαστικότητα και την ενδυνάμωση τόσο για όσους και 
όσες εξαναγκάστηκαν σε μετακίνηση, αλλά και για τις κοινωνίες υποδοχής. Ταυτόχρονα 
με την υποστήριξη των θυμάτων της αναγκαστικής μετακίνησης, η Ευρωπαϊκή επιτροπή 
εργάζεται στην κατεύθυνση της μείωσης του αριθμού και της κλίμακας των 
προσφυγικών κρίσεων.  Στόχος είναι η μείωση της ευαλωτότητας των ευάλωτων 
κοινοτήτων και η πρόληψη της μετακίνησής τους. 

 

4.2.8 Ευρωπαϊκό ΤαμείοΑσύλου,  Μετανάστευσης και Ένταξης 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης104 (ΤΑΜΕ) συστάθηκε στο πλαίσιο της 
νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στον 
τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ( DG Home Affairs). Συγκεκριμένα από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31 Δεκεμβρίου 2020 με 
συνολικό ποσό διαχείρισης για την επταετίας 3,137 
δις Ευρώ.105 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβρη του 2009 
είχε αναγνωρίσει την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη 
ευελιξία και συνέπεια κατά τη χορήγηση 
χρηματοδοτικών πόρων στο εσωτερικό της Ένωσης, και ως προς το πεδίο εφαρμογής 
και ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής, για τη στήριξη των πολιτικών εξελίξεων στον 
τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.  Έτσι την 16ης Απριλίου 2014 εκδόθηκε 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ106 για τη δημιουργία του ΤΑΜΕ. 

                                                           
104http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&lang=EN&perform=view&id=5270&Itemid=497&lang
=GR 
105http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-
integration-fund/index_en.htm 
106 (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ.573/2007/ΕΚ και αριθ.575/2007/ΕΚ και της 
απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου. 

http://eeas.europa.eu/
http://eeas.europa.eu/
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Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας107, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.  

 

4.2.8.1 Στόχοι του ταμείου 

Ο γενικός στόχος του Ταμείου108 είναι να συμβάλλει στην αποτελεσματική 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη 
της κοινής πολιτικής στα θέματα ασύλου, επικουρικής προστασίας και προσωρινής 
προστασίας καθώς και την κοινή μεταναστευτική πολιτική, με την ανάπτυξη ενός 
κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και Μετανάστευσης (Common European 
Asylum System, CEAS), μιας κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής ένταξης νομίμων μεταναστών 
και δικαιούχων διεθνούς προστασίας καθώς και,  μιας αποτελεσματικής πολιτικής 
επιστροφών, τηρώντας τις αρχές της αξιοπρέπειας και της διασφάλισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν κατοχυρωθεί με βάση τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης το Ταμείο θα χρηματοδοτήσει τις 
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (σελ 51). 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου του, το Ταμείο θα συνεισφέρει στους ακόλουθους ειδικούς  
στόχους: 

 Κοινό Ευρωπαϊκό  Σύστημα Ασύλου 

 Ένταξη και νόμιμη μετανάστευση στα κράτη μέλη 

 Ενδυνάμωση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής στα κράτη μέλη 

 Ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών 
μελών. 

 Ενδυνάμωση της Εγκαθίδρυσης του Κοινού Ευρωπαϊκού  Συστήματος Ασύλου μέσα από 
τη διασφάλιση αποτελεσματικής και ενιαίας εφαρμογής του Κοινοτικού κεκτημένου στα 
θέματα ασύλου και τη σωστή λειτουργία του κανονισμού του Δουβλίνου 

 Σύσταση και ανάπτυξη στρατηγικών ένταξης περιλαμβάνοντας διάφορες όψεις της 
αμφίδρομης δυναμικής διαδικασίας για εφαρμογή σε εθνικο/τοπικό/περιφερειακό 
επίπεδο 

 Ανάπτυξη προγράμματος επιστροφής του οποίου ένα μέρος θα περιλαμβάνει στοιχεία 
υποβοηθούμενης εθελούσιας επιστροφής και. όπου κριθεί κατάλληλο, στοιχεία 
επανένταξης.  

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Ταμείου με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 516/2014 
είναι η αποτελεσματικότητα των μέτρων και η ποιότητα των δαπανών ενώ το Ταμείο 
θα πρέπει να λειτουργεί με τρόπο «αποτελεσματικό προς το χρήστη»109. 

Παραδείγματα επιλέξιμων δράσεων είναι: 

 Παροχή υλικής βοήθειας και ιατρικής ή ψυχολογικής περίθαλψης. 

 Μέτρα που εστιάζονται την εκπαίδευση ή στην κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης 
της γλωσσικής κατάρτισης 

                                                           
107 Η Ένωση μπορεί να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της Επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης της Γενεύης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). 
108 A beginners’ guide to EU Funding, European Commission,http://ec.europa.eu/budget/funding/index_en 
109http://www.minocp.gov.gr/images/stories//2014/prokhrukseis14/23102014-kanon_el.pdf 
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 Δράσεις που ενθαρρύνουν τις επωφελείς επαφές και τον εποικοδομητικό διάλογο 
μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών και της κοινωνίας υποδοχής 

 Δράσεις που προάγουν την αποδοχή από την κοινωνία υποδοχής και με τη 
συμμετοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

Δυνητικοί φορείς 

 Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Διεθνείς Οργανισμοί 

 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 Ιδιωτικοί Φορείς 

 Κεντρική κυβέρνηση 

 Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις 

 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 

 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί 

Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσού(88%) που διαχειρίζεται το Ταμείο για 
την περίοδο 2014-2020 θα διανεμηθεί με από κοινού διαχείριση110(Παράρτημασελ 
120).Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τον εθνικό τους προϋπολογισμό, καλύπτοντας όλη την 
επταετία. Τα προγράμματα αυτά υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές του 
εκάστοτε κράτους μέλους σε  συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους (stakeholders). 
Το 11% του κονδυλίου της από κοινού διαχείρισης προορίζεται για τις Ειδικές Δράσεις 
και για την υποστήριξη του Προγράμματος Επανεγκατάστασης της Ένωσης. Το 12% του 
συνολικού ποσού θαδιανεμηθεί σε δράσεις της Ένωσης και Έκτακτη Στήριξη και θα με 
απευθείας διαχείριση στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού. 

 

4.2.8.2 Παράδειγμα Αναφοράς Εθνικού Προγράμματος ΤΑΜΕ κράτους μέλους ΕΕ: 
Ελλάδα 

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της αναφοράς της Ελλάδας σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό  Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (στο εξής ΤΑΜΕ) που 
βασίζεται στην πρωτογενή Αναφορά του ελληνικού κράτους.111 

Οι Αρχές  συντονισμού,  διοίκησης και υλοποίησης για τις συγχρηματοδοτούμενες 
δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα αποτελούν 
την Αρμόδια Υπηρεσία. Η Οικονομική αρχή ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών θα 
είναι η Αρχή Ελέγχου. Οι εξουσιοδοτημένες αρχές υπόκεινται στην Αρμόδια Υπηρεσία.  

Κύριοι στόχοι του ΤΑΜΕ: 
 

                                                           
110Οι υπολογισμοί του ποσού που θα διανεμηθεί στα κράτη μέλη έγιναν σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής που 

ορίζονται στην απόφαση αρ. 573/2007/ΕΚ, στην απόφαση 2007/435/ΕΚ και στην απόφαση αρ. 575/2007/ΕΚ, περί 

Δημιουργίας των Ταμείων. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 
111http://www.mopocp.gov.gr/images/stories//2015/prokirikseis15/11102015-ethniko_progr.pdf 
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  Η διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ακεραιότητας του νέου συστήματος 
ασύλου συμπεριλαμβανομένων και των εκκρεμών από το προηγούμενο 
καθεστώς ασύλου περιπτώσεων. 

 Η ενδυνάμωση της δυνατότητας υποδοχής, η βελτίωση των συνθηκών ζωής , η 
ίδρυση ενός ανθεκτικού συστήματος υποδοχής 

 

Ως συγκεκριμένοι σκοποί της αξιοποίησης του ΤΑΜΕ αναφέρονται (Παράρτημα) 

 Η αύξηση της δυνατότητας υποδοχής κατά τουλάχιστον 2.500 θέσεις. 
 Η βελτίωση των συνθηκών ζωής σε όλους τους χώρους υποδοχής. 
 Η βελτίωση της πρόσβασης στη διαδικασία Ασύλου με την αύξηση του αριθμού 

των τοπικών γραφείων ασύλου 
 Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των διαδικασιών λήψης απόφασης 

για το άσυλο, επιταχύνοντάς τις. 
 Ξεκαθάρισμα όλων των εκκρεμών υποθέσεων με το προηγούμενο σύστημα 

απόδοσης ασύλου. 
 Ειδική μεταχείριση και υποστήριξη ευαίσθητων ομάδων. Οι ασυνόδευτοι 

ανήλικοι θα τυγχάνουν της απαραίτητης υποδοχής και φροντίδας. 

Ως βασικοί πυλώνες για την ένταξη αναφέρονται η φροντίδα των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων και των ασυνόδευτων ανηλίκων καθώς και η δημιουργία Κέντρων 
εξυπηρέτησης μεταναστών.Ακολουθεί η αναφορά στην πολιτική επιστροφής 
ανθρώπων και ειδικότερα στην πραγματοποίηση αξιόπιστων ελέγχων για τις 
διαδικασίες επιστροφής, στην μετατροπή των χώρων διαμονής πριν την επιστροφή σε 
κέντρα ανοικτού τύπου, και στην επιτάχυνση της διαδικασίας.Εν συνεχεία, 
παρουσιάζεται  η τρέχουσα κατάσταση (Δεκέμβριος 2013) για τους τομείς που 
εμπίπτουν στο ΤΑΜΕ. Καταγράφεται η πορεία της διαδικασίας Ασύλου, η ίδρυση 
τοπικών υπηρεσιών Ασύλου ανά την Ελλάδα. Αναφέρονται ποιοτικά και ποσοτικά 
δεδομένα όπως ότι το διετές  διάστημα η Υπηρεσία Ασύλου κατέγραψε 
19.363αιτούντες/ούσες  άσυλο με καταγωγή από 79 χώρες. Στο τέλος του Μάη 2015 
παραμένουν σε εκκρεμότητα λιγότερες από 1.000 αποφάσεις.  Στην επόμενη ενότητα 
της αναφοράς γίνεται λόγος για την ένταξη, την νόμιμη μετανάστευση και στην 
επιστροφή.Το τρίτο μέρος της αναφοράς αποτελεί η παρουσίαση της εθνικής 
στρατηγικής και των εθνικών προτεραιοτήτων.  

Σχετικά με την επανεγκατάσταση γίνεται αιτιολόγηση του αριθμού ατόμων που 
πρόκειται να επανεγκατασταθούν  με χαρακτηρισμό τους ως «ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες» και «κοινές ενωσιακές προτεραιότητες επανεγκατάστασης». Ταυτόχρονα στο 
δεσμευτικό αυτό σχέδιοσημειώνεται κατ΄αποκοπή ποσό ύψους 10,000 € για κάθε 
άτομο που επανεγκαθίσταται. 

Κατατίθεται επίσης το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων και οι κοινοί και ειδικοί 
δείκτες του σχεδιασμού (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Τέλος, παρουσιάζεται ο οικονομικός 
σχεδιασμός αξιοποίησης των κονδυλίων του ΤΑΜΕ. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί στον επαναπατρισμό και τις 
συναφείς ειδικές δράσεις.   Εξίσου σημαντικό ποσό θα διατεθεί για το Άσυλο, πράγμα 
που ενισχύει την επιχειρηματολογία περί των διαδικασιών Ασύλου ως υπερβολικά 
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γραφειοκρατικών και δαπανηρών διαδικασιών. Πολύ μικρότερο αναλογικά είναι το 
ποσό που θα διατεθεί για την ένταξη, την νόμιμη μετανάστευση και τους ασυνόδευτους 
ανήλικους. Επιπρόσθετα, αιτιολογείται οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα ελάχιστα 
ποσοστά όπως καθορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς, προκειμένου να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της υποβάλλουσας το σχέδιο, χώρας. 

Συμπερασματικά, με βάση το χρηματοδοτικό σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης όπως 
παρουσιάζεται παραπάνω, τη μεγαλύτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση 
των πόρων του ΤΑΜΕ στην Ελλάδα δίνουν στον επαναπατρισμό  και τη διαδικασία 
απόδοσης ασύλου.  

Ο Κατάλογος ειδικών δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 16 συμπεριλαβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ όπως και ο κατάλογος κοινών προτεραιοτήτων της Ένωσης για την 
επανεγκατάσταση. 

 

4.2.9 EASO 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστηριξης Ασύλου ιδρύθηκε με τον Κανονισμό Regulation 
(EU) 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Η Υπηρεσία: 

Συμβάλλει στην ανάπτυξη του Κοινού 
ΕυρωπαϊκούΣυστήματος Ασύλου διευκολύνοντας, 
συντονίζοντας και ενδυναμώνοντας στην πραξη την 
συνεργασία των Κρατών Μελών γύρω από τα ζητήματα 
Ασύλου. Βοηθά τα κράτη μέλη να ικανοποιήσουν τις 

ευρωπαικές και διεθνείς υποχρεώσεις τους  προκειμένου να προστατεύσουν όσους 
όσους βρίσκονται σε ανάγκη.Παρέχει πρακτική και τεχνική υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη των οποίων τα συστηματα ασύλου και υποδοχής δέχονται 
πιέσειςΠαρέχει αποδείξεις και δεδομένα για τη διαμόρφωση πολιικής της ΕΕ σχετικά με 
τους τομείς που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με το άσυλο. 

Στις 13 Μαίου  2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή ατζέντα για 
τη μετανάστευση που καθορίζει μια σειρά από βήματα που πρέπει να κάνει η Ένωση 
προκειμένου να αποκτήσει μια συγκροτημένη και συνεκτική προσέγγιση στο ζήτημα. 
Ακολουθώντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου από το καλοκαίρι του 2015 τίθεται 
σε λειτουργία ο μηχανισμός112 έκτακτης ανάγκης προκειμένου να μετακινηθούν Σύριοι 
και Ερυθραίοι αιτούντες Διεθνούς προστασίας από την Ιταλία και την Ελλάδα. Τούτες 
οι εξελίξεις επηρεάζουν σημαντικά το ρόλο του EASO. Το ετήσιο πρόγραμα δράσης του 
EASO για το 2016 σχεδιάστηκε με βάση το γενικό πλαίσιο που κατέθεσε η Υπηρεσία ως 

                                                           
112 Σύμφωνα με το άρθρο 78(COM (2015) 240 final) της Συνθήκης Λειτουργικότητας της Ένωσης 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:EN:PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/easo_4c2.jpg
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πολυετές σχέδιο δράσης 216-2018. Ενδεικτικά, ο προυπολογισμός113 του  EASO τον 
Φεβρουάριο του 2016 ήταν ισοσκελισμένος στα 46,806,494, έσοδα-έξοδα. 

Προτεραιότητες114 του EASO ΓΙΑ ΤΟ 2016: 
 

 η δημιουργία και η βέλτιστη λειτουργία Hotspots 

 Relocation: θα  συντονίσει, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
μέτρα, τη μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων από την Ιταλία και την  Ελλάδα 

 Συνεχής Εφαρμογή του CEAS – Πληροφόρηση και Ανάλυση  

 Θα συντονίσει την εφαρμογή των προβλέψεων σχετικά με την  «ασφαλή χώρα 
καταγωγής» της Ντιρεκτίβας των Διαδικασιών Ασύλου.115 

 Ίδρυση Δικτύου εθνικών υπηρεσιών υποδοχής για τη βέλτιστη πρακτική.  

 Εξωτερική Πολιτική, σε συνεργασία με Frontex, Europol, EUROJUST External 
dimension, θα πραγματοποιήσει δράσεις στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, κα. 

 
 

 
4.2.10 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης116 (ΕΔΜ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως 
προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  έχοντας σκοπό την Παροχή 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη -μέλη αντικειμενικών, 
αξιόπιστων,συγκρίσιμων, επικαιροποιημένων και ενημερωμένων δεδομένων για τη 
μετανάστευση και το άσυλο ώστε να στηριχθεί η χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και κατ επέκταση των οικείων εθνικών πολιτικών στους τομείς αυτούς. 
Ακολούθως, το Συμβούλιο της ΕΕ, ίδρυσε το ΕΔΜ117, ως μόνιμη πλέον δομή η οποία θα 
λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συμμετοχή των κρατών μελών 
με σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Το ΕΔΜ παρέχει επικαιροποιημένες και 
αξιόπιστες πληροφορίες για την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου τόσο για τους 
πολιτικούς ιθύνοντες όσο και για το ευρύ κοινό.  

  

                                                           
113 https://www.easo.europa.eu/budget-finance-and-accounting 
114 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-WP-2016-Amendment-2-adopted.pdf 
115 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-WP-2016-Amendment-2-adopted.pdf 
116http://emmedia.pspa.uoa.gr/fileadmin/emmedia.pspa.uoa.gr/uploads/Resources/Publications/EMN/EMN-2012-
gr-EMMEDIA_19.7.13_FINALa.pdf 
117 το 2008, με την υπ’αριθμ.381/2008/ ΕΚ Απόφαση , http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html  
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4.2.11 Στρατιωτικοποίηση της διαχείρισης του προσφυγικού 

4.2.11.1 Frontex 

 

 

Η Frontex118 (European Agency  for the Management of Operational Cooperation at 
the External Borders)  προωθεί, συντονίζει και αναπτύσσει τη διαχείριση των 
Ευρωπαϊκών συνόρων ακολουθώντας τη Χάρτα των βασικών ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
της ΕΕ και την εφαρμόζει στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων. 
Διευκολύνει τις αρχές φύλαξης των συνόρων των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ να 
συνεργαστούν. Συστάθηκε το 2004 και οι περιοχές δράσεις της ορίζονται στον 
Κανονισμό της (συντονισμένες επιχειρήσεις, εκπαίδευση, ανάλυση επικινδυνότητας, έρευνα, 
παροχή δυνατότητας άμεσης απόκρισης, παροχή Βοήθειας στα κράτη μέλη στις συντονισμένες 
επιχειρήσεις επιστροφών ανθρώπων, συστήματα πληροφοριών) 

Η FRONTEX συνεργάζεται στενά με άλλους θεσμούς της ΕΕ, όπως Europol, 
EASO, Eurojust, FRA, CEPOL και με τις αρχές ελέγχου συνόρων των κρατών εκτός 
Σένγκεν, σε συμφωνία με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης.  Ο προϋπολογισμός της 
αυξάνεται σημαντικά- το 2015 ήταν 142.606.000 Ευρώ.119 

Επίσης, συλλέγει στοιχεία για τον αριθμό των παράτυπων διελεύσεων των 
συνόρων,484.000 τέτοιες περιπτώσεις στη διαδρομή της ανατολικής Μεσογείου από 
την Τουρκία στην Ελλάδα μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου και 466.000 στη διαδρομή  
των δυτικών Βαλκανίων.  Έτσι, ο συνολικός αριθμός των παράτυπων διελεύσεων των 
συνόρων της ΕΕ, αυτών που δεν χρησιμοποιούν τα κανονικά σημεία διέλευσης, ανήλθε 
σε 978.300 το τρίμηνο αυτό, ο μεγαλύτερος αριθμός αφότου η Frontex άρχισε να 
συλλέγει τέτοια στοιχεία το 2007. Από εκείνους που φθάνουν στην Ελλάδα, κυρίως σε 
νησιά από τις τουρκικές ακτές, το 46% δήλωσαν πως είναι Σύροι και το 28% Αφγανοί, 
ανέφερε η Frontex. Η Frontex ζήτησε την παροχή 1.500 αστυνομικών και 50 ειδικών σε 
                                                           
118http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks/ 
119 Έντυπο τoυ ευρωπαικού ΔικτύουTransform, Gregory Mauze, A left-wing response to the asylum crisis and 
migration policy, Βιέννη, Sept 2015 

https://www.europol.europa.eu/
https://easo.europa.eu/
http://eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm
http://www.cepol.europa.eu/
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θέματα επιστροφής και επανεισδοχής για την Ελλάδα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τις 
συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν. Στόχος είναι να υποστηριχθεί η Ελλάδα στην επιστροφή 
των μεταναστών στην Τουρκία. 

Η συνοριακή υπηρεσία της ΕΕ κατέγραψε μια μείωση των αφίξεων στην Ιταλία από 
τη Λιβύη αλλά σημείωσε μια απότομη αύξηση των αφίξεων στην Ισπανία από το 
Μαρόκο, αν και οι αφίξεις αυτές είναι σε χαμηλό επίπεδο. Καταγράφηκαν 2.800 
παράτυπες διελεύσεις το τέταρτο τρίμηνο (του 2015) στη διαδρομή της δυτικής 
Μεσογείου, ανέφερε, αριθμός ρεκόρ για αυτή την εποχή και ο διπλάσιος αριθμός 
εκείνων που είχαν καταγραφεί την ίδια περίοδο το 2014. 

Μερικούς μήνες αργότερα, ο επικεφαλής της Frontex Φαμπρίτσε Λετζέρι, δήλωσε 
την 28η Ιουνίου 2016120πως η Αίγυπτος αναπτύσσεται σε συνεχώς σημαντικότερο 
σημείο διέλευσης προς την Ευρώπη «έρχονται από τη Λιβύη 13 με 14 φορές 
περισσότεροι πρόσφυγες στην Ιταλία σε σχέση με όσους έρχονται από την Τουρκία στην 
Ελλάδα. Ο διάδρομος της κεντρικής Μεσογείου είναι τόσο πολυσύχναστος όσο ποτέ. Ο 
αριθμός των διελεύσεων των συνόρων μεταξύ Λιβύης και Ιταλίας υπερβαίνει φέτος 
όλες τις άλλες διελεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Η διαδρομή από εκεί μέσω 
θαλάσσης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και διαρκεί συχνά περισσότερο από δέκα μέρες. 
Ο διάδρομος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως από πρόσφυγες με προέλευση τη Δ. Αφρική 
και το Κέρας της Αφρικής. «Στην Ερυθραία διώκονται άνθρωποι και υπάρχει μια στυγνή 
δικτατορία. Οι άνθρωποι αυτοί χρήζουν προστασίας», ενώ «από τη Σενεγάλη , την 
Γκάμπια την Ακτή Ελεφαντοστού και τον Νίγηρα φεύγουν λόγω της έλλειψης 
προοπτικής». 
 

Επίσης, μπορούμε να αναφέρουμε ως παράδειγμα, το σχέδιο επιστροφής ανθρώπων 
από την Μυτιλήνη στην Τουρκία, με την υλοποίηση της FRONTEX. Mέσω ελληνικών 
ναυτιλιακών εταιρειών από τη Frontex έχουν ναυλωθεί δύο πλοία τουρκικών 
συμφερόντων τα οποία και θα μεταφέρουν 150 συνολικά μετανάστες τη φορά. 
Σύμφωνα με το σχεδιασμό στο πλοίο θα επιβαίνει ένας μετανάστης συνοδευόμενος 
από έναν αστυνομικό της Frontex, αναλογικά. 

Στην FRONTEX  ασκείται σκληρή κριτική στο δημόσιο διάλογο, από κόμματα, ΜΚΟ 
και πρωτοβουλίες Πολιτών. Η κριτική εστιάζει κυρίως στην γκρίζα νομική ζώνη που 
αποτελεί το πλαίσιο των λειτουργιών της, με ειδική μάλιστα αναφορά στην απουσία της 
διάκρισης των αρμοδιοτήτων στην περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς αποτελεί η κατάργηση της 
FRONTEX(ή η ριζική αναμόρφωσή της) και η αντικατάσταση τους με πολιτικές και 
θεσμούς που θα έχουν ως προτεραιότητα την διάσωση και την ασφάλεια της 
ανθρώπινης ζωής.  

 

4.2.11.2 Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή-Συνοριοφυλακή 

                                                           
120Η συνέντευξή του δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες του γερμανικού δημοσιογραφικού ομίλου Funke 
(WestdeutscheAllgemeineZeitung, HamburgerAbendblatt, BerlinerMorgenpost κ.α.). 
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Σε συμφωνία για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Aνοίγει συνεπώς  ο δρόμος για την έναρξη της λειτουργίας της εντός του καλοκαιριού. 
Θα βασιστεί στις υπάρχουσες δομές του οργανισμού Frontex ο οποίος θα ενισχυθεί με 
προσωπικό και εξοπλισμό από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το ΕΚ υπερψήφισε121 την πρόταση 
για τη δημιουργία του νέου οργανισμού που θα αποτελείται από την αναθεωρημένη 
και ενισχυμενη αρχή της FRONTEXκαι τις εθνικές αρχές διαχείρισης συνόρων. 
Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το Φθινόπωρο 2016 αφού εγκριθεί από το Συμβούλιο. 
Η ΕΣΑ θα λογοδοτεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με την υποββολή τακτικών 
εκθέσεων.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, «τα κράτη-μέλη θα διατηρήσουν την 
«κυριαρχία» τους πάνω στα σύνορά τους και θα διαχειρίζονται τα εξωτερικά τους 
σύνορα «καθημερινά».  Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΖανΚλοντΓιούνκερ 
χαιρέτισε την επίτευξη συμβιβασμού και δήλωσε πως «η συμφωνία για τη δημιουργία 
της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής δείχνει πως η Ευρώπη είναι έτοιμη 
να δράση άμεσα και καθοριστικά στην διαχείριση των κοινών προκλήσεων». 

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης 
Αβραμόπουλος δήλωσε122: «Οι σημερινές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και 
της μετανάστευσης δεν γνωρίζουν σύνορα και απαιτούν μια πραγματικά ευρωπαϊκή 
προσέγγιση. Ενώ ο Frontex περιοριζόταν γενικά στην υποστήριξη των κρατών μελών στη 
διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους, ο νέος οργανισμός για τα σύνορα θα 
προχωρήσει πολύ περισσότερο. Αυτό που δημιουργούμε σήμερα είναι περισσότερη 
Ευρώπη: με τη διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων, την ταχύτερη επιστροφή των 
παράτυπων μεταναστών, τη δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος 
ασύλου για όσους έχουν ανάγκη και την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη δέσμη μέτρων για τα σύνορα που παρουσιάζουμε 
σήμερα θα αυξηθεί η ασφάλεια για τους πολίτες μας και θα εξασφαλιστούν υψηλά 
πρότυπα διαχείρισης των συνόρων.»,  κάνοντας σαφείς τις διαθέσεις της Κομισιόν για 
την πολιτική του νέου οργανισμού αποτρεπτική μεταναστευτική πολιτική και ενίσχυση 
φύλαξης των ευρωπαικών συνόρων. 

Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού όπως τα δημοσίευσε το Ευρωκοινοβούλιο είναι 
τα εξής: 

 Ο νέος οργανισμός θα εχει πιο ενεργό ρόλο στην επιστροφή των μεταναστών στη 
χώρα καταγωγής τους, αλλά μόνο οταν πρόκειται για την εκτέλεση των αποφάσεων 
που εχουνηδη ληφθεί από τις εθνικές αρχές. 

 Εάν ενα κράτος-μέλος διαφωνεί με την απόφαση του συμβουλίουγια την παροχή 
βοήθειας, οι αλλες χώρες της ΕΕ μπορούν να επαναφέρουν προσωρινά τους 
ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. 

                                                           
121 Ο νέος κανονισμός εγκρίθηκε με 483 ψήφους υπερ 181 κατά και 48 αποχές. 
122Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου, Μια Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή για την 
προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, Στρασβούργο, 15 Δεκεμβρίου 2015  
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 Ο εξοπλισμός για τις ομάδες αμεσης επέμβασης θα διατίθεται από τα κράτη-μέλη 
μέσα σε δέκα μέρες από την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου. 

 Θα οριστούν αξιωματικοί που θα λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ του οργανισμού 
και των κρατών-μελών και θα εποπτεύουν ολα τα κράτη-μέλη που εχουν εξωτερικά 
σύνορα. Καθένας από αυτούς θα μπορεί να καλύπτει εως και τέσσερις γεωγραφικά 
γειτονικές χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του 
οργανισμού και του οικείου κράτους-μέλους. 
 
Πρόσφατα, κατατέθηκε ερώτηση123 στο ΕΚ σχετικά με την κατεύθυνση της Κομισιόν 

να εκχωρήσει υπερεξουσίες μηχανισμούαπώθησης μεταναστών και προσφύγων, με 
σαφές έλλειμμα δημοκρατικής λογοδοσίας και διαφάνειας, ακόμη κι όταν αυτή 
παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα των προσφύγων. Συγκεκριμένα, στο σχέδιο 
Κανονισμού της νέας ΕυρωπαϊκήςΣυνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που έχει 
εκπονήσει η Κομισιόν προβλέπεται μεν η δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών από 
πρόσφυγες όταν παραβιάζονται δικαιώματά τους από ενέργειες προσωπικού της 
Συνοριοφυλακής, αλλά η συγκρότηση του μηχανισμού αυτού είναι ελλειμματική, 
καθώς θα λειτουργεί περίπου ως «υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων», χωρίς καμιά 
ανεξαρτησία από τον επιχειρησιακό βραχίονα της «νέας Frontex» και χωρίς εγγύηση 
αμεροληψίας, δημοκρατικού ελέγχου και διαφάνειας. 

Σύμφωνα με όσα χαρακτηριστικά της έχουν περιγραφεί, αποτελεί ένα ακόμα μεγάλο 
άλμα προς τα εμπρός στη μακρόχρονη διαδικασία στρατιωτικοποίησης των ελέγχων 
στα σύνορα αλλά και στο εσωτερικό της Ε.Ε. Στην πραγματικότητα,124 η Επιτροπή 
επιδιώκει μέσω της Συνοριοφυλακής να αποκτήσει την υψηλή εποπτεία και δυνατότητα 
άμεσης αυτόνομης παρέμβασης στους μηχανισμούς ελέγχου των εξωτερικών συνόρων 
των κρατών-μελών, αλλά και σε φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν βασικούς άξονες 
της μεταναστευτικής πολιτικής. Εισάγεται, επίσης, ο θεσμός του συνδέσμου της νέας 
υπηρεσίας με επιλεγμένα κράτη-μέλη. Ο σύνδεσμος θα έχει δυνατότητα διαρκούς 
πρόσβασης στις πληροφορίες και τα σχετικά συστήματα που διαθέτει το κράτος.  Με 
τον τρόπο αυτό, θα μπορεί να κρίνει τις αδυναμίες στην άσκηση πολιτικής και να 
δρομολογεί τις διαδικασίες αυτόνομης –εφόσον το κρίνει απαραίτητο– παρέμβασης 
της νέας υπηρεσίας. 

Η υπηρεσία θα επανδρώνεται από 1.000 άτομα μόνιμο προσωπικό, ενώ θα 
υπάρχουν άλλα 1.500, επιπλέον επιχειρησιακό δυναμικό, το οποίο θα είναι δεσμευμένο 
και αμέσως διαθέσιμο από τα κράτη-μέλη. Θα μπορεί, ακόμα, να δεσμεύει 
συγκεκριμένα τεχνικά μέσα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί κατά 90% από το νέο 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο λειτουργεί από την έναρξη του τρέχοντος 
τακτικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Για να αποκομίσει κανείς ολοκληρωμένη 

                                                           
123Την ερώτηση υπογράφουν οι ευρωβουλευτές της GUE/NGL Κ. Κούνεβα, Σ. Κούλογλου, Δ. Παπαδημούλης, Κ. 
Χρυσόγονος (Ελλάδα), Marisa Matias (Πορτογαλία), Barbara Spinelli (Ιταλία), Martin aAnderson, Matt Carthy, 
LynnBoylan, LiadhNiRiada, (Ιρλανδία) Νεοκλής Συλικιώτης (Κύπρος), Τάνια Γκονζάλες (Ισπανία) και Άννα Μαρία 
Γκομές (Πορτογαλία, S&D). 
124https://left.gr/news/eyropaiki-synoriofylaki-ti-einai-kai-ti-thelei 
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εικόνα του τι σημαίνει αυτό, θα χρειαζόταν να έχει πρόσβαση και στις 28 εθνικές 
προτάσεις για το σχετικό ταμείο125. 

Στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται η δημιουργία μια πλατφόρμας μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Ελέγχου Αλιείας και της Νέας Συνοριοφυλακής, η οποία δίνει τη δυνατότητα κοινών 
επιχειρήσεων επιτήρησης της Μεσογείου, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα 
δεδομένα αυτά θα χρησιμεύουν για πολλαπλούς λόγους και, ασφαλώς, για τον έλεγχο 
των πληθυσμιακών ροών. Προβλέπεται η δημιουργία ειδικού τμήματος για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των επαναπατρισμών. Η νέα υπηρεσία θα μπορεί να 
δρομολογεί επαναπατρισμούς σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, έχοντας τη 
δυνατότητα, και εδώ, να αναλάβει τον συντονισμό των εθνικών υποδομών, εάν αυτές 
δεν αποδίδουν. Προβλέπεται, μάλιστα, και βελτίωση της διαδικασίας χορήγησης 
ευρωπαϊκών συνοδευτικών εγγράφων, τα οποία θα είναι αποδεκτά από τρίτες χώρες, 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα γραφειοκρατικά προσκόμματα που αυτές παρουσιάζουν 
για να αρνηθούν την εκτέλεση επαναπατρισμών.Τούτη η παράμετρος σημαίνει πως η 
υπηρεσία θα μπορεί να επιβάλει τη διαδικασία, και άρα να καθορίζει ένα βασικό τμήμα 
της μεταναστευτικής πολικής του κράτους-μέλους.  

Η υπηρεσία δεν περιορίζεται με κάποιον τρόπο από ανοιχτά θέματα διμερών 
σχέσεων του κράτους-μέλους και τρίτων χωρών, πράγμα που μπορεί να επιφέρει 
σοβαρές πολιτικές και νομικές επιπλοκές. Δεν είναι εντελώς σαφές ποιος θα είναι ο 
κυριούχος και ποιο το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση των δεδομένων, τα 
οποία θα προκύπτουν στη διάρκεια των επιχειρήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, η 
πρόταση προκαταβάλλει άλλες διαδικασίες, όπως την πτήση μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών — χωρίς καν να έχει λυθεί το θέμα της δημιουργίας ρυθμιστικού πλαισίου 
για αυτές τις πτήσεις. 

Η θέση που πήρε η Καγκελάριος Μέρκελ126 είναι χαρακτηριστική των προθέσεων 

των πολιτικών ηγεσιών της ΕΕ: «Το θέμα, είναι να δοθούν στη Frontex περισσότερες 
αρμοδιότητες ώστε να μπορεί στην ύστατη περίπτωση να δρα αυτόνομα, να τεθούν 
στη διάθεση της ΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνοριοφύλακες και εξοπλισμός για να 
χρησιμοποιούνται ευέλικτα στα κράτη-μέλη και να δοθεί στη Frontex ένας μεγαλύτερος 
ρόλος στις απαραίτητες επαναπροωθήσεις προσφύγων, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα 
προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.» 

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό σώμα φύλαξης των 
συνόρων σχετίζεται άμεσα με εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα, όπως είναι το 
προσφυγικό/μεταναστευτικό και τα εξωτερικά σύνορα της  Ένωσης. Πρέπει επομένως 

                                                           
125 Το Ταμείο δημιουργήθηκε, πριν δυο χρόνια, από την Επιτροπή, για να χρηματοδοτήσει την προμήθεια 

συστημάτων ασφαλείας. Για τις δαπάνες είχε προβλεφθεί αρχικά το ποσόν των 3,7 δισ. μέχρι το 2020, αλλά η 
Επιτροπή μελετά την πιθανότητα αναβάθμισης των διαθέσιμων κεφαλαίων με επιχείρημα τις έκτακτες συνθήκες 
που διαμορφώνονται στο πεδίο της τρομοκρατίας και της προσφυγικής κρίσης. Αφορά εξοπλισμούς όπως επίγεια, 
θαλάσσια και εναέρια συστήματα επιτήρησης, συστήματα καταγραφής βιομετρικών και προσωπικών δεδομένων 

κ.ά. Ουσιαστικά, ο εξοπλισμός της νέας υπηρεσίας είναι ήδη προϋπολογισμένος. 
126https://left.gr/news/yper-tis-aytonomis-drasis-tis-frontex-stin-ystati-periptosi-i-merkel 
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να διασφαλισθεί ότι θα γίνουν σεβαστά τόσο τα ζωτικά συμφέροντα των κρατών-μελών 
για προστασία της εδαφικής τους ακεραιότητας, όσο καιτα θεμελιώδη δικαιώματα των 
ανθρώπων. Οι αρμοδιότητες και η δράση του ευρωπαϊκού σώματος φύλαξης συνόρων 
πρέπει να εναρμονίζονται με τις επιταγές του άρθρου 21 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση περί σεβασμού των αρχών του διεθνούς δικαίου. Τούτο ισχύει ιδίως 
όταν ανακύπτουν θέματα συνεργασίας με τις αρχές τρίτων κρατών, μη-μελών της 
Ένωσης, τα οποία επιδεικνύουν στην πράξη ελλιπή σεβασμό για το διεθνές δίκαιο. 

4.2.11.3 Επιχείρηση Sophia της EUNAVFOR MED 

Η ΕΕ συμφωνησενα ξεκινήσει η ενεργός φάση της επιχείρησης κατά των διακινητών 
ανθρώπων και να λάβει την ονομασία "Επιχείρηση Σοφία127" στις 7 Οκτωβρίου 2015 το 
πρώτο βήμα της δεύτερης φάσης της επιχείρησης και ενέκριναν τους σχετικούς κανόνες 
συμμετοχής. Πρόκειται για τη ναυτικής επιχείρησης της ΕΕ που αποσκοπεί στην 
εξάρθρωση του επιχειρηματικού μοντέλου της λαθραίας διακίνησης και εμπορίας 
ανθρώπων στο νότιο τμήμα της Κεντρικής Μεσογείου.  Η ναυτική επιχείρηση της ΕΕ 
κατά των διακινητών ανθρώπων στη Μεσόγειο θα μπορεί να επιβιβαστεί, να ερευνήσει, 
να κατάσχει και να αλλάξει πορεία στα σκάφη τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι 
χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων στις ανοικτές θάλασσες, 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 

Παράλληλα128, η καταστροφή ξύλινων σκαφών έχει αποτέλεσμα οι διακινητές να 

χρησιμοοιούν φουσκωτά, θέτοντας τους μετανάστες σε ακόμα μεγαλύτερο 

κίνδυνο.  Αντιρρήσεις για την αποτελεσματικότητά της, με άλλη λογική ωστόσο έχει 

εκφράσει129 και η βρετανική Βουλή των Λόρδων. 

Το Συμβούλιο παρέτεινε έως τις 27 Ιουλίου 2017 την εντολή της επιχείρησης Sophia 
της EUNAFOR MED, Το Συμβούλιο προσέθεσε δύο υποστηρικτικά καθήκοντα 
διευρύνοντας έτσι την εντολή της επιχείρησης: την κατάρτιση της ακτοφυλακής και του 
ναυτικού σώματος της Λιβύης και τη συμβολή στην εφαρμογή του εμπάργκο όπλων 
του ΟΗΕ στα ανοικτά της Λιβύης. 

4.2.11.4 Παρουσία ΝΑΤΟ στο Αιγαίο 

Οι δηλώσεις του γ.γ. του ΝΑΤΟ Γ. Στόλτενμπεργκ («σε περίπτωση διάσωσης ατόμων 
που έρχονται μέσω της Τουρκίας, αυτά θα επιστρέφονται στην Τουρκία») και του 
Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας Π. Καμμένου («όποιος εντός ελληνικών ή τουρκικών 
υδάτων διασώζεται, θα επιστρέφει στην Τουρκία») αμφισβητούν στην πράξη τη 
συνθήκη της Γενεύης, όπως και το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας. 

Η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο,ως «θαλάσσιος φράκτης»,με το επιχείρημα της 
πάταξης των παράνομων «διακινητών» σηματοδοτεί τη στρατιωτικοποίηση της 
πολιτικής της Ε.Ε. Η νατοϊκή εμπλοκή θα πλήξει πρωτίστως όσους δικαιούνται διεθνή 

                                                           
127Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας συμφώνησε να μετονομαστεί η επιχείρηση σε "Σοφία" από το όνομα που 
δόθηκε στο βρέφος που γεννήθηκε πάνω στο σκάφος της επιχείρησης με το οποίο διασώθηκε η μητέρα του στις 22 
Αυγούστου 2015 στα ανοικτά της Λιβύης. Συχνά αναφέρεται στο δημόσιο διάλογο πως τούτο συνιστά τραγική 
ειρωνεία, μιας και δεν είναι γνωστή η επιχείρηση για τις διασωσεις της.   
128 http://www.bbc.com/news/world-europe-36283316 
129http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldeucom/144/14404.htm#_idTextAnchor005 
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προστασία. Οι ανέστιοι από τον πόλεμο και την καταστροφή δεν θα μπορούν να 
συνεχίσουν τον δρόμο τους προς αναζήτηση ασύλου, κάτι που ακυρώνει στην πράξη 
την συνθήκη της Γενεύης. Με δεδομένη την υπάρχουσα κατάσταση όπου ο φράχτης 
στον Έβρο παραμένει αδιαπέραστος, η νατοϊκή παρέμβαση αυξάνει τον κίνδυνο για τις 
ανθρώπινες ζωές, καθώς η παράνομη διακίνηση θα γίνεται υπό συνθήκες πιο δύσκολες 
και επικίνδυνες.  Το Αιγαίο στρατιωτικοποιείται πλήρως καθώς θα επιχειρεί σε αυτό το 
ΝΑΤΟ, οι ελληνικές δυνάμεις (αεροπορία, λιμενικό), η Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή.   Παράλληλα, η παρουσία του ΝΑΤΟ εντάσσει το Αιγαίο στον χάρτη του 
–περιφερειακού, και όχι μόνο εμφυλίου πλέον– πολέμου στη Συρία. 

4.3 Άνοδος της Ακροδεξιάς στην ΕΕ 

«Η ενίσχυση των ακροδεξιών κομμάτων αλλά κυρίως της ακροδεξιάς ιδεολογίας στην 
ΕΕ αποτελεί μία πρόκληση για την Ένωση αλλά και τις ηγεσίες των κρατών μελών. 
Σταδιακά πυρήνες ρατσισμού και ξενοφοβίας αποκτούν κοινοβουλευτική δύναμη και 
εκπροσώπηση. Τα αίτια αυτής της ανησυχητικής τάσης θα πρέπει να αναζητηθούν σε 
πολλαπλές αρνητικές συγκυρίες: τα αδιέξοδα σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, 
ανεπαρκείς εθνικές ηγεσίες αλλά και τη δραματική εκτροπή της Ένωσης από αξίες όπως 
η δημοκρατία, η αλληλεγγύη, η συνοχή και η στήριξη του κράτους δικαίου». 
(Βοσκόπουλος,2016130)  

Είτε πρόκειται για ευρωπαϊκά εθνικιστικά κόμματα (κάποια από τα οποία έχουν 
νεοναζιστικές ή νεοφασιστικές καταβολές), είτε για τις πιο αντιδραστικές πολιτικές 
ομάδες , η Δύση αντιμετωπίζει μια άνοδο της ακροδεξιάς που είχε να εμφανιστεί από 
την δεκαετία του 1930.Σε εκείνη την περίοδο, η μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 1930 
είχε ενισχύσει ακροδεξιά κινήματα που ήταν δημοφιλή131. Η σημερινή αποκαλούμενη 
μεγάλη ύφεση έχει προκαλέσει αντίστοιχα κοινωνικά αντανακλαστικά. Η ακροδεξιά ως 
ένα σύμπτωμα της κοινωνικής διαταραχής και  η σημερινή αναγέννησή της είναι και 
πάλι το προϊόν αποτυχημένων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Αυτές οι 
αποτυχίες προκαλούν οικονομική και κοινωνική αναστάτωση παρόμοια με εκείνη που 
δημιούργησε τον πρώτο ακροδεξιό εφιάλτη του Β’ Π.Π.  

«Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της εμφάνισης ενός ακροδεξιού 
κόμματος και των οικονομικών διακυμάνσεων» (Κρίστιαν Νόροσελ, 2016). 
Αναφερόμενος στην άνοδο των ακροδεξιών στην Σουηδία των Δημοκρατικών της 
Σουηδίας (SD), ένα κόμμα με νέο-ναζιστικές καταβολές, το οποίο κέρδισε πρόσφατα 20 
έδρες στο κοινοβούλιο, ο Νόροσελ θεωρεί πως υπάρχουν ομοιότητες με πλευρές του 
«πρώιμου εθνικοσοσιαλισμού» (Ναζισμού). 

Σύμφωνα με τον Μπάρστον132 «πολύ συχνά εκείνοι που κερδίζουν από τις παρούσες 
συνθήκες επενδύουν τεραστία χρηματικά ποσά για να στρέψουν την οργή σε λάθος 
κατεύθυνση μέσω της διαφήμισης και της παραπληροφόρησης και εξαγοράζοντας την 

                                                           
130Βοσκόπουλος, Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, Ελεύθερη Ζώνη, 
http://www.elzoni.gr/html/ent/942/ent.15942.asp  
131Ριτ Γκολντστάιν, H άνοδος της ακροδεξιάς: μια δυσοίωνη ηχώ,Asian Times Online,  μτφ Κουκουμά, 
πηγή:http://rnbnet.gr/details.php?id=821?id=821 
132Ντανιέλ Μπάρστον στο Asian Times Online. . 
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εύνοια πολιτικών ώστε να εξασφαλίζουν ότι θα περνούν τους νόμους που θα τους 
δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις ληστρικές πρακτικές τους».  

Ο Μπάρστον έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της «διαφορετικότητας133». 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στη Σουηδία συνήθως 
για να περιγράψει τα πολιτικά κόμματα της ακροδεξιάς: «framlingsfientligt parti». Αν 
μεταφραστεί κυριολεκτικά, σημαίνει «κόμμα με εχθρότητα προς τον ξένο», αν και 
συχνά μεταφράζεται απλώς ως «κόμμα ξενοφοβίας»134. Τυπικά επωφελούμενη από την 
οργή της κατώτερης και νεόπτωχης μεσαίας τάξης για τις πολιτικές λιτότητας, η 
ακροδεξιά έχει μια ιστορία ανόδου σε τέτοιες συνθήκες «επειδή προσφέρουν απλοϊκές 
απαντήσεις σε υπερβολικά σύνθετα προβλήματα, και έχουν αναπτύξει 
αποτελεσματικές ρητορικές στρατηγικές για να κινητοποιούν πολίτες να ψηφίζουν υπέρ 
αυτών των κομμάτων και συνεπώς ενάντια στα πραγματικά τους συμφέροντα.Η 
ακροδεξιά επικαλείται το κοινό αίσθημα των ανθρώπων περί «προδοσίας και τιμωρίας» 
ή περί «προτίμησης και παροχής βοήθειας στους ξένους έναντι όσων διασφαλίζουν την 
εθνική καθαρότητα. 

Η ακροδεξιά αποκτά πλέον χαρακτηριστικά πανευρωπαϊκού κινήματος του 
οποίου οι διεκδικήσεις συνοψίζονται στον αντιευρωπαϊσμό και την ξενοφοβία.  

Τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα εκμεταλλεύονται την προσφυγική κρίση.135 Οι 
βίαιες επιθέσεις στο Παρίσι από τους τζιχαντιστές, αποτελούν βασικό επιχείρημα της 
ρητορικής τους, εξομοιώνοντας έτσι με τον μετανάστη με «τρομοκράτη» και τη 
φιλομεταναστευτική πολιτική ως «χτύπημα» στην εθνική ασφάλεια και την εθνική 
οικονομία. Τούτη η τακτική των κομμάτων της ακροδεξιάς βρίσκει εύφορο έδαφος και 
επισωρεύεται στην κυρίαρχη μέση κοινωνική αντίληψη, στην κοινωνικά εμπεδωμένη 
αφήγηση περί του μετανάστη ως «ξένου», ή ως ανθρώπου χωρίς δικαίωμα στα 
δικαιώματα. Οι συστημικές δυνάμεις της Ευρώπης χρησιμοποιούν καμπάνιες 
ιδεολογικής περιθωριοποίησης των προσφύγων, κατηγορώντας τους άλλοτε ως 
δυνάμει τρομοκράτες και άλλοτε ως διοργανωτές επιθέσεων σεξουαλικής  και άλλου 
είδους παρενόχλησης. Σε πολιτικό επίπεδο οι ακραίες πολιτικές δυνάμεις 
συνδιαμορφώνουν ή καθορίζουν  πολιτικές επιλογές ενώ λειτουργούν ως φορείς 
ιδεολογίας και υπεράσπισης του Έθνους. Οι αντιλήψεις που πρεσβεύουν ξεπερνούν το 
ευρωπαϊκό αξιακό σύστημα. 

Η άνοδος της ακροδεξιάς εκδηλώνεται κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, σε 
αντίθεση με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, όπου είναι σχετικά 
περιθωριοποιημένο.  Στην Ελλάδα κοινοβουλευτικά εκπροσωπείται από τη Χρυσή 
Αυγή- η οποία παρά την ραγδαία αύξηση της δημοτικότητάς της τα προηγούμενα 
χρόνια, με την έλευση τόσων χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων παραμένει 
περιθωριοποιημένη. Στην Ιταλία υπάρχει η Λέγκα του Βορρά Northern League) με 16 

                                                           
133Η διαφορετικότητα είναι κατά βάση ένα ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο αποτυγχάνεις «να αναγνωρίσεις 
την θεμελιώδη ανθρωπιά για τον συνάνθρωπό σου», αναφέρει. Αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο το φαινόμενο 
επηρέασε τους κοινωνικά αποκλεισμένους στις σύγχρονες συνθήκες, επισήμανε ότι «ο διαφορετικός, δεν είναι 
απλώς ένας ξένος, αλλά ένας αντίπαλος».  
134Ντανιέλ Μπάρστον στο Asian Times Online. 
135 Συνεχής άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη -Σε ποιες χώρες ανεβαίνουν επικίνδυνα τα ποσοστά 
τους Πηγή: iefimerida.grhttp://www.iefimerida.gr/news/236718/synehis-anodos-ton-akrodexion-kommaton-stin-
eyropi-se-poies-hores-anevainoyn-epikindyna#ixzz4DGyrZdU6 
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βουλευτές. Το αυστριακό κόμμα της Ελευθερίας, το γαλλικό Εθνικό Μέτωπο, το Λαϊκό 
κόμμα της Δανίας και τους Αληθινούς Φινλανδούς ξεπερνούν κατά πολύ την δυναμική 
των προηγούμενων σε Ελλάδα και Ιταλία, σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή, Πασκάλ 
Ντελβίτ136: 

 Στην Γερμανία, Γερμανία το AFD σημείωσε σε δημοσκόπηση έλαβε την τρίτη θέση με 
ποσοστό 10,5%137. Το κίνημα PEGIDA, ή αλλιώς «Ευρωπαίοι Πατριώτες εναντίον της 
Ισλαμοποίησης της Δύσης», αποτελεί την πιο ακραία έκφραση της ακροδεξιάς. Τις 
αξίες του PEGIDA συμμερίζεται και το νέο λαϊκιστικό κόμμα Εναλλακτική για την 
Γερμανία, το οποίο στο πρόγραμμα του επισημαίνει σαφώς ότι το Ισλάμ δεν είναι 
συμβατό με το γερμανικό Σύνταγμα. Πρόσφατα κατάφερε να εκλέξει εκπροσώπους 
στα κοινοβούλια τριών κρατιδίων συγκεντρώνοντας ποσοστά που κυμαίνονται 
μεταξύ 12 και 24%. 

 Τα όρια της δυναμικής της ακροδεξιάς στην Ευρώπη αναμένεται να δοκιμαστούν στις 
προεδρικές εκλογές στην Γαλλία το 2017, όπου η ΜαρίνΛεπέν διεκδικεί με αξιώσεις 
την πρόκριση στον δεύτερο γύρο.Στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές, το Εθνικό 
Μέτωπο κατέγραψε σημαντικά ποσοστά (22,5% περίπου). Σε αρκετές περιπτώσεις 
όμως, αν και οι υποψήφιοί του επικράτησαν στις πρώτες αναμετρήσεις, στον 
δεύτερο γύρο απέτυχαν να εκλεγούν, επειδή όλα τα υπόλοιπα κόμματα 
συνασπίστηκαν εναντίον τους.Αναγνωρίζεται πλέον σαν σημαντικός παράγοντας της 
γαλλικής πολιτικής σκηνής. 

 Στη Σουηδία το ακροδεξιό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών (~18%)στήριξε την 
αντιπολιτευτική του τακτική πάνω στο μεταναστευτικό. Η Σουηδία έχει δεχθεί το 
μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων (σε ποσοστά) αναλογικά με το μέγεθος του 
πληθυσμού της από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι δύο βασικές αρχές των 
ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών είναι η θέση τους κατά της είσοδο μεταναστών 
στη χώρα και ο σκεπτικισμός για το ρόλο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης.138 

 Στην Ολλανδία (οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο του 2017) το ακροδεξιό κόμμα 
GeertWilders εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να προηγείται, με πολύ μεγάλη 
διαφορά από το δεύτερο. 

 Το Λαϊκό Κόμμα Ελβετίας (SVP) μετά τον εκλογικό του θρίαμβο στις εκλογές του 
περασμένου Οκτώβρη, ελέγχει περίπου το 1/3 των εδρών του κοινοβουλίου. Η 
προεκλογική του καμπάνια βασίστηκε σε αντιευρωπαϊκά και ξενοφοβικά 
συνθήματα. «Όχι στο χάος του ασύλου» ήταν ένα από τα πιο διαδεδομένα 
συνθήματα. 

 Στην Πολωνία, το ευρωσκεπτικιστικό και ξενοφοβικό Κόμμα του Νόμου και της 
Δικαιοσύνης (PiS) που είναι στην κυβέρνηση, έχει ένα σαφή αντιμεταναστευτικό 

                                                           
136 Πασκάλ Ντελβίτ ,πανεπιστήμιο «Libre» των Βρυξελλών, πηγή:http://gr.euronews.com/2016/05/24/rise-of-the-
far-right-in-europe-after-the-result-of-the-austrian-presidential/ 
137 Συνεχής άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη -Σε ποιες χώρες ανεβαίνουν επικίνδυνα τα ποσοστά 
τους | Πηγή: iefimerida.grhttp://www.iefimerida.gr/news/236718/synehis-anodos-ton-akrodexion-kommaton-stin-
eyropi-se-poies-hores-anevainoyn-epikindyna#ixzz4DH1cb6LE 
138Πηγή: Συνεχής άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη -Σε ποιες χώρες ανεβαίνουν επικίνδυνα τα 

ποσοστά τους | iefimerida.grhttp://www.iefimerida.gr/news/236718/synehis-anodos-ton-akrodexion-kommaton-

stin-eyropi-se-poies-hores-anevainoyn-epikindyna#ixzz4DH0pJv2b 
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προσανατολισμό. Ο ηγέτης του κόμματος, ΓιάροσλαβΚατσίνσκι έχει δηλώσει 
δημόσια ότι οι πρόσφυγες κουβαλούν «χολέρα, παράσιτα και παθογόνα πρωτόζωα» 
στην Ευρώπη. 

 Στην Ουκρανία οι ναζί του Δεξιού Τομέα λειτουργούν ως ο στρατιωτικός βραχίονας 
του κόμματος Svoboda (Ελευθερία) της επίσημης Ουκρανικής ακροδεξιάς που 
σήμερα είναι τέταρτη δύναμη στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. 

 Στην Ουγγαρία ο πρωθυπουργός της χώρας, ΒίκτορΌρμπαν, υιοθετεί την ρατσιστική 
και αντιπροσφυγική ρητορική και εγκαθιστά φράχτες στα νότια σύνορα, ένα άλλο 
κόμμα, το Jobbik –οι οπαδοί του οποίου δηλώνουν ανοιχτά Νεοναζί– αναδεικνύεται  
πλέον ως η τρίτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη. 

 Στη Δανία το ακροδεξιό «Κόμμα του Δανέζικου Λαού» (Dansk Folkeparti) είναι η 
δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη της χώρας. Ήταν αυτό που πρόσφατα έφερε στη βουλή 
το νομοσχέδιο για τους πρόσφυγες, που προβλέπει τις κατασχέσεις χρημάτων και 
τιμαλφών τους. 

 Ενώ στη Φινλανδία, το ευρωσκεπτικιστικό κόμμα των «Αληθινών Φινλανδών» είναι 
κομμάτι της κεντροδεξιάς κυβέρνησης του πρωθυπουργού Σίπιλα. 

 Στην Αυστρία, που αποτελεί χαρακτηριστικότερο και εκκωφαντικότερο ίσως 
παράδειγμα, το αποτέλεσμα των εκλογών για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην 
Αυστρία (2016)-ο ακροδεξιός υποψήφιος συγκέντρωσε περίπου το 50% των ψήφων-
δείχνει πως η Αυστρία βρίσκεται σε μια παρατεταμένη πολιτική και πολιτειακή 
κρίση. Η περίπτωση της Αυστρίας, όπως και αλλού, δεν αφορά απλώς την 
αμφισβήτηση κοινωνικών, εργατικών, οικονομικών και άλλων δικαιωμάτων. Το 
Κόμμα της Ελευθερίας στοχεύει να αποκτήσει τη δυνατότητα –μέσω της 
κυβερνητικής εξουσίας- να μετασχηματίσει σε αντιδραστική κατεύθυνση την 
αυστριακή πολιτεία. Έχει ήδη ριζώσει στα μεσαία στρώματα και επηρεάζει ευρύτερα 
το πολιτικό κλίμα, όχι μόνο στην ίδια τη χώρα. Τόσο το Σοσιαλιστικό όσο και το Λαϊκό 
Κόμμα της Αυστρίας, δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν αυτήν την εξέλιξη, κυρίως 
εξαιτίας του ότι και τα δύο είχαν από καιρό ενσωματώσει τη νεοφιλελεύθερη 
ατζέντα λιτότητας της ΕΕ. Επίσης, τα δύο κόμματα διακυβέρνησης της χώρας 
νομοθέτησαν επί της ουσίας ολόκληρη τη ξενοφοβική και ρατσιστική ατζέντα των 
Ελεύθερων Δημοκρατών αναφορικά με το προσφυγικό ζήτημα.Η υποψηφιότητα των 
ακροδεξιών κέρδισε την ένσταση139 στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της 
Αυστρίας και οι πρόσφατες εκλογές για τον Προέδρο της Δημοκρατίας ακυρώθηκαν 
και θα επαναληφθούν140. 

«Γερμανία, Αυστρία, Φινλανδία και Ολλανδία πρωτοστατούν στη δημιουργία ενός νέου 
πολιτικο-κοινωνικού διευθυντηρίου που απειλεί τη δημοκρατία εντός της Ένωσης» 
σημειώνει ο Βοσκόπουλος141.  

                                                           
139http://www.sueddeutsche.de/politik/wien-oesterreich-verfassungsgerichtshof-kippt-praesidentenwahl-
1.3058545 
140 Οι ακροδεξιοί έκαναν ένσταση στο συνταγματικό δικαστήριο της Αυστρίας για παρατυπίες που σημειώθηκαν 
κατά την εκλογική διαδικασία. Το συνταγματικό δικαστήριο διαπίστωσε αυτές τις παρατυπίες, ήταν εκτεταμένης 
μορφής, Για το λόγο αυτό ακύρωσε τις εκλογές. Θα επαναληφθούν (πιθανώς το Σεπτέμβρη 2016). 
141http://www.elzoni.gr/html/ent/942/ent.15942.asp 
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 επιπτώσεις του Brexit στο προσφυγικό-μεταναστευτικό:Ένας από τους 
πυλώνες καμπάνιας υπέρ του Brexit βασιζόταν142 στο αίτημα ελέγχου της 
παράτυπης μετανάστευσης από την ηπειρωτική Ευρώπη στην Αγγλία. Βασίστηκε 
σε εθνικιστικά αντανακλαστικά και έκρινε την αδυναμία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να αντιμετωπίσει ενιαία την προσφυγική κρίση. Το ιδεολογικό στοιχείο 
του Brexit προέρχεται και προσαρτίζεταιστον εθνικισμό. Ακόμα είναι πολύ νωρίς 
για να αξιολογήσουμε γενικά τις επιπτώσεις του Brexit και ειδικά στο 
μεταναστευτικό-προσφυγικό και τα σύνορα. Όμως εκείνες οι δυνάμεις στη 
δεξιά, που χρησιμοποιούν τα πραγματικά προβλήματα συντονισμού και κοινής 
ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου στην Ευρώπη, συνεχίσουν την επιχειρηματολογία 
τους, προσθέτοντας και το ρατσιστικό και αντιμουσουλμανικό στοιχείο, για πιο 
αντιδραστικές, συντηρητικές πολιτικές κατά των μεταναστών και των 
προσφύγων. Οπότε το Brexit, όσον αφορά τη μετανάστευση και τις πολιτικές 
ασύλου, είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη και εντείνει το γενικότερο 
αντιμεταναστευτικό-αντιπροσφυγικό κλίμα. 

Σε αντίθετη λογική, το παράδειγμα της Ελλάδας  

Αντίθετα, παραθέτουμε μία αναφορά στο παράδειγμα της Ελλάδας ως ενδιαφέρον 
και χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταστροφής της κοινής γνώμης, από την τάση για 
υιοθέτηση ακροδεξιάς ατζέντας σε επίδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης στους 
προσφυγικούς πληθυσμούς. Η δημοτικότητα της Χρυσής Αυγής έχει μειωθεί όπως και 
οι ρατσιστικές εκφράσεις της στην καθημερινότητα, τη στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται 
εν μέσω κρίσης με την εφαρμογή σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών και ακράιας 
λιτότητας και παρά την εισροή εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών 
(αποτελεί χώρα transit). Το κράτος δεν ήταν προετοιμασμένο για την υποδοχή τους. 
Κατά συνέπεια με την επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών σε πολλά επίπεδα. Η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δηλώνει πως ακολουθεί φιλομεταναστευτική πολιτική και 
επιδιώκει την εμπλοκή όλων των κρατικών φορέων στην υποδοχή και την ένταξη των 
προσφύγων, με σαφείς παράλληλα καθυστερήσεις τον πρώτο χρόνο κυβέρνησής της 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προέβαλαν οι ευρωπαϊκές συμφωνίες, 
αποτελώντας έτσι δίοδο (διαμέσου της Ειδομένης, Βαλκανική Οδός). Ταυτόχρονα τα 
προηγούμενα χρόνια εμφανίστηκαν και εδραιώθηκαν στην κοινωνία κοινωνικά 
κινήματα και δομές αλληλεγγύης143 με ευρεία αντιρατσιστική δράση και δίνοντας 
έμφαση στα κοινά ταξικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών που πλήττονται από τον 
καπιταλισμό. Τέλος, στοιχείο επιρροής αποτελεί η ιστορία των Ελλήνων προσφύγων 
από τη Μικρά Ασία το 1922, στοιχείο ζώσας ιστορίας και πολιτισμικής κουλτούρας.  
 

                                                           
142http://epohi.gr/mia-poly-arnhtikh-exelixh-gia-to-prosfygiko/  
143   «Στο σήμερα, που η ζώσα ιστορία αναζητά διεξόδους, τα εγχειρήματα κοινωνικής διαθεσιμότητας και 
αλληλεγγύης αναστοχάζονται και αναζητούν νέους δρόμους: πάντα ως υβριδικές αντισυστημικές ενέργειες, με 
ακατάπαυστο έρεισμα την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό βίο ως την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης…» 
(Νοτοπούλου, 2016). http://epohi.gr/o-prosfygikos-foinix/ 
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4.4 Προτάσεις προς μια εναλλακτική μεταναστευτική  πολιτική της ΕΕ 

Μετά την παράθεση των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ ακολουθούν μία σειρά από 
σημεία-προτάσεις144 στην κατεύθυνση της πιο αποτελεσματικής κοινής, 
μεταναστευτικής πολιτικής των κρατών μελών της ΕΕ με σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και με αλληλεγγύη. (Κάποια από αυτά προτείνονται από το Κόμμα της 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς): 

I. Άμεσα μέτρα (Emergency measures): 
i) Διαχείριση συνόρων: προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή 

Ακόμα και στην περίπτωση που γίνει ουσιαστική προσπάθεια για την ριζική 
αντιμετώπιση των αιτιών της μετανάστευσης, τούτο απαιτεί πολύ χρόνο. Είναι 
απολύτως απαραίτητο να γίνουν άμεσα προοδευτικές αλλαγές αντικαθιστώντας τις 
πολιτικές φύλαξης των συνόρων με μία προσέγγιση σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. 
Πρέπει να αλλάξει ριζικά ο ρόλος της Frontex και της υπό σύσταση Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής, με στόχο τη διάσωση ανθρώπων (και άρα την αποτροπή ναυαγίων) 
και την πάταξη της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, που εκτός των άλλων θέτει σε 
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.  

ii) Εγγύηση νόμιμης εισόδου στην ΕΕ 

Ο εκφοβισμός και τα στρατιωτικού χαρακτήρα μέτρα αποτροπής της μετανάστευσης 
έχουν αποτύχει και ενίσχυσαν τα δίκτυα παράνομης διακίνησης ανθρώπων. 
Ταυτόχρονα η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας ενώ φαίνεται αρχικά να «αποδίδει» καθώς 
υπάρχουν μειωμένες συγκριτικά εισροές στην Ελλάδα, ωστόσο δεν στέκεται δυνατό να 
αποτρέψει την παράνομη μετανάστευση, στο σύνολό της. Επομένως, ο μόνος τρόπος 
να περιοριστεί ο απόπλους στη θάλασσα είναι η εξασφάλιση μιας νόμιμης διόδου-
περάσματος στην Ευρώπη. Αυτό πρακτικά απαιτεί τη δημιουργία νομικού πλαισίου 
ανάμεσα σε χώρες transit και χώρες αναχώρησης, ενώ μακροπρόθεσμα, τη δημιουργία 
περιοχών ελεύθερης διακίνησης ανάμεσα στις χώρες καταγωγής και τις χώρες 
υποδοχής και εγκατάστασης με μεθόδους αίτησης που διασφαλίζουν το δικαίωμα στην 
μετακίνηση με ταυτόχρονη προστασία και των κοινωνικών μοντέλων της χώρας 
υποδοχής.  

iii) Επανανοηματοδότηση της έννοιας του «πολιτικού ασύλου» 

Τα τελευταία χρόνια το άσυλο χρησιμοποιείται εργαλειακά ως μέτρο για τη 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Και αντίστοιχα με τις πολιτικές αποφάσεις και 
το εθνικό νομικό πλαίσιο κάθε χώρας  εγκιβωτίζονται οι διεθνείς και ευρωπαϊκές 
οδηγίες και αποφάσεις.  Η επανανοηματοδότηση της έννοιας στοχεύει στην επαναφορά 
του πνεύματος της Συνθήκης της Γενεύης, διασφαλίζοντας πως οι αιτήσεις ασύλου θα 
εξετάζονται δίκαια σε ατομικό επίπεδο, ξεχωριστά. Τούτο συνεπάγεται και την ληψη 
αποφάσεων σχετικά με τα κριτήρια με βάση τα οποία χαρακτηρίζεται μία χώρα 
«ασφαλής χώρα καταγωγής/ ασφαλής τρίτη χώρα». Επίσης πέρα από την τη φροντίδα 
για επιβίωση των προσφύγων στις χώρες υποδοχής, πρέπει να προβλεφθεί και η 

                                                           
144 Έντυπο τoυ ευρωπαικού ΔικτύουT ransform, Gregory Mauze, A left-wing response to the asylum crisis and 
migration policy, Βιέννη, Sept 2015 
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διαβίωσή τους με όρους αξιοπρέπειας.Τέλος, το Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο πρέπει να 
ενεργοποιήσει την Ντιρεκτίβα 2001, με βάση την οποία οι πρόσφυγες δικαιούνται 
εγγυημένης προστασίας με μόνη προϋπόθεση την έλευση από χώρα όπου υπάρχει 
επικίνδυνη ανθρωπιστικά κατάσταση145. 

iv) Κάθετη Εναρμόνιση πολιτικών ασύλου στα κράτη μέλη 

Η εναρμόνιση των πολιτικών ασύλου από τα κράτη μέλη πρέπει να γίνει κάθετα από 
τα κάτω προς τα επάνω (bottomup) ,αναφορικά με τις διαδικασίες υποδοχής, τις ώρες 
αναμονής και τα δικαιώματα που εγγυώνται στους αιτούντες. Επείγει η δραστική και 
αποτελεσματική έναρξη του προγράμματος μετεγκατάστασης προς ανακούφιση των 
χωρών του Νότου και τη δίκαιη κατανομή των προσφύγων. Να ενταθεί η προσπάθεια 
εναρμόνισης των κριτηρίων κατανομής στις χώρες με τα κίνητρα μετανάστευσης των 
ιδίων και τέλος, να πραγματοποιηθεί άμεσα η αναθεώρηση του Δουβλίνο ΙΙ, 
επανεξετάζοντας τον όρο περί αίτησης ασύλου στην χώρα εισόδου. 

v) κοινή μεταναστευτική πολιτική-κοινή εξωτερική πολιτική ΕΕ 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αβέβαιος μετεωρισμός τόσο της ΕΕ, όσο και των 
κρατών μελών της αναφορικά με τη μεταναστευτική πολιτική και την εξωτερική 
πολιτική, πρέπει άμεσα να αποφασιστεί η δέσμευση και η υλοποίηση κοινών πολιτικών 
στους δύο αυτούς αλληλοδιαπλεκόμενους τομείς, τοποθετώντας τις στην κορυφή της 
ατζέντας των θεσμών της ΕΕ, των εθνικών κυβερνήσεων αλλά και στη δημόσια 
συζήτηση εν συνόλω, προκειμένου να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα. Η απόδοση 
υπερεξουσιών σε διακρατικές συσκέψεις και συμφωνίες (βλ. επόμενο κεφάλαιο, 
συμφωνία ΕΕ Τουρκίας, δεν αποτελούν δημοκρατικά νομιμοποιημένη αλλά ούτε και 
αποτελεσματική πολιτική. 

vi) προοδευτική μεταναστευτική πολιτική έναντι της εργαλειοποίησης της 
μετανάστευσης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του νεοφιλελευθερισμού 

Η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης ως μέσο για την εύρεση φτηνού εργατικού 
δυναμικού, ευθύνεται για την «εκλεκτική μετανάστευση» που προκαλεί braindrainστις 
χώρες του Νότου. Θα πρέπει να υποστηριχθεί η παραμονή ή η επιστροφή των 
επιστημόνων και του εξειδικευμένου προσωπικού στις χώρες καταγωγής προκειμένου 
να υπάρξει πρόοδος στις χώρες του Τρίτου Κόσμου. 

II. Δομικά μέτρα (structural measures) 
i) Διακοπή ενίσχυσης της αστάθειας σε χώρες εκτός ΕΕ (πχ Μέση Ανατολή) 

Το να σταματήσουν οι απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης που βρίσκονται στη ρίζα 
των πρόσφατων μεταναστευτικών ροών συνεπάγεται την διακοπή της συμμετοχής ή της 
στήριξης (πολιτικής και οικονομικής) των συγκρούσεων στον κόσμοως μέρος της 
γεωπολιτικής στρατηγικής της ΕΕ ή κάποιων κρατών μελών της. 

                                                           
145  Έντυπο τoυ Ευρωπαϊκού Δικτύου Transform, Gregory Mauze, A left-wing response to the asylum 
crisis and migration policy, Βιέννη, Sept 2015 
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ii) Αναπτυξιακή βοήθεια στο Νότο  

Το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση πρέπει να κατοχυρώνεται. 
Εξίσου όμως και το δικαίωμα στον ΜΗ εξαναγκασμό σε μετανάστευση λόγω 
απάνθρωπων συνθηκών ζωής ή ακραίας φτώχειας. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί όχι 
με την απλή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά με το σχεδιασμό σε 
μακροπρόθεσμο πλάνο,  ενός αναπτυξιακού προγράμματος, αυτόνομου, που θα 
εγγυάται όφελος στις τοπικές οικονομίες. Για παράδειγμα μπορεί να ενισχυθεί η 
ελεύθερη διακίνηση και επιστροφή των μεταναστών που σπουδάζουν, στις χώρες 
καταγωγής τους.  

 
III. Ένταξη μεταναστών και προσφύγων (immigrant and Refugee integration) 

i) ίσα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα 

Οι ζώνες εργαζόμενων δύο ταχυτήτων εντός της ΕΕ (διαφορετικοί εργασιακοί όροι 
για τους μετανάστες συγκριτικά με τους ευρωπαίους πολίτες) συμβάλλουν στη 
δημιουργία του φαινομένου «Internaloffshorring146» με στόχο την αύξηση του κέρδους. 
Τούτες οι πολιτικές έχουν ως αποτέλεσμα τον εξαναγκασμό των μεταναστών να 
αμείβονται με πολύ χαμηλότερα ποσά και να μην απολαμβάνουν των εργασιακών 
δικαιωμάτων. Επίσης επιτρέπουν την προτίμηση «εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού» 
και την καθυστέρηση στην αδειοδότηση των μεταναστών για εργασία. Τούτες οι 
πολιτικές «τραβούν προς τα κάτω (dragdown)», δυσχεραίνουν τις συνθήκες διαβίωσης 
όλου του εργατικού δυναμικού μιας χώρας. Μία προσέγγιση που να βασίζεται σε ίσα 
οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα είναι ο μόνος τρόπος να προστατευθούν τα 
κοινωνικά μοντέλα των ανταποδοτικών κοινωνιών. 

Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποδίδονται στους αιτούντες άσυλο 
δικαιώματα εργασίας μαζί με ίσα δικαιώματα,  με τη στιγμή που η υπόθεση τους είναι 
υπό εξέταση. Προκειμένου να αποτραπεί ο κατακερματισμός των εργατικών τάξεων  
πρέπει να γίνουν όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου οι νέοι εργαζόμενοι να 
μπορούν να οργανωθούν από κοινού σε τοπικές ορργανώσεις εργαζομένων (σωματεία, 
συλλόγους κλπ), όπως προβλέπεται για τους ευρωπαίους πολίτες από το Ευρωπαϊκό  
εργατικό Δίκαιο.  

ii) πολιτική ισότητα 

Η πολιτογράφηση για τους μετανάστες που επιθυμούν να την λάβουν είναι ένα 
αναγκαίο μέτρο αλλά δεν επαρκεί, ειδικά για μετανάστες που μακροπρόθεσμα 
επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Μία εναλλακτική λύση είναι η 
απόδοση ίσων πολιτικών δικαιωμάτων στη βάση όχι της εθνικότητας αλλά του τόπου 
κατοικίας/παραμονής τους. Μία παρόμοια πρόταση147, όπως έχει κατατεθεί από 
αρκετές οργανώσεις  υπέρ μίας Ευρωπαϊκής υπηκοότητας, βασισμένη στην παραμονή 

                                                           
146  Έντυπο τoυ ευρωπαικού Δικτύου Transform, Gregory Mauze,A left-wing response to the asylum crisis and 
migration policy, Βιέννη, Sept 2015 
147 Έντυπο τoυ Ευρωπαικού ΔικτύουTransform, Gregory Mauze,A left-wing response to the asylum crisis and 
migration policy, Βιέννη, Sept 2015 
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στην ΕΕ148, θα μπορούσε να είναι μία εναλλακτική απάντηση. Τούτο συνιστά φυσικά 
μία καινοτομία στην θεώρηση της υπηκοότητας  βασισμένης στη λογική  του 
συλλογικού ανήκειν στην κοινωνία και όχι με βάση τα εθνικά, ιεραρχικά και εν πολλοίς, 
ταξικά κριτήρια του τόπου καταγωγής/γέννησης, κα. 

iii) αγώνας κατά της ξενοφοβίας 

Οι ευρωπαϊκές ελίτ βρίσκονται αντιμέτωπες με την άνοδο της ακροδεξιάς και την μη 
αποδοχή των προσφύγων ειδικά στις χώρες του Βορρά. Το επόμενο διάστημα, 
προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικές 
προσπάθειες ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. 
Ταυτόχρονα είναι απαραίτητη η ριζική μετατόπιση του κυρίαρχου πολιτικού και 
ειδησεογραφικού λόγουπου σήμερα τους παρουσιάζει ως «ξένους» και συχνά ακόμα 
και ως «λαθρομετανάστες», προς μια ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας, με 
λόγο και έργα εμπνευσμένα από τις αρχές του ανθρωπισμού και με σεβασμό στην 
ανθρώπινη ζωή. Στην κατεύθυνση αυτή η αξιοποίηση των αντιστάσεων στο ρατσισμό 
από τα κάτω149 (πχ.πρωτοβουλιακές δομές αλληλεγγύης) αποτελεί χρήσιμο πρωτογενές 
υλικό τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για τις κυβερνήσεις εντός ΕΕ.  

 

4.5 Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο τούτο, έπειτα από προσπάθεια 
παρουσίασης των θεωριών γύρω από τις έννοιες της μετανάστευσης και της 
μεταναστευτικής πολιτικής, ακολούθησε η περιοδολόγηση στο κανονιστικό πλαίσιο της 
ΕΕ για τις μεταναστευτικές πολιτικές της και η εκτενέστερη αναφορά στις σημερινές 
πολιτικέςτης Ένωσης. 

Την τελευταία διετία η Ένωση έκανε μεγάλα βήματα προς μία κοινή ενωσιακή 
πολιτική χωρίς ωστόσο να είναι επαρκώς τεκμηριωμένος ο ισχυρισμός πως η ΕΕ έχει 
κοινή μεταναστευτική πολιτική και εξωτερική πολιτική ή πως είναι αποτελεσματική και 
επαρκής για την διαχείριση της σύγχρονης προσφυγικής κρίσης. Η ΕΕ με αρκετούς 
πειραματισμούς, αρκετή πολιτική ρητορεία που δεν συνοδεύεται από υλοποιημένες 
πολιτικές, αντιμετωπίζει ένα μείζον πολιτικό πρόβλημα που μοιάζει να καθορίζει σε 
μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία της Ένωσης. Για παράδειγμα η άνοδος της ακροδεξιάς 
στις βόρειες χώρες σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό (πχBrexit) 
οδηγούν σε δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον και τη φυσιογνωμία της Ένωσης.  

Επίσης, προκύπτουν έντονες αντιδράσεις σχετικά με την θέσπιση της 
ΕυρωπαϊκήςΣυνοριοφυλακής καθώς ως νεωτερισμός μεγάλης πολιτικής σημασίας δε 
θα μπορέσει να αποκλείσει παρόμοιες ανεπάρκειες. Τούτο αλλά και όλη η πολιτική 
διαδικασία γύρω από την δημιουργία του έχει συρρικνωθεί σε ένα επικοινωνιακό 
παρασκήνιο μερικών εβδομάδων, με στόχο την ταχύρρυθμη εισαγωγή του στο 

                                                           
148που θα κατοχυρώνει πολιτικά δικαιώματα για όποιον/α αποδεικνύει ότι διαμένει νόμιμα στην ΕΕ για κάποια 
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149 βλ. Κεφάλαιο 5 
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κεκτημένο.  Όταν δε, πρόκειται για θαλάσσια σύνορα είναι φανερό ότι το υπέρτατο 
αγαθό είναι η προστασία της ζωής, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του άρθρου 2 της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο 
έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης πρέπει να διεξάγεται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να σταματήσουν και όχι να αυξηθούν οι τραγωδίες μαζικών πνιγμών που 
καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο. 

Η μετατόπιση των κρίσιμων ενεργειών στον στρατό, η εμπλοκή του με εξαιρετικά 
διευρυμένες αρμοδιότητες σε όλο το φάσμα της δράσης, η ανάληψη του στρατηγικού 
συντονισμού στα κομβικά σημεία της κρίσης (νησιά), η κινητοποίηση μιας μεγάλης και 
σύνθετης στρατιωτικής δύναμης και η δαπάνη ενός υψηλού ποσού για να κινηθεί η 
Υπηρεσία αυτή αποτελούν εκφάνσεις της φάσης Στρατιωτικοποίησης του 
προσφυγικού. Άλλωστε οι θεσμοί αποτελούν την αποτύπωση του πολιτικού 
συστήματος της ΕΕ και της στρατηγικής του.  

Η κατεύθυνση της Ένωσης για την επίλυση της προσφυγικής κρίσης είναι η 
Στρατιωτικοποίηση του υπό την λογική των κλειστών ασφαλών συνόρων και της 
«Ευρωπαϊκής ασφάλειας». Με δεδομένο ωστόσο πως η φύλαξη συνόρων παραμένει 
ένα κυριαρχικό δικαίωμα του έθνους – κράτους, το εγχείρημα αυτό απαιτεί την 
εισαγωγή σημαντικών νεωτερισμών, τόσο νομικών όσο και πολιτικών, στο 
ευρωπαϊκό κεκτημένο, για τις οποίες καμία προεργασία δεν έχει γίνει. Επομένως, 
πρόκειται για μια προσπάθεια εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ΕΕ, με 
πασιφανές έλλειμμα δημοκρατίας ενώ ταυτόχρονα αποσιωπάται η ανάγκη 
δημιουργίας ειρηνικών συνθηκών στις χώρες προέλευσης των προσφύγων και 
προτείνεται ως λύση η ανάσχεση στα ευρωπαϊκά σύνορα.  

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προσπάθεια της Επιτροπής να καθιερώσει μέσα από τη 
συγκρότηση της ΕΑΣ πολιτικές που είχαν απορριφθεί κατα το παρελθόν.Η νέα 
υπηρεσία, που θα μπορεί να αναλαμβάνει αυτόκλητα των έλεγχο των συνόρων, θα έχει 
δυνατότητα να συντονίζει τη συνεργασία στον έλεγχο των συνόρων μεταξύ ευρωπαϊκών 
και τρίτων χωρών, φέρνοντας συμβούλους από τρίτες χώρες ή ξεκινώντας κοινές 
επιχειρήσεις (μεταξύ των χώρων αυτών) στην «ευρωπαϊκή επικράτεια» ή στην 
επικράτεια των τρίτων χωρών. Βλέπει κανείς εδώ τις ελληνοτουρκικές περιπολίες ή τους 
παρατηρητές από την ΠΓΔΜ που ήθελε να προσκαλέσει η Frontex στα βόρεια σύνορα 
της Ελλάδας –προτάσεις που δεν προχώρησαν κατά το παρελθόν. Η Επιτροπή επιμένει 
σε αυτές, γιατί αντιλαμβάνεται τον έλεγχο των ευρωπαϊκών συνόρων ως μια διαδικασία 
η πραγματοποίηση της οποίας αρχίζει πέρα από τα σύνορα, στην επικράτεια τρίτων 
χωρών. 

Τέλος, παρατίθενται στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου 11 σημεία που συνιστούν 
μία εναλλακτική πρόταση (είτε ολοκληρωμένη είτε αποσπασματικά) ως άμεσα, ως 
δομικά ή και ως ενταξιακά μέτρα σε μία εντελώς διαφορετική λογική από την 
υφιστάμενη. Είναι βασισμένα στη λογική της αλληλεγγύης (Κεφάλαιο 5. 

Ωστόσο, σε εντελώς αντίθετη λογική, υλοποιείται η συμφωνία ΕΕ Τουρκίας, ως 
πλήρης ανατροπή του μέχρι τώρα προσφυγικού Δικαίου, κινείται στα όρια της 
παραβίασης των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελεί μία απλή διακρατική 
συμφωνία που ταυτόχρονα καθορίζει απόλυτα την Ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, ως 
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κοινή πολιτική, ενώ θεωρητικά αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα του κράτους μέλους.  Η 
Συμφωνία αναλύεται και σχολιάζεται κριτικά στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

5. Μία κριτική παρουσίαση της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας 2016 για το 
Προσφυγικό 

Εισαγωγή 

Η ΕΕ και η Τουρκία κατέληξαν σε μία συμφωνία για τα ζητήματα των προσφύγων 
που έχουν εγείρει σημαντική νομική και πολιτική αμφισβήτηση στη δημόσια σφαίρα. 

Σε μία απόπειρα να εξετάσουμε τα επιχειρήματα υπέρ ή κατά της συμφωνίας 
παρατίθεται το κύριο σώμα του κειμένου με σχολιασμό150Εν συνεχεία παρατίθεται οι 
κριτικές που ασκήθηκαν από φορείς υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
διεθνείς και ελληνικούς.  

Ακολουθεί η παράθεση του Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου περί ασφαλούς τρίτης 
χώρας και επιχειρείται μία αξιολόγηση της Τουρκίας ως τέτοια.  

Τέλος, κατατίθενται συμπεράσματα που προκύπτουν από την παραπάνω 
αναφερθείσα κριτική παρουσίαση καθώς και τα μείζονα ερωτήματα που θα μας 
απασχολήσουν κατά την εφαρμογή της συμφωνίας. 

 

5.1 Παρουσίαση της συμφωνίας ΕΕ Τουρκίας (18 Μαρτιίου 2016) για το 
Προσφυγικό-Κριτικός σχολιασμός 

Ακολουθεί το κείμενο της συμφωνίας, με υπογράμμιση. Τούτη την σύγκριση  επί του 
κειμένου μεταξύ της δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας και της συμφωνίας των ίδιων μερών στις 20 
Μαρτίου πραγματοποίησε ο Steve Peers.151 

Με bold παρουσιάζονται οι προσθήκες της 20ης Μαρτίου ενώ τα μέρη που 
αφαιρέθηκαν από το προσχέδιο παρουσιάζονται ως διαγεγραμμένα. 

1.       All new irregular migrants crossing from Turkey into Greek islands as from 20 March 2016 will be 
returned to Turkey. This will take place in full compliance with EU and international law, thus excluding 
any kind of collective expulsion. All migrants will be protected in accordance with the relevant 
international standards and in respect of the principle of non-refoulement.It will be a temporary and 
extraordinary measure which is necessary to end the human suffering and restore public order, Migrants 
arriving in the Greek islands will be duly registered and any application for asylum will be processed 
indvidually by the Greek authorities in accordance with the Asylum Procedures Directive 2013/32/EU, in 
cooperation with UNHCR. Migrants not applying for asylum or whose application has been found 

                                                           
150 βασισμένο στην νομική εκτίμηση του Steve Peers (Professor of EU and Human Rights Law at the University of 
Essex) όπως αυτή κατατέθηκε σε άρθρο του στο ιστολόγιο EU Law Analysis –Expert Insigh into EU Law 
developments και την Emanuela Roman (University of Palermo and Vrije Universiteit Amsterdam) σε προηγούμενο 
της άρθρο στον ίδιο ιστότοπο. 
151 (http://eulawanalysis.blogspot.gr/2016/03/the-final-euturkey-refugee-deal-legal.html?m=1). 

http://eulawanalysis.blogspot.gr/2016/03/the-final-euturkey-refugee-deal-legal.html?m=1
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unfounded or inadmissible in accordance with the said directive will be returned to Turkey, Turkey and 
Greece, assisted by EU institutions and agencies, will take the necessary steps and agree any necessary 
bilateral arrangements, including the presence of Turkish officials on Greek islands and Greek officials 
in Turkey as from 20 March 2016, to ensure liaison and thereby facilitate the smooth functioning of 
these arrangements. The costs of the return operations of irregular migrants will be covered by the 
EU.Migrants having been returned to Turkey will be protected in accordance with the international 
standards concerning the treatment of refugees and respecting the principle of non-refoulement. 

Η πρώτη φράση που προστέθηκε αποτελεί αθέτηση της Ευρωπαϊκής αλλά και της 
Διεθνούς Νομοθεσίας. Στη συνέχεια της παραγράφου ωστόσο μοιάζει να διαψέυδεται: 
αφενός καθιερώνει την επιστροφή ΟΛΩΝ των παράτυπων μεταναστών, αφετέρου 
δηλώνεται ότι τούτη η διαδικασία θα είναι συμβατή με την υπάρχουσα Ευωπαική 
Νομοθεσία και την Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τήρηση της απαγόρευσης 
μαζικών επαναπροωθήσεων. 

Και επαναλαμβάνεται η προστιθέμενη αναφορά στην μη επαναπροώθηση σε μία 
ασφαλή χώρα καταγωγής (non-refoulement). 

Πρέπει να υπογραμμιστεί στο σημείο αυτό, ότι σε τούτη την παράγραφο αναφέρεται 
πως η Ντιρεκτίβα της ΕΕ για την Διαδικασία Ασύλου αφορά ρητά μόνο τις αφίξεις στα 
ελληνικά νησιά. Δεν είναι σαφές εάν «καλύπτει» και όσους εντοπίζονται στα ελληνικά 
ύδατα, πριν φτάσουν εκεί. 

Αναφορικά με τους μετανάστες που δεν αιτούνται άσυλο, η κρίσιμη ερώτηση είναι 
εάν θα τους δοθεί μια σημαντική ευκαιρία να αιτηθούν άσυλο, όπως απαιτεί η 
Ντιρεκτίβα. Εάν ένας παράτυπος μετανάστης δεν αιτηθεί άσυλο τότε δεν υπάρχει 
εμπόδιο επί της αρχής στην επιστροφή του στην Τουρκία, και υπόκειται στους όρους  
όπως ορίζονται από την Ντιρεκτίβα Επαναπροωθήσεων της ΕΕ. 

Σημειωτέον ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να υπολογίσουν τις αιτήσεις ασύλου, 
που είναι ένα αξιοσημείωτο γραφειοκρατικό εμπόδιο. Είχε γίνει άλλωστε σαφές από 
την ελληνική κυβέρνηση  πως οι υπηρεσίες ασύλου δε θα εργαστούν στην Ειδομένη. 
Έτσι άρρητα υπενθυμίζεται το κλείσιμο της οδού των Δυτικών Βαλκανίων. 

Οι αποφάσεις της ΕΕ για την μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα 
και την Ιταλία θα συνεχίσουν σιωπηρά να εφαρμόζονται αλλά παραπέμπουν μόνο στην 
μετεγκατάσταση μιας μειοψηφίας εκείνων που φτάνουν στην Ελλάδα και κάνουν 
αίτηση στην πράξη. 

Εάν μία αίτηση απορριφθεί σημαίνει ότι δεν πληροί τα κριτήρια. Εάν μία αίτηση δεν 
γίνεται αποδεκτή δεν σημαίνει ότι απορρίφθηκε επειδή δεν πληροί τα κριτήρια. 
Σημαίνει ότι απορρίφθηκε στη βάση ότι η Τουρκία είτε είναι ασφαλής Τρίτη χώρα  είτε 
η πρώτη χώρα αίτησης ασύλου. (υπάρχουν και άλλοι λόγοι μη αποδοχής αλλά δεν είναι 
σχετικοί). Η ανακοίνωση της Κομισιόν προτείνει πως η Τουρκία θα μπορούσε να γίνει 
«πρώτη χώρα ασύλου». Η συζήτηση διεξάγεται κυρίως σχετικά με το αν η Τουρκία 
αποτελεί στην πραγματικότητα «ασφαλή Τρίτη χώρα».   

Παρακάτω θα επιχειρηθεί μία κριτική παρουσίαση της δημόσιας συζήτησης γύρω 
από το ερώτημα αυτό. 
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Επίσης με την αποδοχή σωμάτων ασφαλείας , Ελληνικών στην Τουρκία και 
Τουρκικών στην Ελλάδα, μετατρέπει το προσφυγικό από ευρωπαϊκό και διεθνές θέμα 
σε ελληνοτουρκικό. 

  

2.  For every Syrian being returned to Turkey from Greek islands, another Syrian will be resettled from 
Turkey to the EU taking into account the UN Vulnerability Criteria. A mechanism will be established, 
with the assistance of the Commission, EU agencies and other Member States, as well as the UNHCR, to 
ensure that this principle will be implemented as from the same day the returns start.On resettlement 
based on 1-for-l principle: a) Priority will be given to migrantsSyrians who have not previously entered or 
tried to enter the EU irregularly, On the EU side, resettlement under this mechanism will take place, in the 
first instance, by honoring the commitments taken by Member States in the conclusions of 
Representatives of the Governments of Member States meeting within the Council on 22/7/2015, of which 
18.000 places for resettlement remain. Any further need for resettlement will be carried out through a 
similar voluntary arrangement up to a limit of an additional 54.000 persons. The Members of the 
European Council welcome the Commission's intention to propose an amendment to thewithin the limits 
and in accordance with the distribution set out in [relocation decision of 22/9/2015 to allow for any 
resettlement commitment undertaken in the framework of this arrangement to be offset from non-
allocated places under the decision.- non-allocated places]. Should these arrangements not meet the 
objective of ending the irregular migration and the number of returns come close to the numbers 
provided for above, this mechanism will be reviewed. Should the number of returns exceed the numbers 
provided for above, this mechanism will be discontinued.the number of returns exceed the numbers 
provided for by these commitments, this agreement will be subject to review. 

Η ιδέα της «1 προς 1» ανταλλαγής για τους παράτυπους πρόσφυγες για την 
επανεγκατάσταση των Σύριων που εμφανίζεται εδώ μπορεί να είναι ιδεολογικά και 
πολιτικά αντιφατική αλλά δεν φαίνεται να ανακύπτουν αντίστοιχα νομικά ζητήματα. Η 
μετεγκατάσταση ανθρώπων που χρειάζονται προστασία από τις χώρες από όπου 
έφυγαν (χώρα προέλευσης) είναι μία συνήθης πρακτική, αλλά δεν αποτελεί δεσμευτική 
υποχρέωση με βάση το διεθνές ή Ευρωπαϊκό  Δίκαιο. Η νομιμότητα της επιστροφής 
ανθρώπων στην Τουρκία είναι υπο κρίση στη διεθνή κοινή γνώμη. Δια τούτο και έχει 
εγείρει την δημόσια συζήτηση, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο και θα 
συζητηθεί αναλυτικότερα παρακάτω.  

Σημειωτεόν, ότι εάν όλες οι μετεγκαταστάσεις πραγματοποιούνται πλέον από την 
Τουρκία, τότε θα αποκλειστούν από τη διαδικασία όλοι /όλες ο Σύριοι πρόσφυγες που 
βρίσκονται στο Λίβανο και την Ιορδανία, όπου επίσης φιλοξενούνται χιλιάδες 
πρόσφυγες. Αναφορικά με τις ομάδες που δεν βρίσκονται εξ ορισμού «πρώτες σε 
προτεραιότητα», είναι επιλογή των κρατών μελών να θέσουν τα κριτήρια  
προτεραιότητας που τους εξυπηρετούν. Υποστηρίζεται ότι η πολιτική πρόθεση που 
εξυπηρετείται με αυτό είναι η αποτροπή των ανθρώπων από την πραγματοποίηση μη 
ασφαλών ταξιδιών δια μέσου διακινητών. 

Συμπερασματικά, η ΕΕ δε φαίνεται να έχει αυξήσει τους αριθμούς των ανθρώπων 
που τα κράτη μέλη είναι διατεθειμένα να δεχθούν: οι πρώτες 18.000 είναι το υπόλοιπο 
των 23.000 ανθρώπων που η ΕΕ δεσμεύτηκε να επανεγκαταστήσει στα εδάφη της από 
χώρες μη μέλη της ΕΕ το προηγούμενο έτος και οι άλλες 54.000 είναι το υπόλοιπο από 
εκείνους που επρόκειτο να μετακινηθούν από την Ουγγαρία, πριν το κράτος της 
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Ουγγαρίας απορρίψει την ιδέα αυτή το Σεπτέμβριο του 2015.  Ωστόσο σε αντίθεση με 
τις επιτακτικές ποσοστώσεις όπως προέκυψαν  από την απόφαση της ΕΕ για την 
μετατόπιση,  αυτοί οι αριθμοί είναι εθελούσια αποδεκτοί. Η τελική συμφωνία 
ξεκαθαρίζει πως μέγιστος αριθμός ανθρώπων που θα επιστραφούν στη βάση αυτή είναι 
72.000.  Αυτό το μέρος της συμφωνίας ισχύει ουσιαστικά μέχρι τη στιγμή που θα 
επιτευχθεί η επιστροφή των 72.000 ανθρώπων ή εάν μειωθεί/σταματήσει η εισροή 
παράτυπων μεταναστών. Στη  δεύτερη περίπτωση η ΕΕ θα μετακινηθεί σε ένα 
εθελοντικό ανθρωπιστικό αδειοδοτικό σχήμα, στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω. 
Στην πρώτη περίπτωση δεν είναι σαφές τι θα ακολουθήσει. 

3.  Turkey will take any necessary measures to prevent new sea or land routes for illegal migration opening 
fromup out of Turkey and intoto the EU, and will cooperate with neighbouring states as well as the EU 
to this effect. 

Αυτή η παράγραφος απαντά στους διατυπωμένους φόβους της Βουλγαρίας πως οι 
μετανάστες θα προσπαθήσουν να διασχίσουν τη Μαύρη Θάλασσα ως μια νέα 
μεταναστευτική δίοδο. Φυσικά εάν άνθρωποι εισέλθουν στα ύδατα ή στα εδάφη της 
Βουλγαρίας, το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για το άσυλο ισχύουν κανονικά.  

4.  Once the irregular crossings between Turkey and the EU have come to an end are ending, or at least 
have been substantially and sustainably reduced, the Voluntary Humanitarian Admission Scheme will be 
activated. EU Member States will contribute on a voluntary basis to this scheme. 

Αυτότοσχήμαπροέκυψεέπειτααπόσύσταση της Κομισιόν, και αναφέρεται ρητά στην 
παρούσα συμφωνία. Χωρίς να ορίζονται ωστόσο με σαφήνεια οι «υποχρεώσεις» των 
μελών κρατών εφόσον πρόκειται για «συμβολή σε εθελοντική βάση».Σημειωτέον, το 
τελικό κείμενο αναφέρεται στην ουσιαστική μείωση και όχι στην ολοκληρωτική διακοπή 
των παράνομων μετακινήσεων, όπως αρχικά, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν μία μη 
ρεαλιστική, ανεφάρμοστη προσδοκία.  

5. The fulfilment of the visa liberalization roadmap will be accelerated vis-à-vis all participating Member 
States with a view to lifting the visa requirements for Turkish citizens at the latest by the end of June 
2016, provided that all benchmarks have been met. To this end Turkey will take the necessary steps to 
fulfil the remaining requirements to allow the Commission to make, following the required assessment 
of compliance with the benchmarks, an appropriate proposal by the end of April on the basis of which 
the European Parliament and the Council can make a final decision. 

Τούτη η δέσμευση έχει μεταφερθεί από τη δήλωση της 7ης Μαρτίου. Η παραίτηση από 

τη βίζα μικρής διάρκειας εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη της Σένγκεν και αφορά την 

τρίμηνη παραμονή.  Έπειτα από τη συμφωνία ΕΕ Τουρκίας, η Τουρκία θα πρέπει να 

δεχθεί πίσω οποιονδήποτε έμεινε παραπάνω.  Εξακολουθεί να είναι  απαραίτητο η 

Τουρκία να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ικανοποιεί τα σχετικά κριτήρια και 

για το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο (με διαπιστωμένη πλειοψηφία στην ψηφοφορία) και το 

Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο   να αποδεχθούν αυτή την αλλαγή στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Κατά τη διάρκεια συγγραφής τούτης της διπλωματικής εργασίας υπάρχουν εξελίξεις στο 

ζήτημα αυτό. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κ. Σουλτς152, προέδρου 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τον Τούρκο υπουργό  Εξωτερικών Υποθέσεων Εζεμέν 

Μπαζκίρτην 11/5/16, έπειτα από την οποία ανακοινώθηκε η διακοπή της διαδικασίας για 

την απελευθέρωση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων για τους Τούρκους πολίτες, με την 

                                                           
152 See more at: https://left.gr/news/m-soylts-eyropaiko-koinovoylio-mplokarei-ti-diadikasia-apeleytherosis-tis-
vizas-gia-toys#sthash.k0qUcIWS.kfGL0So6.dpuf 
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ευκαιρία κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν στο Στρασβούργο.Βασικά 

επιχειρήματα του κ. Σουλτς εξηγώντας στον Τούρκο Υπουργό πως  δεν στάλθηκε στην 

αρμόδια  Επιτροπή το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάργηση των 

ταξιδιωτικών θεωρήσεων για τους Τούρκους πολίτες ήταν πως οι προϋποθέσεις, που κατά 

την άποψη της ΕΕ  πρέπει να πληροί η τουρκική πλευρά, δεν πληρούνται σήμερα, ώστε 

να ξεκινήσει η διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος του ΕΚ διευκρίνισε 

ότι η απόφασή του βασίζεται στο ότι τα 72 μέτρα για τα οποία έχει δεσμευθεί η Τουρκία 

και που έχουν υιοθετηθεί από το τουρκικό κοινοβούλιο δεν πληρούνται, γι αυτό και 

σταμάτησε τη διαδικασία. Τούτο αποτελεί και το σημείο διαφωνίας με την τουρκική 

πλευρά.Προϋπόθεση αποτελεί η μετατόπιση της Τουρκίας είναι το νομικό πλαίσιο 
πάταξης της τρομοκρατίας καθώς εμφανίζονται όλο και πιο αυταρχικές πολιτικές από 
μέρους της. Η Τουρκία εμφάνισε ως αδιαπραγμάτευτο το σχετικό νομικό πλαίσιο  
κάνοντας επίκληση στα τελευταία κρούσματα τρομοκρατικών επιθέσεων. 

Εκ μέρους της Τουρκίας ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων Τουρκίας αναφορικά με 
τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις προκρίνει την πολιτική ερμηνεία ως πιο σημαντική και 
σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία, ισχυρίστηκε πως: «η Τουρκία πληροί επαρκώς τις 
προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο τη διαδικασία». 

Η Κομισιόν πρότεινε153 στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ να άρουν τις 
προϋποθέσεις της βίζα για τους/τις πολίτες της Τουρκίας εκτιμώντας ότι οι Τουρκικές 
αρχές θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις154όπως δεσμεύτηκαν να κάνουν για τις 
εκκρεμείς αναφορές του Οδηγού Απελευθέρωσης Θεωρήσεων. Παρατηρείται 
επομένως διάσταση απόψεων και προθέσεων στη στάση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Κομισιόν στο ζήτημα που οφείλεται τόσο τη διαφορετική χρονική 
τοποθέτηση από του ζητήματος αλλά κυρίως στη διαφορά προσέγγισης επί της αρχής. 

6.   The EU, in close cooperation withandTurkey, will further speed up the disbursement of the initially 
allocated 3 billion eurosunder the Facility for Refugees in Turkeyand ensure funding of additionalfurther 
projects for persons under temporary protection identified with swift input from Turkey before the end 
of March. A first list of concrete projects for refugees, notably in the field of health, education, 
infrastructure, food and other living costs, that can be swiftly financed from the Facility, will be jointly 
identified within a week. Once these resources are about to be used to the full, and provided the above 
commitments are met, Furthermore, the EU will mobilizedecide on additional funding for the Facility of 
an additional 3 billion euro up to the end of 2018.[X] billion for the period [Y] for the Turkey Refugee 
Facility. 
 

Το ποσό και το χρονικό διάστημα της επιπρόσθετης χρηματοδότησης από την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Επιπλέον 
προστέθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο εκταμίευσεων και τη φύση των Project 
που θα χρηματοδοτηθούν. Βλέπουμε στις παραπάνω τροποποιήσεις πως η Τουρκία 

                                                           
153 European Commission opens way for decision by June on visa-free travel for citizens of Turkey», 4 Μαΐου 2016  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1622_en.htm 

154 Αυτή η πρόταση παρουσιάστηκε μαζί με μία αναφορά της προόδου της Τουρκίας στην ικανοποίηση των 
Απαιτήσεων του Οδηγού. 
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από το ρόλο του «συναποφασίζοντος» καταγράφεται ως «σημαντικός συμβαλλόμενος 
με τη συνεργασία του στις αποφάσεις».  

Σημειώνουμε εδώ, πως τα κονδύλια στα οποία γίνεται αναφορά δεν δίδονται απλά 
στην Τουρκία, όπως υποστηρίζεται συχνά στην συζήτηση, αλλά το νομικό πλαίσιο ορίζει 
πως μπορούν να δοθούν μόνο για έργα που στοχεύουν στη στήριξη του Συριακού 
προσφυγικού πληθυσμού και ικανοποιούν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Η 
ανακοίνωση της Κομισιόν διευκρινίζει επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με την κατανομή 
των κονδυλίων προς αξιοποίηση, ξεκινώντας από ένα συμβόλαιο που αφορά την 
παροχή επισιτιστικής συνδρομής σε πάνω από 700.000 Σύριους. 

7. The EU and Turkey welcomed the ongoing  work on the upgrading of the Customs Union. 

Εδώ γίνεται αναφορά στην πρόθεση να αναβαθμιστεί η παρούσα Τελωνειακή Ένωση 
προκειμένου να καλύψει υπηρεσίες και ζητήματα επενδύσεων. 

8. The EU and Turkey reconfirmed their commitment to re-energise the accession process as set out in 
their joint statement of 29 November 2015. They welcomed the opening of Chapter 17 on 14 December 
2015 and decided, as a next step, to open Chapter 33 during the Netherlands presidency. They welcomed 
that the Commission will put forward a proposal to this effect in April. Preparatory work for the opening 
of other Chapters will continue at an accelerated pace without prejudice to Member States' positions in 
accordance with the existing rules. 

Τελικά η ΕΕ και η Τουρκία συμφώνησαν να ανοίξουν μόνο ένα νέο κεφάλαιο από τα 
35 που πρέπει να συμφωνηθούν προκειμένου η Τουρκία να ενταχθεί στην ΕΕ. Μόνο ένα 
κεφάλαιο έχει «κλείσει» μέχρι τώρα στην δεκαετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Δεν 
προκύπτει δέσμευση να ανοιχτούν ή να κλείσουν άλλα κεφάλαια στην παρούσα φάση. 
Και στην περίπτωση που θα υπάρξει διαπραγμάτευση για μία ενταξιακή συμφωνία, 
υπάρχουν πολλά νομικά και πολιτικά κωλύματα στην αποδοχή της καθώς θα πρέπει 
όλα τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν για την ένταξή της.   

9. The EU and its Member States will work with Turkey in any joint endeavour to improve humanitarian 
conditions inside Syria, in particular in certain areas near the Turkish border which would allow for the 
local population and refugees to live in areas which will be more safe. 

Εδώ γίνεται αναφορά στην πρόθεση  (όπως σημειώνεται παραπάνω)  να 
δημιουργηθεί μία «ασφαλής ζώνη» εντός της Συρίας. Το εάν αυτός ο στόχος είναι 
πραγματοποιήσιμος μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Κριτική ασκείται στο σημείο αυτό. 
Υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ασφάλεια της ζώνης αυτής και γίνεται 
προβληματική η επιστροφή ανθρώπων στην Τουρκία όσο η Τουρκία σκοπεύει να τους 
προωθήσει στην «ασφαλή ζώνη εντός Συρίας» 

Συμπερασματικά η τελική συμφωνία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δύο 
κυριότερες ανησυχίες της συμφωνίας της 7ης Μαρτίου. Ξεκαθαρίζει πως το 
νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για το Άσυλο θα εφαρμόζεται μόνο για όσους φτάνουν 
στην Ελλάδα (με ασαφές το τι γίνεται αναφορικά με όσους/ες γίνονται αντιληπτοί/ές 
στα ελληνικά ύδατα) και πως η Τουρκία θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις κατά την επιστροφή ανθρώπων. Επίσης η διακηρυγμένη πρόθεση να 
γίνει «νόμιμη η συμφωνία» ξεκάθαρα υποβαθμίζεται από την δήλωση πως «όλοι» οι 
παράτυποι μετανάστες θα επιστραφούν. Η ερώτηση κλειδί αναφορικά με τη 
νομιμότητα της συμφωνίας είναι το πως θα εφαρμοστεί στην πράξη. Και εδώ 
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εγείρονται μείζονα πολιτικά ζητήματα, που κατά τη γνώμη μας θα διαμορφώσουν 
καταλυτικά τη φυσιογνωμία της ΕΕ, τη δημοκρατικότητα αλλά και τη φερεγγυότητά 
της. 

Η κύρια νομική οδός προκειμένου να διαπιστωθεί τί συμβαίνει είναι δια μέσου της 
προσφυγής των αιτούντων άσυλο στα Ελληνικά Δικαστήρια155. Εναλλακτικά εάν οι 
αιτούντες άσυλο πρέπει να «διασχίσουν» όλο το ελληνικό Δικαστικό σύστημα, ή δεν 
μπορούν επιτυχώς να έχουν πρόσβαση σ αυτό, μπορούν να καταφύγουν στο 
Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (που είναι ανεξάρτητος θεσμός από 
την ΕΕ) και να ισχυριστούν ότι υπάρχει αθέτηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην πράξη, ωστόσο, πιθανώς να φανεί ότι το ζήτημα της 
πρόσβασης σε δικηγόρους και δικαστήρια είναι περισσότερο θεωρητικό παρά 
πραγματικό.  

Είναι αναληθές να υποστηριχθεί πως η ΕΕ δεν προσπάθησε να διασφαλίσει τη 
νομιμότητα της συμφωνίας εφαρμόζοντας αποτελεσματική παρακολούθηση των 
Τουρκικών δεσμεύσεων σε σχέση με την αντιμετώπιση των προσφύγων και των 
μεταναστών, ιδιαίτερα ζητώντας από την Τουρκία να εφαρμόσει πλήρως τη συνθήκη 
της Γενεύης  σε όλους τους πρόσφυγες ως προϋπόθεση της συμφωνίας.  Επίσης η  ΕΕ 
θα αναλάβει ένα μεγάλο μέρος του κόστους της διαμονής των προσφύγων στην 
Τουρκία. Κάποια κράτη μέλη θέλουν να οργανώσουν εσπευσμένες επιστροφές στη 
Λιβύη. Σύντομα το CJEU θα κληθεί να μεταφράσει τον ορισμό της ασφαλούς τρίτης 
χώρας στο νομοθετικό πλαίσιο ασύλου της ΕΕ. Τούτο το πόρισμα θα είναι 
αποφασιστικό στο να καθοριστεί εάν είναι νόμιμο το να επιστρέψουν κόσμο στη 
Σερβία, στην Τουρκία, στη Λιβύη και πιθανώς σε άλλες τριγύρω χώρες. Το αποτέλεσμα 
ωστόσο της συμφωνίας είναι αυτό που καθορίζει τη νομιμότητά της. 

Πραγματικά, η προσέλευση προσφύγων και μεταναστών έχει μειωθεί δραστικά μετά 
την συμφωνία. Σύμφωνα με τη FRONTEX εντοπίστηκαν 26,460 άνθρωποι στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, λιγότεροι από τους μισούς που κάνανε αντίστοιχες προσπάθειες 
εισόδου το Φεβρουάριο του ίδιου έτους.156 

Ακολουθούν ενδεικτικά κριτικές που έχουν ασκηθεί από οργανώσεις προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 
Α) Η Διεθνής Αμνηστία σε επίσημη ανακοίνωσή157 της αναφέρει: 

«Η συλλογική διγλωσσία των Ευρωπαίων ηγετών αποτυγχάνει να αποκρύψει τις μυριάδες των 
αντιφάσεων της συμφωνίας, η οποία επισφραγίστηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας 
αναφορικά με τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης...» . 

                                                           
155Τα δικαστήρια μπορούν να μεταφέρουν ερωτήσεις στο CJEU σχετικά με το νομικό πλαίσιο ασύλου της ΕΕ και το 
CJEU έχει τη δυνατότητα να συντομεύσει τις απαντήσεις  
156https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-turkey-refugee-deal-problems-by-guy-verhofstadt-2016-
05 
157https://www.amnesty.gr/news/press/article/20241/istorikon-diastaseon-pligma-sta-dikaiomata-i-symfonia-ee-
toyrkias 
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«Τρομακτική συμφωνία, που ντροπιάζει την Ευρώπη»158 τη χαρακτήρισε  η 
IvernaMcGowan, επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος της οργάνωσης). Ο 
JohnDallhuisen159, δήλωσε πως «η διγλωσσία που καλύπτει την εν λόγω συμφωνία δεν 
μπορεί να αποκρύψει την αποφασιστικότητα της ΕΕ να γυρίσει την πλάτη της στην 
παγκόσμια προσφυγική κρίση και να αγνοήσει ηθελημένα τις διεθνείς υποχρεώσεις της. 
Οι υποσχέσεις του σεβασμού του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου μοιάζει ύποπτα 
πολύ σαν να χρυσώνει το χάπι της υποβάθμισής της προστασίας των προσφύγων στην 
Ευρώπη. Οι εγγυήσεις ως προς τον σχολαστικό σεβασμό απέναντι στο διεθνές δίκαιο 
είναι ασυμβίβαστες με την επιστροφή στην Τουρκία όλων των παράτυπων μεταναστών 
που θα φτάνουν στα Ελληνικά νησιά από την Κυριακή.  Η Τουρκία δεν είναι ασφαλής 
χώρα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και κάθε διαδικασία επιστροφής που 
βασίζεται σε αυτή την παραδοχή δεν ευσταθεί νομικά και ηθικά, ανεξαρτήτως ποιες 
πλασματικές εγγυήσεις προηγηθούν του εν λόγω προαποφασισμένου αποτελέσματος». 

β) Η Διεθνής Ομοσπονδία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου160:την αναφέρει 
ως«συμφωνία της ντροπής» χρησιμοποιώντας σκληρό πολιτικά λόγο:«Οι Ευρωπαίοι 
ηγέτες αποφάσισαν να ανταλλάξουν την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των 
μεταναστών και των αιτούντων, επιδιώκοντας ιδιοτελώς βραχυπρόθεσμα πολιτικά 
κέρδη. Ένας άθλιος κυνισμός» 

γ) Ο Χριστόπουλος,161χαρακτηρίζει τη συμφωνία «Συνολική ανατροπή του 
προσφυγικού δικαίου», και εξηγεί: «κακήν κακώς θα φτιάξουμε μια αρχή προσφυγών, 
ένα δευτεροβάθμιο όργανο που θα εξετάζει τις προσφυγές στις πρωτοβάθμιες 
απορριπτικές αποφάσεις, αλλά η υποβολή προσφυγής δεν θα εμποδίζει το κράτος από 
το να στέλνει τον αιτούντα πίσω στην Τουρκία” και προσθέτει: “Αυτό δεν αποτελεί μια 
υποβάθμιση του προσφυγικού δικαίου, αλλά μια συνολική ανατροπή του. Το ότι η 
Τουρκία εφεξής θα θεωρείται μια 'ασφαλής χώρα' οδηγεί, στο εξής αποτέλεσμα: ότι 
όλες οι αιτήσεις ασύλου που θα γίνονται στην Ελλάδα θα απορρίπτονται ώστε να 
επιστρέφονται οι άνθρωποι στην Τουρκία. Ουσιαστικά δηλαδή δεν θα εξετάζονται.» 

 

5.2 «Ασφαλής Τρίτη χώρα» 

Ο όρος «ασφαλής χώρα» αποδίδεται σε χώρες που μπορεί να θεωρηθούν είτε ως 
χώρες που δεν «δημιουργούν» πρόσφυγες είτε σε χώρες στις οποίες οι άνθρωποι που 
χρειάζονται προστασίας μπορούν να απολαμβάνουν άσυλο ((UNHCR 1991: para.3) Η 
έννοια της «ασφαλούς χώρας» στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία εμφανίζει πολλαπλές 
ερμηνείες σχετιζόμενες με την αίτηση ασύλου και την προστασία των προσφύγων: οι 
έννοιες «ασφαλής χώρα προέλευσης», «ασφαλής Τρίτη χώρα», «πρώτη χώρα ασύλου» 
και «Ευρωπαϊκή ασφαλής Τρίτη χώρα» εμφανίζονται στη Ντιρεκτίβα Διαδικασιών που 
καθορίζει το κοινό νομικό πλαίσιο και εγγυάται για το πως εφαρμόζεται το άσυλο στα 

                                                           
158https://twitter.com/iverna1/status/710846884022243328 
159 Διευθυντής για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία 
160https://www.fidh.org/en/issues/migrants-rights/eu-turkey-do-not-swap-migrants-rights-for-short-term-political-
gain 
161αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πηγή: 
http://news247.gr/eidiseis/politiki/xristopoylos-sto-news247-synolikh-anatroph-toy-prosfygikou-dikaioy-se-ligo-
kairo-ta-idia-tha-exoyme.3963834.html 

https://twitter.com/iverna1/status/710846884022243328
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κράτη μέλη της ΕΕ162. Ένας μετανάστης που ενδέχεται να θέλει να αιτηθεί άσυλο μπορεί 
να επιστραφεί163, σε κάποια τρίτη χώρα, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) Η τρίτη χώρα 
είναι ασφαλής, β) έχει τεκμηριωθεί, σε προσωποποιημένη βάση, ότι η χώρα είναι 
ασφαλής για το πρόσωπο αυτό, γ) ο μετανάστης έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει 
αυτή την απόφαση με ένδικα μέσα. 

 

5.2.1 «Ασφαλής χώρα καταγωγής» 

Η ένδειξη ασφαλής χώρα καταγωγής δε σημαίνει ότι οι αιτήσεις ασύλου από άτομα 
που κατάγονται από αυτήν τη χώρα θα απορριφθούν-χωρίς εξέταση. Σημαίνει ότι μία 
αίτηση από αυτή τη χώρα θα επιταχυνθεί η αξιολόγησή της εάν ο αιτών/η αιτούσα δεν 
καταθέσει ισχυρές αποδείξεις που να αμφισβητούν την ασφάλεια της χώρας σε σχέση 
με την προσωπική κατάσταση του αιτούντος/της αιτούσας.164 Οι προτεινόμενες ως 
ασφαλείς χώρες είναι η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, FYROM, Κόσοβο, Μοντενέγκρο, 
Σερβία και Τουρκία. Αιτιολογώντας το σχεδιασμό τους η Κομισιόν, αναφέρεται στον 
αριθμό των καταγεγραμμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως 
ορίζονται από το Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το ποσοστό των 
επιτυχημένων αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ.Όλες οι παραπάνω χώρες (εκτός από το 
Κόσοβο και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη) είναι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ και έχει 
καταγραφεί μείωση του αριθμού των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
όπως και μειωμένες εγκεκριμένεςαιτήσεις ασύλου ως δείκτη της βελτίωσης της 
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές.  

5.2.2 Νομοθετικά κείμενα περί «ασφαλούς τρίτης  χώρας», μία ιστορική 
αναφορά 

Παρακάτω παρατίθεται μία σύντομη αναφορά στις κυριότερες αλλαγές που έγιναν 
στα νομοθετικά κείμενα της ΕΕ περί «ασφαλούς Τρίτης χώρας» από το 2002 και μετά. 
Στόχος να κατατεθεί η πορεία αναγνώρισης «μιας ασφαλούς τρίτης χώρας» αλλά και να 
αναδειχθούν οι προβληματισμοί και οι διαφορετικές στάσεις των κρατών –μελών της 
ΕΕ  για το ζήτημα αυτό. Εκτιμούμε πως η έκθεση τούτων των δεδομένων θα διευκολύνει 
τη συζήτηση που βρίσκεται σε μεγαλύτερη ένταση σήμερα, λόγω της εμφάνισης της 
Τουρκίας ως « ασφαλή Τρίτη χώρα». 

 Commission proposal, 2002: Ρητά παραθέτει σε ένα Παράρτημα πως μία «ασφαλής Τρίτη 
χώρα» μπορεί να είναι και κάποια χώρα που δεν έχει επικυρώσει τη Συνθήκη της Γενεύης. 

 Council doc 6929/03 – Υπάρχει μία σημείωση πως το Συμβούλιο θα αρχίσει να διερευνά την 
έννοια της «ασφαλούς» χώρας. Σύντομα έπεσε στο κενό αυτό το σχέδιο.  

 Council doc 7214/03 –  Το Παράρτημα παραμένει ως έχει. 

 Council docs 10064/03 and 10456/03 – όμοια 

                                                           
162 Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 (Procedures Directive)για 
κοινές διαδικασίες για την εγγύηση διεθνούς προστασίας, OJ L 180, 29.6.2013 
163 http://eulawanalysis.blogspot.gr/2016/02/the-eu-turkey-and-refugee-crisis-what.html 
164Η Κομισιόν έχει καταθέσει πρόταση για τη δημιουργία μιας λίστας χωρών καταγωγής που θα χρησιμοποιηθεί 
κατά την αξιολόγηση αιτήσεων ασύλου από αιτούντες που κατάγονται από αυτές τις χώρες. 
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 Council doc 10722/03 – ελάχιστη τροποποίηση του Παραρτήματος για να δηλωθεί πως οι 
χώρες που συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη της Cartagena πρέπει να έχουν μία διαδικασία 
σύμφωνη με τις αρχές της συνθήκης της Γενεύης 

 Council doc 11108/03 – καμία αλλαγή 

 Council doc 11575/03 – μικραίνει το Παράρτημα 

 Council doc 12281/03 – το Παράρτημα συρρικνώνεται σημαντικά 

 Council doc 12734/03 – το Παράρτημα απλοποιείται αλλά εξακολουθεί να παρέχει κανόνες 
(όπως και στο προηγούμενο κείμενο) σχετικά με το πως μια χώρα που δεν έχει 
συνυπογράψει της Γενεύης μπορεί να αποτελέσει «ασφαλή Τρίτη χώρα»  

 Council doc 13369/03 – το ίδιο κείμενο. Η Γερμανία παρουσιάζεται ως «υπερ-ασφαλής» 
χώρα ενώ η Φιλανδία ζητά να παραλειφθεί αυτή η πρόταση. 

 Council doc 13901/03 – χωρίς αλλαγή 

 Council doc 13902/03 – χωρίς αλλαγή. Η προεδρεία σημειώνει πως οι αποστολές έχουν μη 
ευέλικτες θέσεις σχετικά με αυτές τις προβλέψεις.  

 Council doc 14020/03 – όμοια 

 Council doc 14182/03 – το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο 

 Council doc 14330/03 – το κείμενο δεν αλλάζει 

 Council doc 14686/03 – Το κείμενο δεν αλλάζει. Όμως η Ισπανία προτείνει να διαγραφεί το 
Παράρτημα και να υπάρξει μία σύντομη περιγραφή της έννοιας «της ασφαλούς τρίτης 
χώρας» στο κυρίως κείμενο, το οποίο είναι ασαφές ως προς το εάν η προς κρίση χώρα πρέπει 
να έχει συνυπογράψει τη συνθήκη. 

 Council doc 14686/03 add 1 – Η Προεδρεία προτείνει τη διαγραφή του Παραρτήματος και 
την αντικατάστασή του με μία σύντομη περιγραφή της «ασφαλούς τρίτης χώρας» στο κυρίως 
κείμενο που αναφέρεται στη Συνθήκη μόνο αναφορικά με τη μη επαναπροώθηση  στη χώρα 
προέλευσης. Council doc 15153/03 – Ο όρος προστέθηκε στο κυρίως κείμενο ενώ το 
Παράρτημα καταργήθηκε. Καμία αλλαγή στο θέμα της Συνθήκης, ενώ η Γερμανία 
εξακολουθεί να αναφέρεται ως «υπέρ-ασφαλής» τρίτη χώρα.  

 Council docs 15153/03 rev 1 and 2 – Τροποποίηση στην αναφορά «αίτηση αναγνώρισης και 
εγγύηση προστασίας από εκείνη τη χώρα ή τα Ηνωμένα Έθνη ως πρόσφυγας». Η Ισπανία 
ζητά την διαγραφή της φράσης «ως πρόσφυγας». Διαγράφεται το σχόλιο για τη Γερμανία 

 Council doc 15198/03 – καμία αλλαγή  

 Council doc 15198/03 add 1 – η Μεγάλη Βρετανία ζητά την διαγραφή ολόκληρης της υπο-
παραγράφου 

 Council doc 6871/04 –Σε επαναδιατύπωση σχεδίου προστίθεται  ρήτρα ξεχωριστή από τα 
κύρια κριτήρια για την «ασφαλή Τρίτη χώρα» : «...Τα κράτη-μέλη πρέπει να προσέξουν εάν 
η Τρίτη χώρα έχει επικυρώσει τη συνθήκη της Γενεύης...» όταν εκτιμούν την αίτηση των 
κριτηρίων αυτών. Η ρήτρα στα κυρίως κριτήρια αναγνωρίζεται ως: «αιτείται και λαμβάνει 
εγγύηση προστασίας ως πρόσφυγας σε αυτή τη χώρα.»  Κατά τον τρόπο αυτό διαγράφεται η 
αναφορά στα UNHCR και ξεκαθαρίζεται πως η χώρα πρέπει να εγγυάται το καθεστώς 
προστασίας του «πρόσφυγα». 

 Council doc 6954/04 –καμία αλλαγή, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο  με EL/ES/NL/AT ζητούν να 
προστεθεί η φράση: « οι άλλες μορφές διεθνούς προστασίας» στις προϋποθέσεις. 

 Council doc 7183/04 –καμία αλλαγή, η NL δεν υποστηρίζει πλέον τη θέση του Ηνωμένου 
Βασιλείου 

 Council doc 7184/04 – καμία αλλαγή 

 Council doc 7184/1/04 – καμία αλλαγή. Οι  UK και ES τώρα θέλουν να αλλάξουν τη διατύπωση 
ως εξής: «ή σε άλλη μορφή καθεστώτος που με άλλο τρόπο προσφέρει επαρκή προστασία» 
στις προϋποθέσεις. Αυτό είναι παρόμοιο με το τελική ρήτρα που αναφέρεται ως «πρώτη 
χώρα ασύλου 

 Council doc 7484/04 – Εξαιτίας του αδιεξόδου, η Προεδρεία προτείνει ως πρόσθετη τελική 
ρήτρα την «αιτείται και λαμβάνειεγγυημένη προστασία ως πρόσφυγας», προκειμένου να 
επιτευχθεί μία συμφωνία 

 Council doc 7729/04 –όμοια 
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 Council doc 8166/04 – στην επαναδιατύπωση σχεδίου διατηρείται  η φράση «αιτείται και 
λαμβάνει εγγυημένη προστασία ως πρόσφυγας», και παύει να ισχύει η προϋπόθεση να 
λαμβάνεται υπόψιν το εάν η Τρίτη χώρα έχει επικυρώσει τη Συνθήκη της Γενεύης.  

 Council doc 8158/04 – το ίδιο κείμενο και οι επιφυλάξεις όπως στο 7184/1/04 

 Council doc 8413/04 – κείμενο τροποποιημένο ως προς την ανάγνωση: «Η δυνατότητα 
υπάρχει να αιτηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα κάποιος/α, και εάν αποδειχθεί ότι είναι 
πρόσφυγας να λάβει προστασία όπως συμφωνήθηκε στη Συνθήκη της Γενεύης.» Οι 
προτάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας απορρίφθηκαν-Αντίθετα γίνεται ρητή 
σύνδεση με τη Συνθήκη της Γενεύης. 

 Council doc 8415/04 – όπως προηγούμενα, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο που  
προσπάθησε να τροποποιήσει το κείμενο ως εξής: «σε συμφωνία με τις αρχές της Συνθήκης 
της Γενεύης.» Αυτό ξεκάθαρα απορρίφθηκε στην τελική έκδοση. 

5.2.3 Είναι «ασφαλής χώρα» η Τουρκία; 

Στην ενότητα αυτή διερευνώνται οι νομικές απαιτήσεις προκειμένου να θεωρηθεί η 
Τουρκία ασφαλής χώρα καταγωγής. Εν συνεχεία, επιχειρείται η αξιολόγηση της 
Τουρκίας ως «Ασφαλής Τρίτη χώρα», με την εξέταση δεδομένων και πολιτικών 
ισχυρισμών. 

5.2.3.1 Η Τουρκία ως ασφαλής χώρα καταγωγής 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (κεφ. 4.5.3.1) η Τουρκία δεν συμπεριλαμβάνεται στην 
προτεινόμενη από την Κομισιόν λίστα με τις ασφαλείς χώρες καταγωγής.Η ΕΕ επέλεξε 
ωστόσο να την συμπεριλάβει στη λίστα. Η Τουρκία είναι υποψήφιο προς ένταξη μέλος 
στην ΕΕ από το 2015. Μοιάζει να είναι ένας πολιτικός χειρισμός 165προκειμένου η 
Τουρκία να συμβάλλει στον έλεγχο των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη από την 
επικράτειά της. Τα Ηνωμένα Έθνη, προειδοποιούν166 τα κράτη να μη 
χρησιμοποιήσουν την πρακτική της «ασφαλούς χώρας καταγωγής» σας ένα μέσο  
ενθάρρυνσης της «κανονικότητας» και του «εκδημοκρατισμού» και κατήγγειλε 
αυτήν την πρακτική ως «ακατάλληλη» με την πολιτικοποίηση μιας ανθρωπιστικής 
διαδικασίας. 

5.2.3.2 Η Τουρκία ως «ασφαλής Τρίτη χώρα» 

Σε αυτήν την υποενότητα διερευνώνται οι νομικές απαιτήσεις που πρέπει να 
ληφθούν υπόψιν.Οι δεσμεύσεις στη συμφωνία με την Τουρκία θα πρέπει να ταιριάζουν 
με τους κανόνες της ΕΕ όπως αναγράφονται στην Ντιρεκτίβα Διαδικασιών, η οποία 
ορίζει ως «ασφαλή Τρίτη χώρα» μία χώρα όπου η ζωή και η ελευθερία των ανθρώπων 
που αφορά η οδηγία, δεν απειλούνται, με παραμέτρους το φύλο, τη θρησκεία, την 
εθνικότητα ή τη συμμετοχή σε κάποια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτική 
επιλογή.Όπως, δηλαδή, καταγράφονται στη συνθήκη της Γενεύης σχετικά με την 
κατάσταση των προσφύγων. Επομένως όπου δεν υπάρχει κίνδυνος ή σοβαρή βλάβη, 
με βάση τη λογική του ορισμού που δίδει η ΕΕ σχετικά με την επικουρική προστασία 
(θανατική ποινή, βασανισμός και άλλα, πολιτική διακινδύνευση σε καιρό πολέμου). Οι 

                                                           
165Η λίστα αποτελεί τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με την αναζήτηση τρόπων με τους οποίους θα 
μπορέσει να μειωθεί το μεταναστευτικό κύμα δια μέσω της Τουρκίας με προορισμό την Ευρώπη. 
166 σημείωση του 1991:παρ. 6 
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άνθρωποι που τους αφορά δεν θα επιστρέφονται σε άλλη χώρα που να είναι μη 
ασφαλής (κανόνας της μη επαναπροώθησης, με ειδική αναφορά στη Συνθήκη της 
Γενεύης και την υπαρκτή δυνατότητα να αιτηθεί ο/η πρόσφυγας το καθεστώς του 
«πρόσφυγα» ώστε να λάβει προστασία ανάλογα με τη Συνθήκη της Γενεύης.) 

Το τελευταίο αυτό σημείο είναι υπό αμφισβήτηση στην περίπτωση της Τουρκίας 
καθώς η Τουρκία δεν εφαρμόζει τη Συνθήκη της Γενεύης σε μη Ευρωπαίους. Επομένως 
η  πιο αισιόδοξη ερμηνεία αυτής της αξίωσης είναι πως πρέπει να το κάνει ώστε να 
εφαρμόσει τη ρήτρα.Η Επιτροπή, το Συμβούλιο, η Ελλάδα και κάποιοι ακαδημαϊκοί 
θεωρούν ότι είναι αρκετό να επιδείξει η Τουρκία επάρκεια στην πράξη. Ακόμα και στην 
περίπτωση που η τελευταία αυτή ερμηνεία είναι σωστή, το εάν δηλαδή η Τουρκία 
καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις στην πράξη, αυτό είναι ένα σημείο ανοιχτό σε 
αμφισβήτηση. Μπορεί να συλληφθεί ως θεωρητικό σχέδιο αλλά το εάν μπορεί να 
ισχύσει, θα διαπιστωθεί μόνο εφόσον και εάν πραγματοποιηθεί. Η ερμηνεία δεν γίνεται 
καθολικά αποδεκτή. ΜΚΟ, παρατηρητήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ήδη 
εκφράσει ισχυρές βάσιμες αντιρρήσεις, στις οποίες θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα 
παρακάτω.  

Ενδεικτικά η οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW)  
καταγγέλλει μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας167 της πως Τούρκοι 
συνοριοφύλακες βασάνισαν 
και δολοφόνησαν Σύριους 
πρόσφυγες γιατί προσπάθησαν 
να περάσουν σε Τούρκικο 
έδαφος. Σεέκθεσή της,168 που 
βασίζεται σε συνεντεύξεις με 
κατοίκους της περιοχής, η HRW 
υποστηρίζει ότι τον περασμένο 

Μάρτιο και τον Απρίλιο 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν σοβαρά από 
τα πυρά και τα χτυπήματα των Τούρκων στρατιωτών. Υπάρχουν σθεναροί ισχυρισμοί 
ότι η Τουρκία επιστρέφει κάποιους σε μη ασφαλείς χώρες και κάνουν αναφορά στη 
«ζώνη ασφάλειας» στη Συρία. 

Γράφημα με τα γνωστά περιστατικά βίας εναντίον Σύριων προσφύγων, στα σύνορα της Τουρκίας, 

όπως τα έχει καταγράψει η HRW.  

Η Ντιρεκτίβα ορίζει πως ο αιτών άσυλο θα πρέπει να αποδείξει πως η Τρίτη χώρα 
δεν είναι ασφαλής για τις δικές του ιδιαιτερότητες. Μία κριτική που ασκείται εδώ είναι 
εάν η υπόθεση μπορεί να επιλυθεί πιο γρήγορα, ως fast-track διαδικασία. Η Ντιρεκτίβα 
διαδικασιών εμπεριέχει καταλόγους (λίστες) υποθέσεων για τις οποίες η διοικητική 
διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί και όπου η επίκληση ενάντια σε μία αρνητική 
απόφαση δεν νομιμοποιεί αυτόματα τον αιτούντα άσυλο να παραμείνει.Σημειωτέον, 
ότι τούτοι οι κατάλογοι δεν αφορούν τις υποθέσεις fasttracking χωρίς εξέταση των 
μερών, παρόλο που στην πραγματικότητα μπορεί να είναι γρηγορότερο να ληφθεί 
                                                           
167https://www.hrw.org/ 
168https://youtu.be/EGkSxVEjgMY 
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απόφαση για μία υπόθεση χωρίς να εξετασθούν τα μέρη. Εάν οι υποθέσεις δεν 
επιταχυνθούν, θα διαρκέσει περισσότερο η διαδικασία «επιστροφής των ανθρώπων» 
στην Τουρκία. Τα μέλη κράτη μπορούν να συστήσουν ειδικές «συνοριακές 
διαδικασίες», αλλά δεν υπάρχει αναφορά σε fast-tracking αιτήσεις σε αυτό το πλαίσιο.  
Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν fast-track ή συνοριακές 
διαδικασίες σε «ευαίσθητους αιτούντες», όπως ορίζεται ευρέως. 

Η γενικότερη κατάσταση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, 
όπως για παράδειγμα η ελευθερία της έκφρασης, δεν συνδέεται απευθείας με την 
επιστροφή των προσφύγων ή άλλων μεταναστών εκεί.Το ερώτημα που τίθεται είναι 
εάν η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 
για το άσυλο για τους πρόσφυγες και μετανάστες. 

Αλλά και σε αυτή τη νομική ερμηνεία υπάρχει ο αντίλογος ότι είναι εξαιρετικά 
αμφίβολο το κατά πόσον η Τουρκία μπορεί να θεωρηθεί «ασφαλής τρίτη χώρα». Για 
μια ακόμα φορά, μόλις στις 15 Δεκεμβρίου 2015169, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απεφάνθη ότι η Τουρκία παραβιάζει τα δικαιώματα όσων 
αιτούνται άσυλο. Εκτός αυτού, η δράση του ΝΑΤΟ αποκλείει το ενδεχόμενο ατομικών 
αποφάσεων και προσφυγής σε ένδικα μέσα. Ως εκ τούτου, η δράση του ΝΑΤΟ θα 
αντίκειται προς την απαγόρευση της επαναπροώθησης170. 

Η  ProAsyl171,με ανακοίνωσή της172 καταθέτει ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής τρίτη 
χώρα. «Αν αναληφθούν τέτοιες ενέργειες, [επιστροφών στην Τουρκία] τα δικαιώματα 
των προσφύγων θα έχουν ουσιαστικά ανασταλεί». Λέει ο Γκ.Μπούρκχαρτ173 «Η Τουρκία 
θα μετατρεπόταν σε «προσφυγικό στρατόπεδο της Ευρώπης, και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των προσφύγων δεν θα ήταν πλέον εν ισχύ. Η Ε.Ε. διαστρεβλώνει την 
πραγματικότητα για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε 
τη συλλογική απόσυρση της Ευρώπης από την προστασία προσφύγων». 

Ο Guy Verhofstadt, πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, Φιλελεύθερος, υποστηριξε 
πως η Ευρώπη «πούλησε την ψυχή της»  και τούτο αποτελεί πια υπαρξιακό πρόβλημα 
για την Ένωση.  

5.3 Συμπεράσματα 

Η  συμφωνία της 18ης Μαρτίου 2016 μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας αποτελεί την πρώτη 
συμφωνία προσπάθειας από κοινού διαχείρισης του προσφυγικού από την ΕΕ και την 
Τουρκίακαι μάλιστα στη φάση της απόλυτης όξυνσης του μεταναστευτικού/ 
προσφυγικού ζητήματος και χωρίς προηγούμενη στιβαρή κοινή εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ με την Τουρκία. 

                                                           
169 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159204 
170https://enthemata.wordpress.com/2016/02/28/nato-3/ 
171 μια από τις σημαντικότερες οργανώσεις με δράση υπέρ των μεταναστών στη Γερμανία 
172https://enthemata.wordpress.com/2016/02/14/proasyl 
173 γενικός διευθυντής της PRO ASYL. 
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Η ΚΕΠΠΑ, η νομική βάση της οποίας αποκτήθηκε σχετικά καθυστερημένα, ως ένα από τα 

μέσα των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξαιρετικά αδύναμη. Αυτή η 

καθυστέρηση σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον ευαίσθητο χαρακτήρα αυτής της πολιτικής, 

που περιλαμβάνεται μεταξύ των αρμοδιοτήτων ενός κράτους. Στην ΚΕΠΠΑ, οι συμμαχίες έγιναν 

κυρίως στη βάση της άποψης που είχαν οι κυβερνήσεις των κομμάτων αυτών ξεχωριστά σχετικά 

με την εξωτερική πολιτική και με τη μελλοντική σχέση της Ένωσης με το ΝΑΤΟ και τη ΔΕΕ 

(Κουσκουβέλης174,1996). Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε ούτε ο απαραίτητος 

χρόνος ούτε οι διαδικασίες ουσαστικής διαβούλευσης, παρά με διαδικασίες έκτακτης 

ανάγκης υπερπηδήθηκε το πολιτικό και νομικό κενό με τούτη τη διμερή συμφωνία, 

καθιστώντας την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, ακόμα πιο ευάλωτη καθώς αναβαθμίζει το 

γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας και την παρέμβασή της σε ενδοευρωπαϊκές πολιτικές 

δυναμικές. 

Η συμφωνία αυτή έρχεται σε κρίσιμη χρονική στιγμή καθώς τους τελευταίους μήνες 
η Τουρκία προωθούσε πρόσφυγες στη Ευρώπη και δεν ασχολήθηκε με το λαθρεμπόριο 
των ανθρώπων και τους διακινητές. Υπό αυτήν την οπτική, ειναι ένα σημαντικό βήμα 
τόσο νομικό όσο και πολιτικό, και για πρώτη φορά αποτελεί κοινό τόπο. Μοιάζει η 
Τουρκία να έρχεται προ των ευθυνών της και ιδιαίτερα ως υποψήφια χώρα για ένταξη 
στην ΕΕ.  

Ταυτόχρονα μετατρέπει το προσφυγικό από ευρωπαϊκό και διεθνές θέμα σε 
ελληνοτουρκικό. Η Συμφωνία του Μαρτίου ενώ έπρεπε να είναι ευρω-τουρκική, θα 
καταλήξει να είναι ελληνοτουρκική, αφού η ΕΕ βασίζεται σε Ελλάδα και Τουρκία να 
λύσουν το πρόβλημα175. 

H συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, στις 18 Μαρτίου, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο 
προσφυγικό και στην αντιμετώπισή του εκ μέρους της ΕΕ. Από τη σκοπιά, ιδίως, των 
αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, της διεθνούς νομιμότητας, του 
προσφυγικού δικαίου και της περιφρούρησης των δικαιωμάτων η συμφωνία αποτελεί 
αρνητική εξέλιξη. 

Στη Συμφωνία της 18ης Μαρτίου 2016 γίνεται φανερό με τον πιο επίσημο τρόπο πως 
η ΕΕ προσπαθεί να αναχαιτίσει το προσφυγικό κύμα και στην προσπάθειά της αυτή  
αναζητά  πρόσφορα νομικά και επιχειρησιακά μέσα προκειμένου να ανακοπούν οι 
προσφυγικές ροές. Αποτελεί πλέον κεντρική πολιτική επιλογή της ΕΕ η λογική των 
κλειστών συνόρων. 

 Με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε παραπάνω γίνεται φανερό πως η 
Τουρκία δεν αποτελεί διαπιστωμένα ούτε «ασφαλή χώρα καταγωγής» ούτε και 
«ασφαλή Τρίτη χώρα». 

Η δε διερεύνηση εν τοιςπράγμασι της υλοποίησης των θεωρητικών δεσμεύσεων της 
Τουρκίας ενέχει σημαντικούς κινδύνους τόσο για χιλιάδες ζωές μεταναστών και 
προσφύγων όσο και για την υπεράσπιση αξιών όπως η ελευθερία και η προστασία της 

                                                           
174 Ηλίας Κουσκουβέλης, Διπλωματία και Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της Διακυβερνητικής του 

1996, Αθήνα, Παπαζήσης, 1996 
175 Πέτρος Γκάτζιος, Το προσφυγικό/μεταναστευτικό μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17-18 Μαρτίου, 
δημοσιευση σε www.kedisa.gr 
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ανθρώπινης ζωής από μέρους της ΕΕ. Πρόκειται, δηλαδή,  για μία συμφωνία που 
ξεπερνά τις στοιχειώδεις αξίες πάνω στις οποίες  δομείται μεταπολεμικά το ευρωπαϊκό 
εγχείρημα.  

 Το διεθνές προσφυγικό Δίκαιο προέκυψε από την συνομολόγηση από κυβερνήσεις 
στη Ευρώπη - κυρίως δεξιές και κεντρώες της ανάγκης των διωκομένων - οι οποίες 
έπειτα από το  Β' Παγκόσμιο Πόλεμο συνομολόγησαν ένα στοιχειώδες δίχτυ νομικής 
προστασίας για τους πρόσφυγες. Αυτό το «νομικό δίχτυ» ανατρέπεται στο σύνολό του 
από μία συμφωνία που  «ακροβατεί» στα όρια των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της 
προστασίας των προσφύγων που δεν αντλεί την έμπνευσή της από τις ουμανιστικές 
ευρωπαϊκές αξίες (που είχαν, σε σημαντικό βαθμό αναδειχθεί, το καλοκαίρι του 2015 
στο ζήτημα). Υπονομεύει στην πράξη τη συνθήκη της Γενεύης (όταν λ.χ. μιλάει για 
ανταλλαγή ενός Σύρου με έναν Σύρο). 

Η Συμφωνία κινείται «οριακά», τόσο νομικά, με την ακύρωση του προηγούμενου 
νομοθετικού πλαισίου (συνθήκη Γενεύης) με την αιτιολογία της «κατάστασης εκτάκτου 
ανάγκης» όσο και πολιτικά ορίζοντας την Ευρώπη ως ήπειρο κλειστών συνόρων και με 
την αποδοχή της Τουρκίας ως ασφαλούς Τρίτης χώρας. Η διατύπωση της Συμφωνίας και 
η προσπάθεια υλοποίησής της θα είναι καταλυτικές για τη διαμόρφωση της Ένωσης στο 
παρόν και το μέλλον.Το πεδίο της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης παραμένει 
πρόκληση για την ταύτιση ανάμεσα στην «νόμιμη και την ηθική κοινότητα»  
(ΖανΜαρκΦλερυ176, 2006). 

 

  

                                                           
176Ζαν Μαρκ Φλερυ, Το Ζήτημα του Ευρωπαϊκού Κράτους, Παπαζήσης, Αθήνα, 2006 

http://adserver.adtech.de/?adlink/1370/5924106/0/170/AdId=-3;BnId=0;itime=64784997;key=key1+key2+key3+key4;
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6. Πολιτικές Αλληλεγγύης: Προςμια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του 
προσφυγικού 

Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η πολλαπλότητα των μορφών αλληλεγγύης με στόχο 
την ανάδειξη της δυνατότητας μιας άλλης Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. 

Στο πρώτο μέρος  θα διερευνηθεί η έννοια της «αλληλεγγύης» στην ΕΕ ως 
θεμελιώδης αξιακή βάση του ενωσιακού οικοδομήματος, το θεσμικό πλαίσιο στήριξης 
της, τα οργανωτικά προβλήματα.  

Θα επιχειρηθεί η αναφορά στις πολιτικές της ΕΕ γύρω από το προσφυγικό που 
στηρίζονται στην έννοια της «αλληλεγγύης».  

Εν συνεχεία, το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου αφιερώνεται στην αλληλεγγύη 
που επιδεικνύουν οι λαοί της Ευρώπης στους πρόσφυγες και την Ελλάδα ως χώρα 
υποδοχής  και τον τρόπο που αυτή οργανώνεται και αξιοποιείται ή έρχεται σε αντίθεση 
με τους θεσμούς και τις πολιτικές κατευθύνσεις των ελίτ της ΕΕ.  

Συμπερασματικά υποστηρίζεται η «αλληλεγγύη» ως η μόνη πρόταση που μπορεί να 
εγγυηθεί το μέλλον της ΕΕ ως ένα ανοιχτό ενωσιακό και όχι αυταρχικό οικοδόμημα. 
Συγκεκριμένα προτείνεται η ενίσχυση της αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αξιοποιώντας ως παράδειγμα το εν εξελίξει μοντέλο της διαχείρισης του προσφυγικού 
προβλήματος με τη  συνεργασία κράτους κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα.  

6.1 Η αλληλεγγύη ως έννοια 

Η αλληλεγγύη αφορά τις σχέσεις σε μια κοινωνία, με τις οποίες οι άνθρωποι 
συνδέονται μεταξύ τους. Αφορά την  συναίσθηση ότι οι άνθρωποι έχουν αμοιβαία 
δικαιώματα και υποχρεώσεις, τη συναίσθηση της ισότητας και της αμοιβαιότητας. 

Ένας δημοφιλής ορισμός177της είναι: το ηθικό καθήκον της αλληλοβοήθειας, της 
υποχρέωσης που έχουν τα μέλη μιας ομάδας να υποστηρίζονται και να ενισχύονται 
αμοιβαία ενώ συνώνυμά της178, είναι η αλληλοβοήθεια, η αλληλοϋποστήριξη, η 
συντροφικότητα.  

Η αλληλεγγύη ως έννοια στην ΕΕ 

Στο άρθρο 2 ΣΕΕ, επιπλέον των αξιών, περιγράφεται το πρότυπο της κοινωνίας εντός 
της οποίας ενυπάρχουν αυτές οι αξίες με αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, 
όπως ο πλουραλισμός, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η 
αλληλεγγύη κα ιη ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

 

                                                           
1. 177http://www.greeklanguage.gr/greeklang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?Lq=%C
E%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7&dq= 
178Θησαυρός Συνωνύμων και Αντιθέτων της Ν. Ελληνικής, Επιστ. Επιμέλεια Ιορδανίδου, εκδ Πατάκη, 2008 

http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7&dq
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7&dq
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Η αλληλεγγύη ως θεμέλιο της ΕΕ 

Η αλληλεγγύη θα μπορούσε να ορισθεί, ιδίως υπό το πρίσμα μιας νομικό-πολιτικής 
προσέγγισης, ως οι μορφές συμπεριφοράς των πολιτών και του κράτους οι οποίες 
μπορούν να φανούν χρήσιμες ή υποστηρικτικές σε άλλα άτομα ή οργανώσεις και 
στηρίζονται σε ή συνδέονται με μια μορφή υποχρέωσης ή δέσμευσης για τη διαφύλαξη 
ορισμένων αξιών.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλληλεγγύη σημαίνει μια 
υποχρέωση παροχής βοήθειας179 σε κάποιον με σκοπό να προωθηθεί ένας κοινός 
στόχος που στηρίζεται στην αναγνώριση ισότητας μεταξύ των εμπλεκομένων, χωρίς 
καμία οικονομικής ή άλλης μορφής ασυμμετρία, την αμοιβαιότητα των 
υποχρεώσεων. 

Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας καθορισμού των συστατικών στοιχείων της αρχής της 
αλληλεγγύης αναφερόμαστε στα κατωτέρω ζητήματα: 

 

 

 

 

 

Η αλληλεγγύη ως στόχος της ΕΕ 

Η Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο επικεντρώθηκε στην εδραίωση της 
συμφιλίωσης και τις διακρατικές συνεργασίες, προκειμένου να απαλειφθούν οι πληγές 
σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ενοποιημένη απόδοση Άμστερνταμ)180 : 

«Η Κοινότητα έχει ως αποστολή, ..., την οικονομική και κοινωνική συνοχή και την 
αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών». 

Η έννοια της αλληλεγγύης και της συνοχής είναι συνυφασμένη με την λογική της 
ολοκλήρωσης. Η διαδικασία της ολοκλήρωσης ξεκίνησε ενισχύοντας την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, κατά την 

                                                           
179 Για την παροχή συνδρομής, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης είναι δυνατόν να επιβληθούν ή να απαιτηθούν 
προϋποθέσεις (αιρεσιμότητα). 
180Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 340 της 10/11/1997 σ. 0173 – 0306 Άρθρο 2 ) 

Τα υποκείμενα της αλληλεγγύης είναι τα διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ που 

συνδέονται μεταξύ τους μέσω κοινών συμφωνιών που στον πυρήνα τους έχουν τις 

αρχές τις αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας. Συνδέονται πέρα από τα κράτη μέλη, 

ειδικότερα οι λαοί της Ευρώπης που τα απαρτίζουν καθώς και οι περιφέρειες.  Στον  

χαρακτήρας της αλληλεγγύης είτε ως οντολογικό είτε ως πραξεολογικό. Τέλος, 

αναφερόμαστε στην δεσμευτικότητα(νομική/πολιτική) της αλληλεγγύης, όπως 

κατοχυρώνεται από τις Συνθήκες αλλά και τις πολιτικές αποφάσεις των ηγεσιών της 

ΕΕ. 
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αριστοτελική λογική σε άρρηκτη σχέση με την έννοια της ισότητας, μπορεί να επιτευχθεί 
με την δημιουργία ενός συστήματος συνδιαχείρισης των δημόσιων προβλημάτων. 
Σύμφωνα με τον JacquesDelors181 στόχος της ΕΕ είναι πρωτίστως η «ενεργός ειρήνη». 
Την εννοεί ως επέκταση του πνεύματος αμοιβαίας κατανόησης και επομένως 
αλληλεγγύη μεταξύ όλων των λαών, ανεξαρτήτως γενιάς, στην Ένωση 

Στόχος διακηρυγμένος σε όλες τις Συνθήκες, λοιπόν, η ορθολογική αντιμετώπιση των 

κοινών προκλήσεων μέσα από κοινές στρατηγικές. Τούτο απαιτεί την υιοθέτηση ενός 

κοινού συστήματος αξιών και κοινές δράσεις. Κύριο πρόβλημα που απαιτεί τέτοια κοινή 

και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση είναι η προσφυγική κρίση.  

Συμφώνα, βέβαια, με τον JacquesDelors: «οι δαίδαλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
γεμάτοι υποσχέσεις και απογοητεύσεις».182 Από την ίδρυση της  Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας  Άνθρακα και Χάλυβα (1957) οι θεσμοί που δημιουργήθηκαν είχαν ως πρώτη 

προτεραιότητα τη λειτουργικότητα της ένωσης γεγονός που ολοένα απομάκρυνε τις 

λειτουργίες και τους θεσμούς της ένωσης από την δημοκρατία, την συμμετοχή και την 

αλληλεγγύη. 

6.2 Η «αλληλεγγύη» στις συνθήκες της ΕΕ 

Από την ΕΚΑΧ και έπειτα δημιουργήθηκαν θεσμοί με στόχο την λειτουργικότητα της 
Ένωσης, ως ένωση κρατών και λαών. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε την Αλληλεγγύη 
ως θεμελιώδη έννοια και στοχευμένη δράση στις μέχρι τώρα Συνθήκες οι οποίες 
αποτελούν τις θεμελιακές πηγές πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου, με στις κατωτέρω 
έννέα ενότητες: 

1. Η αλληλεγγύη στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας. 

2. Η αλληλεγγύη – συνδρομή σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης.  
3. Η αλληλεγγύη στην κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της  μετανάστευσης 

και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων.  
4. Η αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης/κρίσης. 
5. Η αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση σοβαρών δυσκολιών, οφειλόμενες σε φυσικές 

καταστροφές ή έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχο ενός 
κράτους μέλους.. 

6. Η αλληλεγγύη-αμοιβαία συνδρομή για την αντιμετώπιση δυσχερειών στο ισοζύγιο 
πληρωμών κρατών μελών εκτός συστήματος ευρώ. 

7. Η αλληλεγγύη και η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 
8. Η αλληλεγγύη, ως κατευθυντήρια γραμμή για την επίτευξη των στόχων στον τομέα 

της ενέργειας. 
9. Η ανθρωπιστική βοήθεια. 

                                                           
181 Βοσκόπουλος Γ. , Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 
2009 
182 Βοσκόπουλος Γ. , Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 

2009 
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Ως παραδείγματα όπου θεσμοθετήθηκε η Αλληλεγγύη μπορούμε να αναφέρουμε 
την Συνθήκη της Ρώμης, την Κοινή Ευρωπαϊκή Πράξη, την Συνθήκη του Μάαστριχτ, την 
Στρατηγική της Λισαβόνας. Όπως επισημαίνεται στην Συνθήκη Μάαστριχτ: «Η παρούσα 
συνθήκη έχει αποστολή να οργανώσει συνεκτικά και αλληλέγγυα τις σχέσεις μεταξύ των 
κρατών και των μελών τους». Σαφές πόρισμα «η αδυναμία της Ευρώπης να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης αλλά και της ίδιας της της διεύρυνσης, με βάση τις αξίες 

επάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η πορεία της ολοκλήρωσης» (Βοσκόπουλος, 2009). Στη 
συνθήκη της Νίκαιας κατοχυρώνεται, σύμφωνα με τον Τσάτσο, και θεσμοποιείται η  
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, κατόπιν επικράτησης των δυνατότερων χωρών. Στη 
Στρατηγική Της Λισαβόνας υπογραμμίστηκε  η ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές 
προκειμένου η ΕΕ να γίνει πιο ανταγωνιστική. Με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, η 
αλληλεγγύη επιβεβαιώνεται, ως σκοπός της Ένωσης με διευρυμένο πεδίο εμβέλειας 
καθόσον ισχύει πλέον, ρητά, και για τις εξωτερικές σχέσεις αυτής. Κατά συνέπεια, η 
αλληλεγγύη διέπει –θεωρητικά- τις δράσεις της Ένωσης τόσο στο εσωτερικό όσον και 
στο εξωτερικό αυτής και συγχρόνως τις σχέσεις τόσο των λαών όσον και των κρατών.183 

Σχέση μεταξύ των Θεσμών: Αλληλεγγύη ή αντιπαλότητα;  

Είναι διαρκής η συζήτηση για την διάταξη των θεσμών στο πλαίσιο διακυβέρνησης 
της ΕΕ, ως αποτύπωση του πολιτικού συστήματός της. Η δυσκολία κατανόησης της από 
τους πολίτες της ΕΕ, όσο και οι διαρκείς μεταβολές, ανεπαίσθητες ή εντονότερες, στο 
ρόλο και την δικαιοδοσία του προκύπτει ως αποτέλεσμα του χαρακτήρα της ΕΕ ως μια 
suigeneris ένωσης κρατών που δεν συνιστά κράτος και αμφιταλαντεύεται διαρκώς 
ανάμεσα στην λογική του υπερεθνικού μοντέλου από την μία και σε αυτήν του 
διακυβερνητικού από την άλλη.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημοκρατική και εύρυθμη λειτουργία της ΕΕ, στην 
οποία η αλληλεγγύη και η συνοχή δεν θα είναι απλά ονομαστικοί στόχοι, είναι η 
ενάργεια που οφείλει να χαρακτηρίζει τις αποφάσεις σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και 
η αγαστή διαθεσμική συνεργασία μεταξύ των οργάνων της ΕΕ. 

                                                           
183European Trade Union Confederation (ETUC) σελ 203 
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Ωστόσο, η σημερινή κατάσταση απέχει από κάτι τέτοιο καθώς το  θεσμικό 
συμμετοχικό κενό που ενυπάρχει στην ΕΕ διογκώνεται από την «διαθεσμική 
αντιπαλότητα» που συχνά εμφανίζεται ως σύγκρουση ανάμεσα στο θεσμικό τρίγωνο 
λήψης αποφάσεων στην ΕΕ: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο, 
Επιτροπή. Παράγοντες που εντείνουν την διαθεσμική αντιπαλότητα είναι η 
εκπροσώπηση διαφορετικών συμφερόντων στα όργανα της ΕΕ (Εθνικά-Υπερεθνικά) και 
η διαφορά νομιμοποίησης τους από την βάση (εκλεγμένα-μη εκλεγμένα), με βάση την 
αρχή της Επικουρικότητας, δεδομένου του δημοκρατικού και του ιδεολογικού 
ελλείμματος της ΕΕ.Τούτο γίνεται περισσότερο εμφανές στην πράξη από τη διάσταση 
των προτάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε σχέση με το προσφυγικό αλλά και από 
την αντιμετώπιση της Τουρκίας 
προκειμένου να αναχαιτιστούν οι 
προσφυγικές ροές, αναφορικά με την 
υποψηφιότητά της για ένταξη στην ΕΕ. 

 

6.3 Πολιτικές αλληλεγγύης που 
εκπορεύονται από τους 
θεσμούς. 

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη 
παγκοσμίως  

Η ECHO, γενική διεύθυνση 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής 
Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
έχει ως αποστολή τη διάσωση και 
διαφύλαξη της ζωής. Σε παγκόσμιο 
επίπεδο, στην περίοδο έκτακτων 
αναγκών/κρίσεων, η ECHO, 
χρηματοδοτεί παρεμβάσεις 
ανθρωπιστικής βοήθειας για την 
αντιμετώπιση των βασικών αναγκών 
των πληγέντων πληθυσμών και παρέχει 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
πρόσβαση σε πόσιμο νερό και είδη 
πρώτης ανάγκης για σίτιση και 
στέγαση.  

Η εν λόγω στήριξη αποτελεί 
ξεκάθαρη έκφραση της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προς τους 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε ολόκληρο τον κόσμο.184 

Η ΕΕ διαθέτει περισσότερο από 1 δις ευρώ, υψηλό χρηματικό ποσό αν και μόλις 1% 
από τον ετήσιο προϋπολογισμό της, που αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από 2 ευρώ 
                                                           
184 Έντυπο της ΕΕ, Η ανθρωπιστική βοήθεια σε μια ματιά, Ανθρωπιστική Βοήθεια και πολιτική προστασία , 
Λουξεμβούργο, 2014, 

Κοινές Θεμελιώδεις Αξίες: 

Οι εταίροι της ΕΕ στον τομέα της 

ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να 

ασπάζονται τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές 

αξίες που διέπουν τις δράσεις της. 

Ανθρωπισμός: ο ανθρώπινος πόνος 

πρέπει να αντιμετωπίζεται όπου 

διαπιστώνεται με ιδιαίτερη προσοχή 

στα πιο ευάλωτα μέλη του πληθυσμού. 

Ουδετερότητα: η βοήθεια δεν πρέπει 

να ευνοεί ιδιαίτερα κανένα τμήμα του 

πληθυσμού.  

Αμεροληψία: η βοήθεια πρέπι να 

παρέχεται αποκλειστικά με βάση τις 

ανάγκες χωρίς διακριτική μεταχείριση.  

Ανεξαρτησία: ο μοναδικός σκοπός της 

ανθρωπιστικής βοήθειας είναι η 

ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου 

και επομένως δε μπορεί να υπηρετεί 

πολιτικούς, οικονομικούς ή 

στρατιωτικούς σκοπούς.  
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ανά πολίτη. Από το 1992 που συστήθηκε η ECHO έχει συντονίσει ανθρωπιστικές δράσεις 
σε πάνω από 140 χώρες στον κόσμο και σε περίπου 120 εκατομμύρια ανθρώπους, 
θύματα πολεμικών συγκρούσεων και καταστροφών. 

Η ευρωπαϊκή ανθρωπιστική βοήθεια, εφόσον καταγραφεί η ανάγκη από ένα δίκτυο 
ειδικών εμπειρογνωμόνων, διανέμεται μέσα από ένα δίκτυο ανθρωπιστικών 
οργανώσεων , όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο Ερυθρός Σταυρός, και ΜΚΟ.  

Περιφερειακή Πολιτική στην ΕΕ  

Εν συντομία η περιφερειακή πολιτική της ένωσης στοχεύει στη μεταφορά πόρων από 
τις εύπορες στις πιο αδύναμες οικονομικά περιφέρειες. Αποτελεί πολιτική αλληλεγγύης 
που στοχεύει στην προώθηση της διαδικασίας της ολοκλήρωσης, οικονομικής 
κοινωνικής και πολιτικής. Διευκολύνει την παράλληλη ανάπτυξη όλων των χωρών της 
ΕΕ αμβλύνοντας τις ανισότητες προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανθρώπινες ανάγκες 
επιβίωσης. Με την Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική έχει σημειωθεί άμβλυνση των 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και των πολιτών που κατοικούν σ΄ αυτές. 

Στη σημερινή ΕΕ η  κατάσταση αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 
μοιάζει να είναι αντιφατική καθώς αφενός έχει επιλεχθεί η πολιτική λιτότητας ως 
απάντηση στην κρίση προκαλώντας τεράστιες ανισότητες μεταξύ των Ευρωπαίων 
πολιτών ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν να υλοποιούνται σχέδια δράσης ενίσχυσης του 
βιοτικού επιπέδου των Ευρωπαίων πολιτών και καταπολέμησης της ανεργίας. 
Παράλληλα, οι χώρες του Ευρωπαϊκοί Νότου, πέραν της βαθιάς οικονομικής κρίσης, 
επιβαρύνονται επιπλέον από τις ροές προσφύγων ως χώρες υποδοχής. Ανακύπτει εδώ 
και πάλι το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ καθώς αφενός οι λαοί δεν μπορούν να 
εκφράσουν τις ανάγκες τους και να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους σε 
ικανοποιητικό βαθμό και αρκούνται στην «απολαβή» των κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ 
οι οποίες ωστόσο δεν είναι αρκετά αποτελεσματικές με αποτέλεσμα την 
καταστρατήγηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Παράδειγμα αποτελεί η χαρακτηριστική αδιαφορία για το εάν οι Ευρωπαίοι πολίτες 
επιθυμούν την παραμονή των προσφύγων στη χώρα τους, εφόσον δεν έχει διενεργηθεί 
ούτε επίσημη σχετική καμπάνια ενημέρωσης τους για τις γενεσιουργές αιτίες της 
μετανάστευσης παρά μόνο οι πολιτικές ελίτ, αντιμετωπίζουν τη φαινομενική 
δυσαρέσκεια των πολιτών για να δικαιολογήσουν την καταστρατήγηση των 
θεμελιωδών αξιών της ΕΕ. Ακυρώνουν στην πράξη το ισχύον νομικό πλαίσιο ασύλου και 
αντιμετωπίζουν τις ζωές των μεταναστών ως δευτερευούσης αξίας και συνεχίζουν να 
τις θέτουν σε κίνδυνο. 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής και της 
κοινωνικής συνοχής μειώνοντας τις περιφερειακές διαφορές. Η συμβολή αυτή 
πραγματοποιείται μέσω της στήριξης της ανάπτυξης και των διαρθρωτικών 
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προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της 
ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. 

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα  

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2088/85 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1985 που 
αφορά τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα καθορίζει ως στόχο των 
προγραμμάτων αυτών τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών διαρθρώσεων 
ορισμένων νότιων περιοχών της Κοινότητας, στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στη Γαλλία. 

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
που διατίθενται από την ΕΕ για δύο σχετιζόμενους μεταξύ τους σκοπούς: την 
υποστήριξη για τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης, τις χώρες συνοχής όπως 
αποκαλούνται και την υποστήριξη για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών υποδομών, ιδίως 
στον τομέα των μεταφορών 

Μεταρρυθμισμένη πολιτική συνοχής 2007-2013 

Η μεταρρυθμισμένη Πολιτική Συνοχής 2007-2013 όριζε κανόνες, πρότυπα και αρχές 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και για το Ταμείο Συνοχής. Πρόβλεπε την διαχείριση 308 δις Ε.  

Ταμείο Ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης  

(βλ. Κεφ 4.2.8) 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περίοδο 2014 -2020 

Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»185, η οποία υιοθετήθηκε το 2010 από τα 27 
κράτη-μέλη της Ε.Ε., το όραμα για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη 
κατά την επόμενη δεκαετία βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους τομείς 
προτεραιότητας/στόχους: 

1. Έξυπνη ανάπτυξη, με τη θεμελίωση της οικονομίας στη γνώση και την καινοτομία 
2. Βιώσιμη ανάπτυξη, με την προώθηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας που θα 

αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους που διαθέτει και θα περιορίζει τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον (εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κλπ.) 

3. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα προάγει μια οικονομία υψηλής 
απασχόλησης και θα οδηγεί σε κοινωνική και γεωγραφική συνοχή. 

Στόχος της στρατηγικής είναι η μείωση κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας (και όχι μόνο όσων ήδη ζουν σε κατάσταση ακραίας 
φτώχειας). Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει μια σειρά πρωτοβουλιών για την καινοτομία, τη νεολαία, το ψηφιακό 
θεματολόγιο, την αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων, την πράσινη ανάπτυξη, την 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της φτώχειας, 
με γνώμονα την αλληλεγγύη και την αμοιβαιότητα. Η υλοποίηση των 
πρωτοβουλιών  αποτελεί κοινή προτεραιότητα, και απαιτεί ανάληψη δράσης σε όλα τα 

                                                           
185http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2033 
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επίπεδα: οργανισμών που λειτουργούν σε επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών και τοπικών και 
περιφερειακών αρχών. 

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική- Κοινωνικές ανισότητες  

 Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική έρχεται ως μέτρο αντιμετώπισης των κοινωνικών 
ανισοτήτων στην σύγχρονη Ευρώπη. «Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική αφορά την 
παρεμβατική ικανότητα του κράτους στον κοινωνικό τομέα και στοχεύει στη στήριξη 
των κοινωνικά αδύνατων, στην αναδιανομή του εισοδήματος και στη διαμόρφωση 
συνθηκών ασφάλειας και ισότητας».186 

Η κοινωνική πολιτική αφορά τους τομείς: 
 Κοινωνική ασφάλιση 
 Προστασία της υγείας 
 Συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
 Απαγόρευση εργασίας των παιδιών- Προστασία των νέων 
 Δικαίωμα στην απεργία και στη διαπραγμάτευση 
 Δικαίωμα σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας 
 Ένταξη και προστασία προσφύγων 
 Προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων 
 Προστασία προσφύγων, παροχή σίτισης, στέγασης, ιατροφαρμακευτικής φροντίδας 

 
Η κοινωνική πολιτική περιλαμβάνεται στις συντρέχουσες αρμοδιότητες της Ένωσης 
και των κρατών-μελών.  Τα κράτη-μέλη διαμορφώνουν και εφαρμόζουν την κοινωνική 
πολιτική και η ΕΕ συντονίζει τις δράσεις τους (αρθρο 156 ΣΛΕΕ, Συνεργασία μεταξύ 
κρατών-μελών) 

Η ΕΕ, επομένως, επιδιώκει να περιορίσει τις ανισότητες μεταξύ των πολιτών αλλά και 
των περιφερειών και να εντάξει τους νεοεισερχόμενους πρόσφυγες, διασφαλίζοντας 
την ασφάλεια τους και επιχειρώντας μία προσπάθεια ένταξής τους στις τοπικές 
κοινωνίες. Οι ανισότητες αυτές μπορεί να είναι διαρθρωτικές και να εντείνονται με την 
στρατηγική της διεύρυνσης της ΕΕ, υπό την πίεση της προσφυγικής κρίσης,  χωρίς να 
προηγείται ή έστω να γίνεται παράλληλα η απαραίτητη εμβάθυνση.   

Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)  

Αναφέρουμε την κοινή Αγροτική Πολιτική, την ενεργειακή πολιτική ως θεμελιώδεις 
παράμετρους των πολιτικών αλληλεγγύης της ΕΕ. 

Μεταναστευτική Πολιτική  

Η έννοια της αλληλεγγύης στην Μεταναστευτική πολιτική εμφανίζεται με διττό 
χαρακτήρα. Αφενός αφορά την αλληλεγγύης στους ανέστιους πρόσφυγες που ζητούν 
άσυλο αφετέρου στην επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ από 

                                                           
186 Βοσκόπουλος Γ. , Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 
2009 
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τις βόρειες χώρες προς τις χώρες που βρίσκονται στα σύνορά της (Ελλάδα-Ιταλία-
Βουλγαρία) και αποτελούν τις χώρες υποδοχής. (βλ. κεφ 4.) 

Διαχρονικά η ΕΕ αντιμετωπίζει πιέσεις από το φαινόμενο της μετανάστευσης. Τα 
προηγούμενα χρόνια η συζήτηση ήταν γύρω από το κατά πόσο είναι εφικτό να 
υιοθετηθεί μια κοινή μεταναστευτική πολιτική (Βοσκόπουλος, 2009).  

Ως«σημαντικότερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως187», η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε περισσότερο από 1 δις ευρώ και το 72% περίπου από τον 
ετήσιο προϋπολογισμό για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας , σε projects  που 
παρέχουν βοήθεια σε πρόσφυγες και IDPs σε περισσότερες από 30 χώρες.  

 

Πέρα από την παραπάνω πολιτική και οικονομική βοήθεια, εν τοιςπράγμασι , η 
κατάσταση απέχει πολύ ακόμα από την υλοποίηση μιας πολιτικής αλληλεγγύης που θα 
μοιράζει αμοιβαία το βάρος ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και θα δίνει στους 
πρόσφυγες την ευκαιρία να ζήσουν με ισότητα με τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Καθημερινά επιβεβαιώνεται η επιλογή οικοδόμησης μιας Ευρώπης φρούριο, σε 
πλήρη αντίθεση με το ουμανιστικό υπόβαθρο του οικοδομήματος. 

Το φαινόμενο της προσφυγικής κρίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση μία 
σειρά αξιών και αρχών και τούτες να αποτυπωθούν σε στρατηγικό σχεδιασμό και 
υλοποιήσιμες πολιτικές προτάσεις προκειμένου η Ένωση να μην καταλήξει ένα 
οικοδόμημα σε εντελώς αντίθετη βάση από την αρχική του.Τούτο συναντά πολλές 
δυσκολίες και πρωτίστως πολιτικού και δημοκρατικού χαρακτήρα. Το δημοκρατικό 
έλλειμμα καθώς και η υπερίσχυση των ισχυρών κρατών έναντι των οικονομικά 
ασθενέστερων που είναι οι χώρες υποδοχής καθιστούν ακόμα δυσκολότερο το 
σχεδιασμό μίας ρεαλιστικής στρατηγικής ανοιχτών συνόρων και προστασίας της 
ανθρώπινης ζωής. 

Ένα στρατηγικό σχέδιο με βάση την αλληλεγγύη θα είναι καθοριστικό: 

 Για την Ταυτότητα της ΕΕ 

                                                           
187 όπως χαρακτηρίζεται στο http://ec.europa.eu/echo/what-we-do/humanitarian-aid/refugees-and-internally-
displaced-persons_en 
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Θα είναι αποφασιστικό για το εάν η Ευρώπη θα γίνει ένα «φρούριο» που υψώνει 
σύνορα και φράχτες σε θύματα του πολέμου και του ισλαμικού φοίνικα στη Μ. 
Ανατολή, απομακρυσμένο από τις ιδρυτικές του αξίες και αρχές ή εάν, αντίθετα θα 
καταφέρει, την ώρα της κρίσης να παραμείνει σε αντιστοιχία με εκείνες, να 
υπερασπιστεί την ανθρώπινη ζωή και την ενότητα των μελών της.  

Η γιγάντωση των δομών ασφαλειοποίησης και η σύγχυση για το περιεχόμενο της 
ασφάλειας έχουν άμεσες αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία καθώς είναι προφανές ότι 
τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν απειλούνται αλλά διαπερνώνται μαζικά από ανθρώπους που 
έχουν βάσιμα αιτήματα ασύλου ή που αναζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 
«Εντέλει οι πολιτικές αποτροπής βλάπτουν σοβαρά το δημοκρατικό σχέδιο της 
εμπέδωσης του ευρωπαϊκού κεκτημένου των δικαιωμάτων» (Τάκης, 2015)188.«Τα εθνικά 
σύνορα έχουν μετατραπεί σε ευρωπαϊκές ζώνες πολλαπλών συνόρων εντός των οποίων η 
είσοδος μέχρι την εγκατάσταση υπόκειται στην τυχαιότητα συχνά αντικρουόμενων ή 

θανατηφόρων πολιτικών.» (Τσιτσελίκης, 2016) 

 Για τη Λειτουργία της ΕΕ 

Καθοριστικής σημασίας είναι επίσης η διαχείριση της κρίσης αυτής όσον αφορά το 
δημοκρατικό έλλειμμα, τη λειτουργία των θεσμών και την αντιπαλότητά τους. 

 «Ο όρος δημοκρατικό έλλειμμα αναφέρεται στο «κενό ανάμεσα στη δημοκρατική 
πρακτική στη θεωρία και στην πράξη189» και παραπέμπει στο δημόσιο διάλογο για το 
βαθμό στον οποίο η ΕΕ λειτουργεί δημοκρατικά190» (Βοσκόπουλος, 2009) 

«Οι συνταγές ανήκουν στη μαγειρική και οι ασκήσεις στην κινησιοθεραπεία, όχι στην 
πολιτική. Με αυτήν την έννοια, σήμερα όπως και χθες, οι αγώνες προσαρμόζονται στις 
περιβάλλουσες συνθήκες: πρέπει να θέσουμε τις βάσεις της δημοκρατίας εκεί όπου 
είναι ακόμα άγνωστη, να την εδραιώσουμε εκεί που είναι αδύναμη ή πρόσφατη, να την 
αποκαταστήσουμε εκεί που έχει κακοποιηθεί,...» υποστηρίζει ο Labica191 και 
αξιοποιούμε τούτη τη σκέψη του για να προτείνουμε περισσότερη δημοκρατία στη 
διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος από τη μεριά της ΕΕ.   

 Για τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό 
 
Για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό η ανθρώπινη ζωή είναι το Ύψιστο αξίωμα, όπως 

αποτυπώνεται στην καλλιτεχνική, πολιτική και φιλοσοφική σκέψη. Ότι στερεί τη ζωή 
περιγράφεται ως το «κακό, το παράλογο της ανθρώπινης υπόστασης»192. 

                                                           
188 Α. Τάκης, «Προόλογος,: Μετανάστευση, ασφάλεια, δημοκρατία, Ευρώπη» στο Απ. Φωτιάδης, Έμποροι των 
συνόρων, Ποταμός, Αθήνα, 2015 
189Thomas D. Zweifel, Democratic Deficit? Institutions in the European Union, Switzerland and the United States, 
Lexington, New York, 2002, σ.2 
190 Γ.Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 
2009 
191G. Labica, Η βία; Ποια βία;, Εκτός γραμμής, Αθήνα, 2014 
192 Α.Καμύ: Ο επαναστατημένος άνθρωπος, εκδ Πατάκη, Αθήνα 2014, σ.80 
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Στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό συναντώνται πολύτιμα στοιχεία, «άξια δηλαδή να 
διασωθούν με κάθε τρόπο για το βαθμό της ανθρωπότητας» (Παπανούτσος, 1956193). 

Ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός εστιάζεται γύρω από την έννοια της «ανθρώπινης 
ύπαρξης». 

Κατά συνέπεια ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός απειλείται στο βαθμό ακριβώς που η 
ανθρώπινη ύπαρξη που είχε καταφέρει να θέσει στο κέντρο της σκέψης του, 
εξευτελίζεται συχνά στην Ευρώπη σήμερα και ιδιαίτερα με το προσφυγικό ζήτημα, όπου 
μοιάζει η ανθρώπινη ύπαρξη να έχει διαφορετικό βάρος. Σα να διαχωρίζεται σε 
ευρωπαίους πολίτες κα μη και η δεύτερη κατηγορία με τη σειρά της σε περισσότερες 
πρόσφυγες, μετανάστες, παράτυπους μετανάστες,κλπ. και να προστατεύεται 
περισσότερο ή λιγότερα αντίστοιχα.  

Ταυτόχρονα βέβαια ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός εξακολουθεί να είναι υπό 
διαμόρφωση.  Η μέχρι πρότινος απόλυτη πίστη στον ορθολογισμό ευθύνεται ως ένα 
βαθμό για τη μείωση της ανθρώπινης ευαισθησίας, πράγμα που στους τελευταίους 
μήνες ανατρέπεται με τη διαρκή ενασχόληση των ανθρώπων της τέχνης και του 
πολιτισμού στην Ευρώπη με τους πρόσφυγες.  

Κινητήριες αρχές του Ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι η αρχή της ελευθερίας, Αξία 
πολιτική και ηθική και η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Επίσης  ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός ήταν  αρχικά ένας πλουραλιστικός πολιτισμός, 
«τόπος» ποικιλομορφίας των σκέψεων,  των αντιθέσεων, των αντιτιθέμενων αξιών και 
της ατέρμονης διαλεκτικής. 

Η ζωντανή διαλεκτική στην Ευρώπη, στο επίπεδο της πνευματικής ελευθερίας, είναι 
η αρχή που διακυβεύεται σήμερα.Η απάθεια μεγάλου ποσοστού των ευρωπαίων 
πολιτών σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές που υιοθετούνται, όπως και η άνοδος 
της ακροδεξιάς μας επιτρέπουν να αποκτήσουμε συνείδηση της σοβαρότητας της 
κρίσης που διέρχεται ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός.Ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν 
απειλείται από την συνύπαρξη με άλλους πολιτισμούς. «Ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός  δεν 
είναι ούτε αρκετά υγιής αλλά ούτε και αρκετά ισχυρός ώστε να αντιδράσει σε τούτη την 
πρόκληση της ιστορίας» (Καμύ, 1956). Η «ανοσοποίηση» που θα οδηγήσει την Ευρώπη 
σε επιλογές «κλειστού περιβάλλοντος» και ο περιορισμός του ευρωπαϊκού πολιτισμού 
σε «εδαφική βάση», αντί της θεώρησης ως Ευρωπαίων, όσων μετέχουν της Ευρωπαϊκής 
παιδείας κατά το παράδειγμα του Ισοκράτη. Εν τέλει, το πόσο «ανθρώπινα» ή 
απάνθρωπα ρυθμίζονται οι σχέσεις που προκύπτουν από τη μετανάστευση, συνδέεται 
με ρητές ή άρρητες όψεις της κατανομής του πλούτου και με τη συγκρότηση της εθνικής 
ταυτότητας που «απειλείται» και που συνεπώς πρέπει να «προστατευθεί». Επομένως, 
είναι προς υπεράσπιση στο σήμερα, η παγκοσμιότητα του  Ευρωπαϊκού πολιτισμού και 
του Δικαιώματος στα Δικαιώματα (Arendt). 

Ελπιδοφόρες είναι οι πρωτοβουλίες από τα κάτω σε όλη την Ευρώπη που 
προτάσσουν το συλλογικό έναντι του ατομικισμού και της πίστης στις αξίες της ζωής, 
της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης, και ως τέτοιες θα εξετασθούν παρακάτω. 

 
 Για το μέλλον της Ένωσης 

                                                           
193Αλ. Καμύ, Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2014, σελ. 80 
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Βιώνοντας την αποτυχία της ΕΕ να επιλύσει προς όφελος των λαών την οικονομική 
κρίση, η αποτυχία της να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση με αποτελεσματικότητα 
και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, ελάχιστα περιθώρια αφήνει αναφορικά με 
την ολοκλήρωση της ενωσιακής διαδικασίας αλλά και την ύπαρξη της ένωσης ως έχει. 

Επίσης, η μετανάστευση δεν ωφελεί μόνο τα άτομα που πηγαίνουν στην ΕΕ αλλά και 
την κοινωνία που τα υποδέχεται. Οι μετανάστες μπορούν να συμπληρώσουν κενά σε 
όλα τα επίπεδα του εργατικού δυναμικού: από το προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, για 
το οποίο υπάρχει ήδη έλλειψη στην ΕΕ, μέχρι τα άτομα που δεν απασχολούνται σε 
εργασίες τις οποίες οι πολίτες της ΕΕ δεν θέλουν πλέον να κάνουν. Η ενίσχυση του 
δυναμικού της ΕΕ γίνεται ολοένα πιο αναγκαία εξαιτίας της σημερινής και της 
μελλοντικής κατάστασης του δημογραφικού. Επιπλέον οι μετανάστες φέρουν μαζί τους 
νέες ιδέες που μπορούν να τονώσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. 194 

Προκειμένου να διαμορφώσει ένα στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης του προβλήματος 
με αλληλεγγύη και αποτελεσματικότητα, η ευρωπαϊκή  προσφυγική πολιτική πρέπει να 
εστιάσει στους παρακάτω άξονες, 

 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
«Εν αναμονή της εφαρμογής των δύο αυτών μέτρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδείξουν αλληλεγγύη και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να βοηθήσουν 
τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.»195 
Η μετακίνηση των προσφυγικών πληθυσμών, προς το παρόν δε γίνεται με 
ικανοποιητική ταχύτητα. Μία σοβαρή πολιτική μετεγκατάστασης είναι 
απαραίτητα προκειμένου να μοιραστεί ισοβαρώς η πίεση και να γίνει 
διαχειρίσιμη η κατάσταση. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να συμφωνήσουν να 
δεχθούν πρόσφυγες όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ειδικά όσα μέχρι τώρα 
αρνούνταν. Ταυτόχρονα πρέπει να λειτουργήσει η ενημέρωση των προσφύγων σε 
σχέση με άλλα κράτη προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης σε εκείνες 
τις περιοχές. Ως παράδειγμα που κινείται στην κατεύθυνση αυτή αναφέρεται 
παρακάτω το PORTUGALPROJECT 

 ΕΝΤΑΞΗ 
Το ζητούμενο που ανέκυψε με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης υποδοχής  
είναι η επιτυχία της δεύτερης φάσης, της ενταξιακής πια περιόδου: η διασφάλιση 
της ανθρώπινης θέσης των προσφύγων και των μεταναστών στην κοινωνία. Η 
εξύφανση βιοτικών δεσμών μέσω  της εργασίας, η κοινωνικοποίηση πέρα από 
τους στενούς οικογενειακούς δεσμούς ή το στενό κοινοτικό πλαίσιο, η συμμετοχή 
στην κοινωνική και πολιτική ζωή συνιστούν ουσιαστικές βαθμίδες ένταξης.  Η 
έλλειψη τέτοιων βιοτικών σχέσεων συνεπάγεται κοινωνικό αποκλεισμό, 
απομόνωση και περιθωριοποίηση.  

                                                           
194 Έντυπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΕ με απλά λόγια: Άσυλο και Μετανάστευση, Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2014 
195 Ανακοίνωση της επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη μετανάστευση, Βρυξελλες, 
13.5.15 
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 Η ένταξη των προσφύγων είναι μία ορατή και υπό διαμόρφωση διαδικασία και 
αφορά πρωτίστως την εκμάθηση της γλώσσας, την επικοινωνία, την συνεύρεση 
κλπ.  Στην περίπτωση μη αποτελεσματικής ένταξης τους, οι μετανάστες 
αποτελούν στόχους του εθνοθρησκευτικού στιγματισμού και ρατσισμού. Σε 
περιπτώσεις κοινωνικής περιθωριοποίησης, ο στιγματισμός αυτός ενέχει 
επιπρόσθετους κινδύνους ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή και αποκλεισμό από 
κάθε κοινωνική κινητικότητα. 
«Η ένταξη των μεταναστών σε συνδυασμό με την καλλιέργεια μιας πολιτικής κουλτούρας 
της αποδοχής και σεβασμού του «άλλου» αποτελεί μονόδρομο για μια μεταναστευτική 
πολιτική που νοιάζεται με όρους κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την κοινότητα των 

πολιτών κατοίκων» (Χριστόπουλος, 2013:72) 196 
 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Στόχος να εδραιωθεί η έννοια της «ασφάλειας για όλους». Έννοια απόλυτα 
συνυφασμένη με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η ασφάλεια αυτή θα εγγυάται την 
ανοιχτή Ευρώπη και θα σέβεται τις αρχές της, συμβάλλοντας ενεργητικά για την 
επικράτηση της ειρήνης διεθνώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους, εντός και 
εκτός των συνόρων της.  

 ΑΙΤΙΑ μεταναστευτικών ροών 
Η επίσημη συζήτηση για την μετανάστευση επικεντρώνεται μέχρι τώρα στην 
ορθολογική διαχείριση των μεταναστευτικών μετακινήσεων ως εργαλείο 
ανάπτυξης με οικονομικούς όρους, υποκρύπτοντας τις πραγματικές διαστάσεις 
και κυρίως τα αίτια που οδηγούν στο μαζικό εκπατρισμό των ανθρώπων. Πρέπει 
άμεσα να υπάρξει άμεση ουσιαστική πολιτική συζήτηση και ανάληψη ευθυνών 
αναφορικά με το τι συμβαίνει έξω από τα ευρωπαϊκά σύνορα και πως 
εμπλέκονται τα ευρωπαϊκά κράτη στην κατάσταση στη Μ. Ανατολή αλλά και περί 
της αυτονομίας των πολιτικών ασφαλείας.  

 

6.4 Relocationprogram, τοπαράδειγμα:ΡΟRTUGALPROJECT 

Το ΡΟRTUGAL PROJECT αποτελεί μία προσπάθεια197 συμμετοχής της Πορτογαλίας 
στην ίση κατανομή των βαρών από το προσφυγικό και την ανακούφιση της Ελλάδας, ως 
επίσπευση της διαδικασίας τουrelocation. Συγκεκριμένα αφορά την αξιοποίηση της 
διατυπωμένης πρότασης στελεχών της Πορτογαλικής κυβέρνησης πως η Πορτογαλία θα 
δεχθεί πρόσφυγες και την προσπάθεια υλοποίησής της σε κρίσιμο πολιτικά χρόνο, ώστε 
να δεχθεί περίπου 10.000 υπό την πίεση των Ευρωπαϊκών θεσμών.  

Η υλοποίηση αυτής της πρότασης συνιστά ένα πολύ σημαντικό βήμα καθώς θα 
αποτελέσει την αρχή της ανάληψης των ευθυνών τους από τα άλλα κράτη σε μία πορεία 
αλληλεγγύης προς την Ελλάδα. Θα ακολουθήσει η Ιρλανδία, όπως τουλάχιστον 
δηλώνουν στελέχη της κυβέρνησης της. Ταυτόχρονα αποτελεί και μία σημαντική 
                                                           
196 Δ.Χριστόπουλος, Στο Ρίσκο της κρίσης, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2013 
197 Η πρόταση αυτή είναι υπό διαμόρφωση, και προκύπτει από την επικοινωνία και προσπάθεια συνεργασίας των 
Ευρωπαϊκών Θεσμών μέσω του Επιτρόπου για τα θέματα μετανάστευσης κ. Αβραμόπουλου, του αντιπροέδρου του 
Ευρωκοινοβουλίου Josef WeidenHolzer197, της Ευρωβουλευτού από την Πορτογαλία Maria Anna Gomez και του 
Έλληνα Ευρωβουλευτή Παπαδημούλη, της Νοτοπούλου από το Κοινωνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες ‘Καλώς 
Τους’  και του ακτιβιστή από την Ειδομένη Τσαρτσάνη Β. Η προσπάθεια αυτή κάνει φανερή την πιθανή δυνατότητα 
συνεργασίας ευρωπαϊκών θεσμών, πολιτών και πολιτικών κινήσεων στην κατεύθυνση διαχείρισης 
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αλλαγή στις επιθυμίες των προσφύγων που μέχρι τώρα δήλωναν στην Ύπατη Αρμοστεία 
ως χώρες επιθυμητού προορισμού της Γερμανία και την Αυστρία.   

Ωστόσο ακόμα βρίσκεται σε επίπεδο διαπραγματεύσεων σε πολυεπίπεδες 
διαδικασίες τόσο εντός του ΕΚ όσο και μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της 
Πορτογαλίας. Παρά τις επικοινωνιακές προσπάθειες της Πορτογαλικής κυβέρνησης να 
παρουσιάσει φιλομεταναστευική πολιτική, στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα 
επίσημα δεδομέναοι προσφερόμενες θέσεις στο relocationprogrammeαπό την 
Πορτογαλία είναι 730, οι αιτήσεις από την Υπηρεσία Ασύλου στην Ελλάδα για 
μετεγκατάσταση είναι 654και 343 εχουνγινει αποδέκτες. 

 

PORTUGAL PROJECT- draft plan 

 

6.5 Το αντιπαράδειγμα της Αλληλεγγύης από τα κάτω 

Η «Αλληλεγγύη» περιγράφεται και βιώνεται από τους πολίτες της Ένωσης ως 
δράση  ενάντια στην απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, που επιφέρουν οι πολιτικές 
λιτότητας αλλά και η επιλογή των κλειστών συνόρων προκειμένου να αναχαιτιστεί το 
προσφυγικό κύμα. 

 

Φορέας Διαχείρησης του έργου 
 

EASO 

Πρόσωπα/ Φορείς που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση του έργου 

EASO, UNCHR, ελληνική κυβέρνηση, Πορτογαλική 
κυβέρνηση, Ευρωκοινοβούλιο, Κομισιόν. 

Επιχειρησιακές δράσεις:   1. Καταγραφή προσφύγων-μεταναστών 
2. Ενημέρωση προσφύγων για παροχές που 

προσφέρει η Πορτογαλία 
3. Προσδιορισμός των κριτηρίων αποδοχής τους 

από την Πορτογαλία 
4. Καθορισμός σχεδίου relocation 
5. Μεταφορά προσφύγων στην Πορτογαλία 

6. Ένταξή τους στην τοπική κοινωνία 
7. Ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας για την 
υποδοχή/αποδοχή των προσφύγων 

Ομάδα monitoring EASO&UNCHR 
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6.5.1 Άτυπες Δομές Αλληλεγγύης: Μια  Κοινωνικοψυχολογική ανάλυση, 
Περιγραφή, παραδείγματα, δυνατότητες198 

Οι δομές αλληλεγγύης εμφανίζονται ως κινήματα που διεκδικούν να λάβουν μέρος 
στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης και των κοινωνικών θεσμών. Με την 
πεποίθηση πως η διαπραγμάτευση ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου με τις 
οικονομικές και πολιτικές ελίτ στερείται νοήματος καθώς και με την μεταβολή εκ των 
άνω των κοινωνικών συμμαχιών της οποίες υπηρετεί το κράτος είναι αδύνατη χωρίς την 
οργανωμένη παρέμβαση των από τα κάτω, η οποία δε θα αρκεστεί στη διατύπωση 
διεκδικήσεων αλλά θα ορίσει ανάγκες, στόχους και μεθόδους για την επίτευξή τους. 
Συγχρόνως θα επιτευχθούν η σύσταση νέων συμμαχιών και η αναμόρφωση των 
δημόσιων λειτουργιών, με όρους ριζικής πολιτικής αναμόρφωσης. 

Τα δίκτυα αλληλεγγύης αποτελούν προσωπική επιλογή για μια μεγάλη μερίδα των 
ευρωπαίων πολιτών κυρίως σε χώρες του Νότου όπου οι δείκτες φτώχειας και ανεργίας 
αυξάνουν. Ταυτόχρονα αποτελούν και  κυρίαρχη πολιτική επιλογή για οργανωμένους 
πολιτικούς φορείς, όπως τα κόμματα που ανήκουν στον χώρο της Αριστεράς.  

Παρακάτω ακολουθεί μία προσπάθεια να διερευνήσουμε τους παράγοντες που 
οδηγούν στην υιοθέτηση της λογικής αυτής και στην ανάληψη δράσης στην κατεύθυνση 
της εξωθεσμικής αλληλεγγύης, από τους πολίτες της ΕΕ.   

Το ενδιαφέρον για τους άλλους  έχει αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό μέσο 
προφύλαξης απέναντι στις απειλές του ατομικισμού στις σύγχρονες «δημοκρατικές» 
κοινωνίες. Τα άτομα συχνά αντιλαμβάνονται πως είναι προς όφελός τους να δρουν 
αλληλέγγυα προς τους άλλους. Ταυτόχρονα συνειδητοποιούν πως αυτή τους η δράση 
καλύπτει προσωπικές, συναισθηματικές κυρίως ανάγκες και μειώνει το αίσθημα 
μοναξιάς και κατάθλιψης. Η δραστηριοποίηση σε μία τέτοια ομάδα δράσης εξηγείται 
φυσικά σε μεγάλο βαθμό και από την αρχή  της ολόπλευρης ανάπτυξης του ανθρώπινου 
δυναμικού και της πλήρους αξιοποίησης των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων του 
ατόμου. 

Η ταυτοποίηση με τις ομάδες αλληλέγγυας δράσης συνήθως συμβαίνει φυσιολογικά. 
Φαίνεται πως οι άνθρωποι έχουν μία έμφυτη ανάγκη να εργασθούν ή να παράγουν και 
μία τάση να ψάχνουν για σκοπό και νόημα στη ζωή. Έχουν επίσης την ανάγκη να 
δημιουργούν δεσμούς. Οι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω από συνθήκες ψυχικής 
εξουθένωσης  αναζητούν τη δημιουργία συνδέσεων με τους άλλους  μέσω της εμπλοκής 
τους σε κάποια ομάδα δράσης. Μειώνεται έτσι το αίσθηματου άγχους και της μοναξιάς 
και ταυτόχρονα  βρίσκουν κοινωνική υποστήριξη, η οποία συνήθως λαμβάνει τις εξής 
μορφές: συναισθηματική υποστήριξη, ανατροφοδότηση, πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο χειρισμού των πραγμάτων και αποδοχή συγκεκριμένης έμπρακτης  (σε αρκετά 
δίκτυα υλικής) βοήθειας και υποστήριξης.  

Η υπαγωγή σε μία ομάδα αλληλεγγύης εξαρτάται από το αίσθημα της ταύτισης με 
αυτήν, δηλαδή με το βαθμό στον οποίο το άτομο αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτήν, με 

                                                           
198http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/ta-diktya-allileggyis-aspida-ston-laikismo-tis-katerinas-notopoyloy 
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βάση την ομοιότητα των στάσεων, των πεποιθήσεων  και των κοινωνικοοικονομικών 
χαρακτηριστικών του και αυτών των μελών της ομάδας. Προηγείται πιθανώς μία 
διαδικασία σύγκρισης των διαφόρων ομάδων που αποτελούν τις εναλλακτικές 
επιλογές,  οι οποίες πιθανά συγκρούονται μεταξύ τους, ώστε να καταλήξει στην 
φαινομενικά περισσότερο ταιριαστή στην ιδιοσυγκρασία και τις αξίες του ομάδα. 
Παρόμοιες νόρμες και αξίες σε συνδυασμό με κοινές εμπειρίες  οδηγούν τα μέλη 
διαφορετικών ομάδων να αισθάνονται έλξη μεταξύ τους. Σε ένα δίκτυο αλληλεγγύης θα 
μπορέσουν να ενταχθούν εύκολα και άνθρωποι που προηγουμένως  ανήκαν σε 
διαφορετικούς ή αντίθετους από την Αριστερά χώρους, οι οποίοι, παραμένοντας 
ευαίσθητοι και συνειδητοποιημένοι πολίτες βιώνουν πλέον μια γνωστική ασυμφωνία 
αντιλαμβανόμενοι πως οι ιδεολογικοί και πολιτικοί χώροι στους οποίους ανήκαν και οι 
άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύτηκαν για ένα καλύτερο μέλλον νιώθουν ότι τους 
«πρόδωσαν». Επομένως εγκαταλείπουν τους χώρους αυτούς και μπαίνουν ταχύτατα σε 
μία ουσιαστική προσπάθεια αναμόρφωσης της κοινωνίας. Σίγουρα πάντως, 
περισσότερες πιθανότητες δραστηριοποίησης σε ένα δίκτυο αλληλεγγύης έχουν τα 
άτομα με εσωτερική έδρα ελέγχου, εκείνοι δηλαδή που πιστεύουν πως τα πράγματα 
συμβαίνουν είτε επειδή τα προκαλούμε είτε επειδή επιτρέπουμε να συμβούν. 

 Τα δίκτυα αλληλεγγύης αποτελούν ένα παράδειγμα μαζικοποίησης του κινήματος. 
Η εμπειρική έρευνα έχει δείξει πως η ταυτοποίηση με την ομάδα διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αντίληψης περί αλληλεγγύης και περί της 
δέσμευσης των μελών της ομάδας να δεσμευτούν σε συλλογική δράση. Με την ένταξή 
και τη δράση του σε μία ομάδα αλληλεγγύης το άτομο αποκτά και την αντίστοιχη 
θετική  κοινωνική ταυτότητα, βελτιώνοντας έτσι την αυτοεκτίμησή του.   Σημαντικότατη 
είναι, επομένως η κοινωνική επίδραση που παρατηρείται σε ότι αφορά την αλλαγή στις 
στάσεις και τη δράση των αλληλέγγυων, η οποία εμφανίζεται ως αξιοσημείωτα 
μαχητική καθώς και η κοινωνική συμμόρφωση με τις στάσεις και τις πρακτικές της 
ομάδας. Η ιδιότητα του ανθρώπου ως αλληλέγγυου προσώπου είναι σημαντική, καθώς 
είναι επικεντρωμένη στην αυτό-εικόνα του και σχετική με τους στόχους και τις αξίες 
του. Το άτομο πασχίζει λοιπόν  να φέρει σε πέρας τους ρόλους που απορρέουν από 
αυτήν και να μην απογοητεύσει την ομάδα. Απομακρύνεται από τη λογική της ανάθεσης 
και δραστηριοποιείται και συμμετέχει, αντιλαμβάνεται βιωματικά την πολιτική ως 
«υπόθεση όλων» και όχι ως τσιτάτο, και διεκδικεί την άμεση ικανοποίηση των 
ρεαλιστικών αναγκών(τροφή, στέγαση, πρόσβαση σε υγεία και παιδεία), διαχωρίζοντάς 
τες από τις επιβεβλημένες ανάγκες (καταναλωτισμός).. Μέσω του διαλόγου οι 
άνθρωποι συμμετέχουν και αναπτύσσουν τις συλλογικές και κοινές μορφές ζωής που 
συγκροτούν την νέα κουλτούρα τους. Πρωταρχική πηγή τηςαυτοκατηγοριοποίησης 
γίνεται η ιδιότητα του μέλους της συγκεκριμένης ομάδας παρά η εθνικότητά του, 
απομακρύνοντας έτσι το άτομο από ρατσιστικές/φασιστικές ομάδες. 

Επίσης, τα Δίκτυα Αλληλεγγύης που λειτουργούν με αυτοοργάνωση μπορούν 
δηλαδή να λειτουργήσουν ως μαθησιακές ομάδες όπου με βιωματικό τρόπο μυούνται 
στην πραγματική δημοκρατία. Οι συνελεύσεις μετατρέπονται σε ομάδες 
ευαισθητοποίησης που εστιάζουν στην «εδώ και τώρα» εμπειρία των μελών τους. 
Μέσα στην συνέλευση-ομάδα, η οποία έχει κατακτήσει ένα αμοιβαίο κλίμα 
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εμπιστοσύνης και ανεκτικότητας, το άτομο εμπλέκεται προσωπικά, απαλλάσσεται από 
συγκεκριμένες ‘λάθος’ πεποιθήσεις και υιοθετεί νέες μεθόδους ακρόασης, αντίληψης 
και κοινωνικής δράσης, σαφώς περισσότερο δημοκρατικές και με κατεύθυνση τη 
χειραφέτηση. 

Τέλος, μέσα στα δίκτυα αλληλεγγύης ο κυρίαρχος λόγος δομείται εκ νέου. Οι ανάγκες 
προκύπτουν μέσα από την καθημερινή επαφή και ανταλλαγή υπηρεσιών και όχι από 
δελτία τύπου  κυβερνητικών στελεχών. Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε όχι μόνο 
περιγράφει την πραγματικότητα αλλά και την κατασκευάζει. Εξοικειώνεται ο πολίτης με 
τις έννοιες της συμμετοχής, της πολιτικής.  Η επιχειρηματολογία όπως δομείται μέσα 
στα δίκτυα κατασκευάζει εκδοχές του κόσμου αποδομώντας τις εναλλακτικές 
προϋπάρχουσες  συστημικές εκδοχές. 

6.5.2 Εξωθεσμική  Αλληλεγγύη εντός  της  ΕΕ:  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ- Διαστάσεις και 
παρέμβαση στους θεσμούς της ΕΕ 

Η Αλληλεγγύη μοιάζει να περνά τα σύνορα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Για 
παράδειγμα πληθαίνουν οι πρωτοβουλίες στήριξης των δομών αλληλεγγύης, 
πιστοποιημένων ή μη, που συνδράμουν τους πρόσφυγες.Οι πρωτοβουλίες αυτές 
συγκεντρώνουν δημοσιογραφικό, κινηματικό, ακαδημαϊκό και επιστημονικό 
ενδιαφέρον σε χώρες της ΕΕ.  

Μέσα από τις διεθνείς επαφές των δομών αλληλεγγύης αλλά και την υλική νομική 
και πολιτική τους στήριξη από επίσημους φορείς ή θεσμούς αλλά και από απλούς 
πολίτες της ΕΕ ενισχύεται σαφώς το αίσθημα της κοινής ταυτότητας μέσα από κοινές 
δράσεις και προσπάθειες. Ταυτόχρονα επιδιώκεται μία υπερεθνική λύση καθώς τα 
προβλήματα των μελών χωρών σε κρίση αντιμετωπίζονται ως κοινά προβλήματα με 
συλλογικές, συντονισμένες προσπάθειες. Αυτό το δεδομένο μοιάζει να ξεπερνά τους 
ίδιους τους θεσμούς της ΕΕ που απομακρύνονται από τις ευρωπαϊκές αξίες επάνω στις 
οποίες θεμελιώθηκε η πορεία της ολοκλήρωσης, και των οποίων οι στρατηγικές 
πολιτικές επιλογές αποδυναμώνουν το αίσθημα συνοχής και κοινής Ευρωπαϊκής 
ταυτότητας.  

 

6.5.2.1 Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης (ΚΙΑ) 

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα θα 
αναφέρουμε το  Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 
Θεσσαλονίκης και την στήριξή του από 
το  εξωτερικό προκειμένου να συνεχίσει την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των προσφύγων 
και των μεταναστών στη Θεσσαλονίκη αλλά και 
στην Ειδομένη στην κινητή μονάδα το ΕΣΥ όπου 
τους παραχωρήθηκε από κοινού με ΜΚΟ 
προκειμένου να καλύψουν τα κρατικά κενά στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας στην Ειδομένη. 
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Επιλέχθηκε το Κοινωνικό Ιατρείο 
Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης για 
παρουσίαση στην διπλωματική αυτή, 
καθώς πρόκειται για μία δομή αλληλεγγύης 
με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στη Βόρεια 
Ελλάδα, αναγνωρισμένο έργο και 
ταυτόχρονα αποτελεί μία ισχυρή 
προωθητική πρωτοβουλία του παγκόσμιου 
κινήματος για την Υγεία- έχει εμπνεύσει 
πολλές αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε όλη 
την Ευρώπη από το 2011.  

Πρόκειται για παράδειγμα πρότυπης, μη 
πιστοποιημένης, ελληνικής δομής 
αλληλεγγύης που συγκεντρώνει 
ενδιαφέρον  και στήριξη, οικονομική και 
πολιτική από όλη την Ευρώπη: Ιταλία, 
Ισπανία, Ελβετία, συναυλίες στήριξης στη 
Γαλλία με σύνθημα «Αλληλεγγύη Ελλάδα-
Γαλλία,  για την Υγεία», εκδηλώσεις στην 
Κωνσταντινούπολη, εκδηλώσεις στο 
Βερολίνο μετά την επίσκεψη γερμανικής 
αποστολής στο ΚΙΑ Θεσσαλονίκης, 
αποτελούμενης από μέλη των 
«Δημοκρατικών Γιατρών» και της ΜΚΟ 
«MEDICO», καμπάνια στήριξης του ΚΙΑ στη 
Βιέννη και το Λινζ από σωματεία, 
συνδικάτα, πολιτιστικούς συλλόγους, 
ιατρικό σύλλογο, νοσοκομεία και 
ομογενείς. Μέλη του ΚΙΑ Θεσσαλονίκης 
ανέφεραν σε συνέντευξή τους στη Δημόσια 
Τηλεόραση ΕΡΤ3: «οι  πρωτοβουλίες αυτές 
μας οδηγήσουν στην οικοδόμηση ενός 
πανευρωπαϊκού μετώπου για προάσπιση 
του δικαιώματος στην Υγεία για όλους 
τους ανθρώπους ανεξαρτήτως 
καταγωγής».  

Συγκεκριμένα στην Αυστρία Συνδικάτα και 
οργανώσεις πολιτών έχουν ξεκινήσει τη 
δική τους καμπάνια στήριξης του 
Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης και των 
δράσεων του. Συγκεκριμένα 
συγκεντρώνουν και αποστέλλουν 
χρηματικά ποσά, υλική στήριξη, 
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ανθρώπους να εργαστούν εθελοντικά. Περισσότερες πληροφορίες στο 
http://www.klinik-der-solidaritaet.at/ 

Η  Αλληλεγγύη στο χώρο της Υγείας γίνεται κατανοητή ως μέσο επιβίωσης αλλά και 
ως ένα εναλλακτικό δημοκρατικό μοντέλο οικοδόμησης της κοινωνίας γενικά και του 
συστήματος υγείας ειδικότερα καθώς προκύπτουν ως βασικά εργαλεία που τίθενται σε 
δημόσια διαβούλευση για εναλλακτικά Συστήματα Υγείας, με βάση τόσο την εμπειρία 
όσο και τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.    

Το υλικό και οι προτάσεις αυτές αξιοποιούνται πολιτικά ορισμένες φορές, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για παράδειγμα τα συντονιστικά των Κοινωνικών 
Ιατρείων Αλληλεγγύης αποτελούν συνομιλητή της ελληνικής κυβέρνησης (Μάρτιος 
2015) στην Ελλάδα, στην διαβούλευση του κυβερνητικού προγράμματος στο χώρο της 
Υγείας. 

Ταυτόχρονα υπάρχουν περιπτώσεις αναγνώρισης  αυτής της μη θεσμικής δράσης 
αλληλεγγύης και από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Απρίλιο του 2015 
έχουν προσκληθεί από το Κόμμα των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προκειμένου να καταθέσουν τις εμπειρίες, τις προτάσεις και τη δράση τους, δομές 
αλληλεγγύης στην Θεσσαλονίκη: το ΚΙΑ , η συλλογική Κουζίνα της Αντιρατσιστικής 
Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης, η ΒΙΟΜΕ κ.α. Επίσης τον Σεπτέμβριο του 2014 η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ζήτησε παρουσίαση της κατάστασης 
της Υγείας στην Ελλάδα από το ΚΙΑ Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για 
την στρατηγική Ευρώπη 2020. 

Ειδικότερα, αναφορικά με το προσφυγικό, συνδράμουν τους πρόσφυγες, 
διευρύνοντας τη δράση τους προσφέροντας και άλλες υπηρεσίες, λόγου χάρη, σίτισης 
και ψυχαγωγίας των παιδιών, ή ενημέρωσής τους για τα δικαιώματά τους. Παράλληλα 
πιέζουν το ελληνικό κράτος να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κατάσταση μέσω των 
μονάδων του ΕΚΕΠΙ και του ΕΣΥ.  

Συγκεκριμένα, από το Σεπτέμβριο του 2015, το ΚΙΑ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με 
την ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου», συνδράμει στην Ειδομένη παρέχοντας υπηρεσίες 
Υγείας στην κινητή μονάδα του ΕΣΥ. Επίσης επισκέπτεται ιατρικά τους χώρους στέγασης 
προσφύγων στην πόλη ενώ εκφράζει πολιτικό λόγο, συχνά καταγγελτικό στην εκάστοτε 
κυβερνητική πολιτική με Δελτία Τύπου199. 

 

  

                                                           
199 Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ως παράδειγμα το Δελτίο Τύπου του ΚΙΑ Θεσσαλονίκης για την Αποθήκη 18 στο 
Λιμάνι Θεσσαλονίκης και την στέγαση προσφύγων. 
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6.5.2.2 Καλαθάκι 

Το «ΚΑΛΑΘΑΚΙ» είναι μία πρωτοβουλία 
αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη. Η νομική του 
μορφή είναι σωματείο/σύλλογος. 

Χρηματοδοτείται αποκλειστικά από δωρεές 
πολιτών. Τις δράσεις του συλλόγου αποτελούν 
κατά βάση η προσφορά επισιτιστικής συνδρομής 
άπορων πολιτών της Θεσσαλονίκης, η παροχή 
νομικής συμβουλής, και η συνεργασία με σχολικές 
κοινότητες προκειμένου να στηριχθούν οι άποροι 
μαθητές. 

Όταν εντάθηκε η προσφυγική κρίση και οι 
μεταναστευτικές ροές έφτασαν στη Βόρεια Ελλάδα, 
το ΚΑΛΑΘΑΚΙ επέκτεινε τις δράσεις του 
εντάσσοντας τη στήριξη των προσφύγων. 

Τον Ιούνιο του 2015, τα μέλη της δομής παρείχαν υλική βοήθεια στους μετανάστες 
και πρόσφυγες στην Ειδομένη:  

«Εκεί που αυτοοργανώθηκαν οι πρόσφυγες στο μαγείρεμα κλπ. Και οι αλληλέγγυοι 
της Βόρειας Ελλάδας σε όλα. Εκεί που η ντροπή μας έγινε κινητήριος δύναμη και η 
ανθρώπινη ανάγκη του άλλου, καθήκον για την ίδια μας την ύπαρξη. Εκεί που, ως 
κοινωνία, σπείραμε αλληλεγγύη και άνθισε η ανθρωπιά. Για το σήμερα και το αύριο 
μας, που είναι κοινά σε τόπο κοινό.»200 (Νοτοπούλου, 2016) 

 Μετά τον Αύγουστο του ίδιοι έτους, άρχισαν να στηρίζουν τους πρόσφυγες στα 
ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας της πόλης υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, από το οποίο και πιστοποιήθηκε για τις δράσεις αυτές, που 
αφορούν κυρίως τις εθελοντικές υπηρεσίες εντός των χωρών. Ακόμα σε συνεργασία με 

το Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Οργανισμό 
Λιμένα Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνουν 
τρόφιμα σε αποθήκη στο λιμάνι.  

Σημαντική είναι η από κοινού προσπάθεια 
ενεργοποίησης της Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης 
σε Αυστρία και Γερμανία με δράσεις 
ακτιβισμού υπέρ της ανοιχτης Ευρώπης και της 
αξιοπρεπούς διαβίωσης των προσφύγων.  

Αφίσα που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο 2015 
στη Θεσσαλονίκη 

 

                                                           
200http://epohi.gr/mathima-zois-apo-tin-eidomeni/ 
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6.5.2.3 Κοινωνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες «Καλώς τους» 

 

 

Το Κοινωνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες «Καλώς τους» αποτελεί μία 
πρωτότυπη προσπάθεια συμβολής στη διαχείριση του προσφυγικού.  

Η κίνηση αυτή αποτελεί πρωτοβουλία καθηγητών του Παντείου, Υπουργών Παιδείας 
και Πολιτισμού και εθελοντών Αλληλέγγυων στον Πειραιά. 

Στόχοι της πρωτοβουλίας «Καλώς τους201είναι η διάδοση της θετικής εικόνα μιας 
κοινωνίας που εν μέσω κρίσης στηρίζει τους ανέστιους των πολέμων της Μέσης 
Ανατολής. Να τονίσει τις διαστάσεις της ανθρωπιάς, του ουμανισμού και της 
αλληλεγγύης «μιας Ελλάδας που δεν απέστρεψε το βλέμμα», με την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων και δράσεων  σε ευρωπαϊκές πόλεις, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή 
διανόηση και τους καλλιτέχνες μέσω μίας καμπάνιας ευαισθητοποίησης προς τους 
Ευρωπαίους πολίτες.Να αναδείξει  τις τοπικές πρωτοβουλίες.Να στηρίξει τους 
εθελοντές αλλά και τους εργαζόμενους στις κρατικές, περιφερειακές δομές, με δράσεις 
παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού μετατρέποντας τις σημερινές δομές διαμονής σε 
κέντρα φιλοξενίας με την κυριολεκτική σημασία του όρου.  

Το Κοινωνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είναι μία πρωτότυπη προσπάθεια της 
οποίας η αποτελεσματικότητα μένει να αποδειχθεί, μιας και είναι στα σπάργανα. 
Πρωτότυπη διότι προσπαθεί να συνδυάσει την κινηματική δράση και τον εθελοντική 
πρωτοβουλία με την κρατική προσπάθεια διαχείρισης ενός δύσκολου προβλήματος, 
πρακτικές που μέχρι τώρα στην ευρωπαϊκή πολιτική πρακτική είναι αντίθετες, κάποιες 
φορές και εξ’ ορισμού. 

Αποτελεί έναν τόπο συνάντησης των δημόσιων πόρων με την κοινωνική 
διαθεσιμότητα, στα όρια του θεσμικού. Πόροι αναγκαίοι της αλληλεγγύης είναι οι 
υλικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό, διαθέσιμο να παράσχει υπηρεσίες.  

Με την έκρηξη των προσφυγικών ροών στο απροετοίμαστο για τέτοιες εισροές, 
ελληνικό κράτος, η κοινωνική διαθεσιμότητα όπως είχε εκφραστεί τα προηγούμενα 
χρόνια της οικονομικής κρίσης, διαφάνηκε ότι δεν είναι αρκετό. Ισχυρό παράδειγμα, η 
Ειδομένη. Το Ελληνικό κράτος πραγματοποίησε κάλεσμα συνεργασίας στην 
αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος στην ελληνική κοινωνία. Η κυβέρνηση 

                                                           
201 λαικός χαρακτηρισμός που στην ντοπιολαλιά είναι έμφορτος θετικών συναισθημάτων υποδοχής. 
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ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διατείνει ότι στηρίζει την αλληλεγγύη και συνδράμει τις πρωτοβουλίες της 
κοινωνίας. Μία πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή είναι το Καλώς Τους. Οι 
προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις, τόσο αναφορικά με το προσφυγικό, όσο και με 
άλλα κοινωνικά προβλήματα, είχαν εφαρμόσει κατασταλτική πολιτική στις άτυπες/μη 
πιστοποιημένες πρωτοβουλίες με χαρακτήρα αλληλεγγύης.  

Στρατηγικός στόχος η αξιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, υλικών αγαθών, 
αλλά και παραδειγμάτων οργάνωσης από τα κάτω σε ένα στρατηγικό σχέδιο άμεσης 
ανακούφισης των προσφύγων και των τοπικών κοινωνιών. Δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει στην προσπάθεια αυτή είναι η οργανωτική αδυναμία, η ανεπάρκεια και 
η γραφειοκρατία του κράτους αλλά και η καθυστέρηση στη διαμόρφωση στρατηγικής 
πολιτικής για το προσφυγικό. Επίσης η έλλειψη εμπιστοσύνης και η απογοήτευση από 
κοινωνικές ομάδες κατεξοχήν κινηματικές το προηγούμενο διάστημα συνιστούν ένα 
ακόμα εμπόδιο.Βοηθητικά στοιχεία αποτέλεσαν η υποψηφιότητα των ανθρώπων της 
Λέσβου για το Νόμπελ Ειρήνης202 και οι αλλαγές των πολιτικών διοικήσεων οργανισμών 
και ΔΕΚΟ που είναι συνεργάσιμες και ενεργές στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης. 
(Κρατικό /Εθνικό Θέατρο, Μέγαρα Μουσικής, εκπαιδευτικές σχολικές διευθύνσεις, 
νοσοκομεία, Οργανισμοί Λιμένων, κλπ.). 

Η καμπάνια του «Καλώς Τους», ως μία επικοινωνιακή εκστρατεία πολιτικού 
χαρακτήρα στοχεύει στο συναίσθημα με την παρουσίαση της τραγωδίας που ανάγκασε 
τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν, και ανάδειξη των στοιχείων της καλοσύνης, της 
αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς που διέπουν την ελληνική κοινωνία. 

Διαμορφώνεται έτσι η ταυτότητα του «αλληλέγγυου»/ της «αλληλέγγυας»  ως α) 
ταξική καθότι εμφανίζει τις αιτίες που οδηγούν τους ανθρώπους σε κατάσταση 
φτώχειας, β) ως αλληλένδετη με το ελληνικό στοιχείο πολιτισμικά και την εθνική 
ταυτότητα γ) ως συμπάσχοντα/ουσα  με τους πρόσφυγες και αντιρατσιστή/στρια, δ) ως 
«σε αγαστή συνεργασία» με τα σώματα ασφαλείας για την ασφάλεια και τη φροντίδα 
των προσφύγων.Στοχεύει στην καθιέρωση της αλληλεγγύης ως διαδεδομένης 
κοινωνικής συμπεριφοράς μέσα από συνέργειες διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. 

 

6.6 Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήθηκε η διερεύνηση της  έννοιας της αλληλεγγύης τόσο 
σε γλωσσικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικοπολιτικό ως θεμελιώδης αξία της Ένωσης 
αλλά και ως στρατηγική πολιτική προτεραιότητα της.  

Η αλληλεγγύη καθιερώνεται ως πολιτικός στόχος και ζητούμενο μέσα από την 
ενωσιακή διαδικασία ολοκλήρωσης και  αποκτά νομική υπόσταση μέσα από τις 
Συνθήκες της Ένωσης οι οποίες της αποδίδουν διττό χαρακτήρα: του στόχου και της 
υποχρεωτικότητας. 

                                                           
202http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/i-giagia-tis-lesvoy-ypopsifia-gia-nompel-mesa-
apo-ta-matia-tis 
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Σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο διακηρυγμένου πολιτικού λόγου, η  
αλληλεγγύη αποτελεί κυρίαρχο στόχο όλων των δράσεων της Ένωσης και αποτελεί το 
υπόβαθρο συγκρότησης των ευρωπαϊκών θεσμών.  

Ακολουθεί μία προσπάθεια εντοπισμού των διαφοροποιήσεων μεταξύ της 
αλληλεγγύης στη δράση των ευρωπαϊκών θεσμών και στην Ευρωπαϊκή πολιτική 
πρακτική από τα κάτω. 

Ειδικότερα καθώς το αντικείμενο τούτης της διπλωματικής  είναι η μελέτη της 
προσφυγικής κρίσης εξετάζουμε την «αλληλεγγύη» ως έμπρακτη πολιτική στις σχετικές 
αποφάσεις  της  ΕΕ των τελευταίων ετών. 

 Τέλος, το κεφάλαιο αυτό αποτελεί βασικό μέρος  της ερευνητικής πρότασης καθώς  

α) εισηγείται , μέσω αναφοράς σε  παραδείγματα εθελούσιας σύμπραξης των 
πολιτών και του ελληνικού κράτους την αξιοποίηση της κοινωνικής διαθεσιμότητας σε 
μία στρατηγική που έχει ως πυρήνα και πολιτικό στόχο τα προστάγματα της 
αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού, στη  διαχείριση της προσφυγικής κρίσης  

β) εισηγείται την αλληλεγγύη ως αναγκαία και ικανή συνθήκη διαχείρισης της 
προσφυγικής κρίσης  σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να προκύπτει η 
αποτελεσματικότητα και διαφυλάσσεται η υπεράσπιση των θεμελιωδών αξιών του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού.  
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7. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε το προσφυγικό ζήτημα και 
ευρύτερα το μεταναστευτικό πρόβλημα, τόσο σε συνάρτηση με τα διεθνή αλλά και 
ευρωπαϊκά νομικά πρότυπα, όσο και με τις ασκούμενες ή υπό διαμόρφωση πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το ζήτημα της προσφυγικής κρίσης επιλέχθηκε καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που 
έχει περικυκλώσει την Ευρώπη στην παρούσα συγκυρία με χαρακτήρα οντολογικής 
πρόκλησης. Εν πολλοίς θα καθορίσει την ταυτότητά της, ως «ανοιχτή ή 
ξενοφοβική»,αποδεικνύοντας το κατά πόσο εξακολουθεί να υπηρετεί τις θεμελιώδεις 
αξίες με βάση της οποίες συγκροτήθηκε, τη λειτουργία της ως δημοκρατική ή με 
περισσότερη ένταση του δημοκρατικού ελλείμματος και άρα αυταρχική και το μέλλον 
της  σε μία κατεύθυνση πολιτικής ενοποίησης με αποκρυσταλλωμένο πολιτικό και 
ιδεολογικό περίβλημα ή με τη διάλυσή της υπό το βάρος των διαρκών κρίσεων και την 
επιστροφή στο Έθνος Κράτος.  

Με βάση την παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων της επιστημονικής 
κοινότητας αναφορικά με τη μετανάστευση, τα είδη της, τις θεωρίες μετανάστευσης και 
τις μεταναστευτικές πολιτικές, επιχειρήθηκε η ανάλυση του φαινομένου της σύγχρονης 
προσφυγικής κρίσης, των προσφυγικών πολιτικών της ΕΕ και η κριτική αποτίμησή τους 
με βάση τους άξονες της αποτελεσματικότητας, της κοινής ενωσιακής πολιτικής, του 
σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο και την ανθρώπινη Ζωή. 

Το προσφυγικό ζήτημα δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί χωρικά ή χρονικά καθώς τα 
ρεύματα προσφύγων ήταν συνεχή έπειτα το Β΄Π.Π. Η προσφυγική κινητικότητα γίνεται 
δυσδιάκριτη από τη μετανάστευση για οικονομικούς λόγους. Η εν εξελίξει προσφυγική 
κρίση είναι μία έξαρση ενός προϋπάρχοντος φαινομένου που προέκυψε έπειτα από 
διαδοχικές κρατικές καταρρεύσεις, πολέμους και την εδραίωση του Ι.Κ. στην ευρύτερη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής.  Η διάκριση προσφύγων και μεταναστών στην Ένωση 
σήμερα γίνεται ολοένα και δυσκολότερη καθώς οι κινητήριες για τη φυγή τους 
καταστροφές μπορεί να σχετίζονται με την πολιτική ή πολεμική αποσταθεροποίηση ή 
την οικονομική διάλυση. 

Πρόκειται για προσπάθεια διάκρισης επιτελεστικού χαρακτήρα βασισμένη σε μία 
εργαλειακού τύπου προσέγγιση στο πλαίσιο μιας αφενός κλειστής και απρόσιτης για 
διαβίωση Ευρώπης για ισλαμικούς λαούς αφετέρου της νεοφιλελεύθερης Ευρώπης που 
αναζητά φτηνό εργατικό δυναμικό δίχως εργατικά δικαιώματα.  Η μαζικότητα του 
φαινομένου είναι πολυπαραγοντική.  

Η έκρυθμη πολιτική κατάσταση και η απειλή των τζιχαντιστών σε συνδυασμό με την 
πολιτική που ακολούθησε μέχρι τώρα η Τουρκία, η σύγχρονη αφήγηση για την Ευρώπη 
ως ένα «καπιταλιστικό παράδεισο», σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που δίνουν οι 
νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα social media οδήγησαν στην αύξηση 
των προσφυγικών ροών προς την ΕΕ. Επιπρόσθετα, σε όλες τις «οδούς» λειτουργούν 
παράνομα δίκτυα διακίνησης και μεταφοράς ανθρώπων. 
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Το προσφυγικό ανάγεται σε παγκόσμια κρίση μόνο όταν τα προσφυγικά ρεύματα 
επηρεάζουν άμεσα τη Δύση. Στο βαθμό που οι επιπτώσεις της πολιτικής αστάθειας στη 
Μέση Ανατολή και της φτώχειας στον Τρίτο Κόσμο παρέμεναν περιφερειακές, τα 
προσφυγικά ρεύματα δεν απασχολούσαν την ΕΕ. Η Ένωση παρουσιάζοντας ευάλωτη 
μεταναστευτική πολιτική ήταν σαφώς απροετοίμαστη να δεχθεί και να διαχειριστεί τις 
μαζικές μεταναστευτικές εισροές. Βιώνεται λοιπόν ως πολιτική κρίση στην ΕΕ 
καθώςεπισωρεύεται σε εξαιρετικά δυσχερή οικονομικοπολιτική συγκυρία: τα χρόνια 
της οικονομικής κρίσης και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν δεχθεί σκληρές επιθέσεις 
από τις ακραίες  πολιτικές λιτότητας. Ταυτόχρονα η άνοδος της ακροδεξιάς ως 
αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών αλλά και της ενσωμάτωσης στον κυρίαρχο πολιτικό 
λόγο ξενοφοβικών και ρατσιστικών στερεοτύπων. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτική είναι η 
διαχείριση των μεταναστευτικών χρόνων τα προηγούμενα χρόνια. Ταυτόχρονα οι 
μουσουλμανικοί και αραβικοί πληθυσμοί, πολιτιστικά καταγγελμένοι ως εχθροί της 
Δύσης στο πλαίσιο της επιτελεστικής αφήγησης της Σύγκρουσης των πολιτισμών. 

 Η Ευρώπη κινείται στον αστερισμό της αβεβαιότητας εν μέσω τούτης της πολιτικής 
κρίσης και σχεδόν αντανακλαστικά υιοθετεί αποτρεπτικές πολιτικές που υπονομεύουν 
το ίδιο της το μέλλον. Επενδύει σε ξενοφοβική πολιτική «κλειστών συνόρων». Επιδιώκει 
να υπερπηδήσει το κενό που δημιουργεί η ανυπαρξία κοινής εξωτερικής πολιτική ή 
στοχευμένης μεταναστευτικής πολιτικής με πρόσκαιρες διακρατικές συμφωνίες με την 
Τουρκία. Τούτα υπό την πίεση και τους έμμεσους εκβιασμούς που της ασκεί η 
τελευταία. Η άνοδος της ακροδεξιάς που βρήκε έδαφος στην κυρίαρχη πολιτική 
αφήγηση και την ανυπαρξία κοινωνικής πολιτικής για τους ευρωπαίους πολίτες αλλά 
και ενταξιακής πολιτικής για πρόσφυγες και μετανάστες. 

Αναφορικά με τη στάση της ΕΕ απέναντι στα αίτια πρόκλησης των μεταναστευτικών 
ροών, τούτη αρκείται στην παροχή ανακουφιστικής ανθρωπιστικής βοήθειαςστη Μέση 
Ανατολή. Δεν επενδύει σε ικανοποιητικό βαθμό σε  αναπτυξιακές πολιτικές που θα 
προσδώσουν αυτονομία σε κράτη για να ιδρυθούν και να προσφέρουν καλύτερες 
συνθήκες ζωής στους πολίτες τους.  

Στην παρουσίαση του τρίτου κεφαλαίου των σύγχρονων πολιτικών μετανάστευσης 
της ΕΕ εξάγονται σαφή συμπεράσματα τόσο για την αποτελεσματικότητα των 
εφαρμοσμένων αυτών πολιτικών, όσο και για την κατεύθυνση που ακολουθεί η ΕΕ.  

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (2009) και τις νέες αρμοδιότητες της Ένωσης, 
«δημιουργήθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης μιας κοινής και ενιαίας δεσμευτικής 
μεταναστευτικής πολιτικής»203 (Τσιτσελίκης, 2015). Στην πάροδο των τελευταίων 
χρόνων το Κανονιστικό Πλαίσιο της ΕΕ έχει κάνει σαφή βήματα προς μία ενιαία 
μεταναστευτική πολιτική, χωρίς να είναι απολύτως δεσμευτική. Σήμερα ευρωπαϊκή 
ατζέντα έχει υιοθετήσει ορθούς προβληματισμούς σε σχέση με την 
αποτελεσματικότητα των μεταναστευτικών πολιτικών. 

Ωστόσο σημειώνεται σοβαρή καθυστέρηση στην εφαρμογή μιας στιβαρής 
μεταναστευτικής πολιτικής και σημαντικές παλινωδίες και ολιγωρίες. 

                                                           
203 Κ. Τσιτσελίκης, Μεταναστευτικές πολιτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Ξέρουμε τι (δεν) θέλουμε; εκδ. ίδρυμα 
Ρόζα Λούξεμπουργκ, Αθήνα, 2016 



 
 
Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας  Τμήμα Δ.Ε.Σ. ΠΑΜΑΚ 
 
 
 

116 
 
 

Στη δίνη μιας τόσο μεγάλης κρίσης, σε μία περίοδο κλυδωνισμών και αβεβαιοτήτων 
η ΕΕ στερείται της απαραίτητης προετοιμασίας και απαντά με πρόχειρες και βιαστικές, 
σχεδόν αντανακλαστικές προσπάθειες άσκησης πολιτικής. Τούτες οδηγούν εκ των 
πραγμάτων στην ουσιαστική υπονόμευση των θεμελιωδών της αξιών και στόχων και ως 
εκ τούτου κλυδωνίζουν την ίδια την οντότητα της Ένωσης.  

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, εύλογα, παραμένει το κατά πόσο είναι 
δυνατό για την ΕΕ να ομογενοποιήσει αποτελεσματικά πολιτικές και Δίκαιο με σεβασμό 
στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη ζωή ως πρώτες προτεραιότητες σε ένα 
φαινόμενο που «από τη φύση του δεν μπορεί να τεθεί σε αυστηρές διαχειριστικές 
νόρμες».204 Τούτο μάλιστα, στο πλαίσιο της ανυπαρξίας προηγούμενης ουσιαστικής 
συμφωνίας και δίχως την ύπαρξη ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου συμπαγούς κοινής 
μεταναστευτικής πολιτικής δράσης.  

Με την κριτική παρουσίαση των στόχων και των σκοπών της Ένωσης για τον έλεγχο 
και την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών μπορούμε ασφαλώς να συμπεράνουμε 
την  ανισοβαρή προσπάθεια της ΕΕ υπέρ της ασφαλειοποίησης των συνόρων συγκριτικά 
με την προσπάθεια υπεράσπισης της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Τούτο 
μάλιστα συνιστά δυσανάλογη κατανομή των βαρών ανάμεσα στις χώρες του Νότου,  
που ενώ δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση αποτελούν και χώρες transit, και τις 
χώρες του Βορρά. Μαζί με τις βάσιμες αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών αυτών, επηρεάζεται καθοριστικά, αρνητικά και με το πέρασμα του χρόνου 
μη αναστρέψιμα, το περιεχόμενο των εννοιών της «δημοκρατίας» και της 
«ενοποίησης» στην Ένωση. 

Συμπερασματικά, στην πράξη, πέρα από τα κείμενα και τις διακηρύξεις των 
πολιτικών ηγετών της Ένωσης, η μεταναστευτική πολιτική που ασκεί η ΕΕ, προσβλέπει 
σαφώς στην προστασία της επικράτειάς της από ανεπιθύμητες εισροές μεταναστών και 
προσφύγων: μετατόπιση των κρίσιμων ενεργειών στον στρατό, ενίσχυση της 
FRONTEXκαι της Ευρωπαϊκής ακτοφυλακής-Συνοριοφυλακής. 

Η κατεύθυνση, δηλαδή, της Ένωσης για την επίλυση της προσφυγικής κρίσης είναι η 
Στρατιωτικοποίηση του υπό την λογική των κλειστών ασφαλών συνόρων και της 
«Ευρωπαϊκής ασφάλειας».  Με δεδομένο ωστόσο πως η φύλαξη συνόρων παραμένει 
ένα κυριαρχικό δικαίωμα του έθνους – κράτους, το εγχείρημα αυτό απαιτεί την 
εισαγωγή σημαντικών νεωτερισμών, τόσο νομικών όσο και πολιτικών, στο ευρωπαϊκό 
κεκτημένο, για τις οποίες καμία προεργασία δεν έχει γίνει. Επομένως, πρόκειται για μια 
προσπάθεια εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ΕΕ, με πασιφανές έλλειμμα 
δημοκρατίας ενώ ταυτόχρονα αποσιωπάται η ανάγκη δημιουργίας ειρηνικών 
συνθηκών στις χώρες προέλευσης των προσφύγων και προτείνεται ως λύση η ανάσχεση 
στα ευρωπαϊκά σύνορα. 

Ταυτόχρονα, ίσως χαρακτηριστικότερη όλων, η πρόσφατη υπογραφή της συμφωνίας 
μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας που υπεγράφη σε πλαίσιο ασυμμετρίας των 

                                                           
204Κ. Τσιτσελίκης, Μεταναστευτικές πολιτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Ξέρουμε τι (δεν) θέλουμε; εκδ. ίδρυμα 
Ρόζα Λούξεμπουργκ, Αθήνα, 2016 
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ευρωπαϊκών- τουρκικών σχέσεων. Χωρίς την ύπαρξη προηγούμενης κοινής εξωτερικής 
πολιτικής, έρχεται η διμερής συμφωνία να υπερπηδήσει το κενό αυτό υπό τις απειλές 
(ρητές και άρρητες) που θέτει η Τουρκία ενόψει των ενταξιακών της 
διαπραγματεύσεων. Συνεπώς επιτείνεται το δημοκρατικό έλλειμμα και καθίσταται 
εξαιρετικά ευάλωτη η ευρωπαϊκή στρατηγική. 

Αποδεικνύεται έτσι η αποτρεπτική τακτική που έχει επιλέξει η Ευρώπη για τη 
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Ενώ προκύπτει από αυτήν τη συμφωνία που 
κινείται στα όρια της νομιμότητας, ένα χάσμα ανάμεσα στη νομιμότητα (legality) και τη 
νομιμοποίηση (legitimacy). 

Βρισκόμαστε επομένως, μπροστάστην απαιτητική πραγματικότητα: η «γυμνή 
εξουσία205» στην ΕΕ δεν μπορεί να συνεχίσει να κρύβει την αυταρχικότητα και τα 
ελλείμματά της πίσω από εμβληματικές συμφωνίες που μένουν σε επίπεδο 
διακηρύξεων παρά τις φαινομενικά κοπιώδεις διαδικασίες.  

Στο ίδιο κεφάλαιο εν είδη εναλλακτικής πολιτικής πρότασης κατατέθηκαν προτάσεις 
διαχείρισης, 206 στην κατεύθυνση της πιο αποτελεσματικής κοινής, μεταναστευτικής 
πολιτικής των κρατών μελών της ΕΕ με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και με 
αλληλεγγύη και τη διασφάλιση της Ένωσης ως μίας ανοιχτής δημοκρατικής συμπαγούς 
και με κοινωνική συνοχή πολιτικής οντότητας. Οι προτάσεις αυτές κινούνται σε επίπεδο 
άμεσων ή μακροπρόθεσμων μέτρων, με ιδιαίτερη βαρύτητα σε ενταξιακές πολιτικές για 
τους πρόσφυγες εντός ΕΕ και αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ σε χώρες με πολιτική 
αστάθεια ή ακραία φτώχεια.  

Στην ευημερούσα Κοινωνία αναδύεται η ευαισθησία για τη νόμιμη αξίωση των 
περιθωριοποημένων και μη προνομιούχων κοινωνικών ομάδων οι οποίες θέλουν να 
συμπεριληφθούν στις φιλελεύθερες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. 

Οι κανονιστικές αξιώσεις στην ΕΕ πηγάζουν από μία «οικουμενική ηθική»207, το 
περιεχόμενο της οποίας, δηλαδή η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αποτυπώνεται στα 
ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα των συνταγμάτων των κρατών μελών της ΕΕ. 

Ωστόσο το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθίσταται εξαιρετικά 
ευάλωτο στην Ευρώπη, σήμερα. Ο «άπατρις»208 αναδεικνύεται πλέον ως ένα από τα πιο 
καίρια φαινόμενα πολιτικού υποκειμένου τον 21ο αιώνα (μιας και τίθεται επιτακτικά το 
ζήτημα των προσφύγων και των μεταναστών που εξορίζονται από τις χώρες καταγωγής 
τους και χάνουν το δικαίωμα του ανήκειν ακόμα και στο νέο τόπο παραμονής τους, την 
ΕΕ).  Τούτη η κατάσταση πολιτικής και εν δυνάμει οντολογικής ένδειας φέρει πια 
σημαντικές διαστάσεις. Το παρόν και το μέλλον της ΕΕ καθορίζονται από τα ρεύματα 

                                                           
205Al. Badiou, Κρίση Εποχής ή Εποχή Της Κρίσης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2016 
206Έντυπο τoυ ευρωπαικού  Δικτύου Transform, Gregory Mauze, A left-wing response to the asylum crisis and 
migration policy, Βιέννη, Sept 2015 
207Η ηθική φόρτιση του Δικαίου είναι αποτέλεσμα του Διαφωτισμού και των συνταγματικών επαναστάσεων του 
18ου αιώνα. 
208Ο άπατρις, μία «νομική τερατογένεση» κατά την Arendt, The Origins of Totalitarianism, San Diego, New York& 
London, Harcourt, 1994 
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μεταναστών και προσφύγων καθιστώντας κομβικό το φαινόμενο της «εξόριστης 
συνείδησης»209(Arendt).  

Βασικό διακύβευμα επομένως στην ΕΕ, υπαρξιακού χαρακτήρα, είναι το Δικαίωμα 
στα δικαιώματα όπως αυτά κατοχυρώθηκαν στη νεωτερική εποχή του Έθνους Κράτους. 
Κεντρικός προβληματισμός που ανακύπτει είναι το ποιες είναι οι δομές και τα πλαίσια 
(frames) στην ΕΕ που επιτρέπουν την αναπαράσταση της ανθρώπινης ζωής ως «βίου 
πολιτικού», στην περίπτωση συγκεκριμένα όσων επιλέγουν ή εξαναγκάζονται σε 
μετανάστευση στην επικράτειά της. Στην ΕΕ ως suigeneris ένωση κρατών δεν είναι 
σαφές ποιοι είναι οι θεσμοί και μέσα από ποιες διαδικασίες αναγνωρίζουν το δικαίωμα 
αυτών των ανθρώπων στα δικαιώματα και αυτό δικαίωμα του ανήκειν σε αυτήν. Είναι 
καταφανές πως στο πλαίσιο της Ένωσης οι ζωές των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ 
αναγνωρίζονται ως ζωές άξιες να προστατευθούν ενώ οι ζωές των μεταναστών είναι 
«ευάλωτες ζωές210». Το είδος αυτού του περιθωριοποιημένου βίου αναδιατάσσει εντός 
της Ευρωπαϊκής κοινωνία τις έννοιες της ζωής, της πολιτικής και της δημοκρατίας, όπως 
ήταν εμπεδωμένες μέχρι σήμερα. Προσχηματική δικαιολόγηση αποτελεί ο ισχυρισμός 
των πολιτικών ελίτ της ΕΕ πως η προσφυγική κρίση συνιστά «κατάσταση εξαίρεσης». 
Αναστέλλεται δηλαδή το μέχρι τώρα Ευρωπαϊκό κεκτημένο περί ασύλου και «ανοιχτής 
Ευρώπης» που κρίνονται μονομερώς επείγοντες και υιοθετείται διακριτική 
βιοπολιτική211 μεταχείριση της ζωής και της σκέψης, σε βάρος των «ανεπιθύμητων 
νεοεισερχόμενων». 

Θα μπορούσαμε σχηματικά να διατυπώσουμε πως η Ευρώπη εφαρμόζοντας σκληρές 
αποτρεπτικές πολιτικές και στρατιωτικοποιώντας τη διαχείριση του προσφυγικού, 
μοιάζει με ένα ανοσολογικό τείχος. Η ΕΕ λειτουργεί πλέον ως ένα σύστημα κλειστό 
ανοσοποιημένο212 προς οποιονδήποτε «ξένο» και καθιερώνει ένα σύστημα που τείνει 
να καταστρατηγήσει να περιορίσει ή και να καταλύσει την ύπαρξη των ανεπιθύμητων 
μεταναστών και των απάτριδων.213 

Στο τελευταίο  κεφάλαιο αναλύθηκε η πολλαπλότητα των μορφών αλληλεγγύης με 
στόχο την ανάδειξη της δυνατότητας μιας άλλης Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής 

                                                           
209«Το φαινόμενο της εξόριστης συνείδησης αναφέρεται στους οικονομικά και πολιτικά εξόριστους που υπερβαίνουν 
τα συμβολικά σύνορα έθνους κράτους αλλά και σε μία πληθώρα θεωρητικών , φιλοσοφικών και πολιτικών λόγων 
που αναλύουν την πολιτική πραγματικότητα μέσα από τη σύζευξη (affiliation), την αναδιάταξη (reconstallation) και 
την ανάμειξη πολιτικών εμπειριών που παράγονται από κοινότητες αντίστασης και προσπάθεια ερμηνείας των 
φαινομένων του ιμπεριαλισμού,…, που προέρχονται από τις επιμειξίες της δυτικής νεωτερικότητας αλλά και μίας 
τρανς νεωτερικότητας όπως αυτή αναπτύσσεται σε μη Δυτικούς πολιτισμούς»  , Butler & Spivak, Τραγουδώντας τον 
εθνικό Ύμνο, γλώσσα, πολιτική και το δικαίωμα του ανήκειν, Τόπος, Αθήνα, 2015 
210Στην κυρίαρχη δυτική αφήγηση η «ευάλωτη ζωή» αναπαρίσταται ως κατώτερη, καθώς η οικονομική ένδεια και η 
πολιτική αδυναμία της παραφράζονται ως αποδείξεις πολιτισμικής κατωτερότητας. Butler & Spivak, Τραγουδώντας 
τον εθνικό Ύμνο, γλώσσα, πολιτική και το δικαίωμα του ανήκειν, Τόπος, Αθήνα, 2015 
211Έννοια που εισήγαγε ο Foucalt. Στο σύγχρονο πολιτικό διάλογο συχνά χρησιμοποιείται το έμφορτο ιδεολογικών 
πεποιθήσεων επιχείρημα περί υλοποίησης «βιοπολιτικών θανάτου» από την ΕΕ 
212Οι μηχανισμοί της ανοσοποίησης  (θεσμοί της ΕΕ και πολιτικές που εκπορεύονται από αυτούς) έχουν την εξουσία 
να αποτρέψουν τα «σώματα που θεωρούνται ιοί ακριβώς επειδή είναι ξένα σώματα προς το Εθνικό σώμα που 
αναπαρίσταται ως παράγωγο μιας εθνικής ταυτότητας που έχει συγκεκριμένα και αμιγή χαρακτηριστικά» . Butler & 
Spivak, Τραγουδώντας τον εθνικό Ύμνο, γλώσσα, πολιτική και το δικαίωμα του ανήκειν, Τόπος, Αθήνα, 2015 
213Η ανοσοποίηση προς το ξένο , το διαφορετικό φυλετικά, εθνικά και θρησκευτικά συνιστά έναν από τους 
κυρίαρχους μηχανισμούς βιοπολιτικής βίας, σύμφωνα με τις σχετικές θεωρίες.  
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πολιτικής.  Με δεδομένο πως η έννοια της «αλληλεγγύης» στην ΕΕ αποτελεί  θεμελιώδη 
αξιακή βάση214 του ενωσιακού οικοδομήματος, όπως συζητήθηκε, η Ευρώπη χωρίς 
«αλληλεγγύηδεν θα υπάρξει».  

Με βάση την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι λαοί της Ευρώπης215 στους 
πρόσφυγες και την Ελλάδα ως χώρα υποδοχής  και με αξιοποίηση του εν εξελίξει 
μοντέλου της διαχείρισης του προσφυγικού προβλήματος με τη  συνεργασία κράτους 
και κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, ως μία προσπάθεια ανάλυσης από 
πρωτογενείς πηγές εικόνων του παρόντος χρόνου, υποστηρίζεται  η «αλληλεγγύη» ως 
η μόνη πρόταση που μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον της ΕΕ ως ένα ανοιχτό ενωσιακό 
οικοδόμημα. «Τα οικουμενικά προβλήματα της εποχής μας απαιτούν οικουμενική 
λύση»216 

Εκτιμούμε  πως η επιστροφή της Ευρώπης στις ιδρυτικές της αξίες -στον αντίποδα 
ξενοφοβικών και αυταρχικών πολιτικών- αποτελούν την μόνη ρεαλιστική διέξοδο 
προκειμένου η Ένωση να ξεφύγει από το οντολογικό τέλμα που βρίσκεται.Η συλλογική 
ευθύνη και η ισότητα των ανθρώπων αποτελούν την προϋπόθεση αλλά και την ουσία 
μίας κοινωνίας ελεύθερων πολιτών. 

Τέλος, θεωρώντας πως η επιστημονική κοινότητα οφείλει να μελετά όλες της 
εκφάνσεις της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας, καταθέτοντας παράλληλα 
τεκμηριωμένες προτάσεις για την άσκηση πολιτικής προς όφελος της Κοινωνίας των 
Πολιτών, ακολουθούν θέματα προς περαιτέρω επιστημονική μελέτη, τα οποία 
θεωρούμε ότι προκύπτουν ως προβληματισμοί από την παρούσα μεταπτυχιακή 
εργασία: 

 Κριτική μελέτη των ενταξιακών πολιτικών για τους πρόσφυγες εντός ΕΕ: το 
παράδειγμα της Ελλάδας 

 Η τυπολογία των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων στην ΕΕ, μία συγκριτική μελέτη 

 Αλληλεγγύη: μετατροπή του θεωρητικού τούτου προτάγματος σε πρωτεύουσα 
πολιτική της ΕΕ 

 Ασυνόδευτα ανήλικα και ομαλές διαδικασίες αναδοχής από οικογένειες 
ευρωαπαίων πολιτών 

 Εκπαιδευτικά ενταξιακά προγράμματα για ανήλικα προσφυγόπουλα 

 Οικονομικές παράμετροι της ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας εντός 
ΕΕ 

 Μεταναστευτικές πολιτικές και δημοκρατικό έλλειμμα 

 Τα Δικαιώματα στη δύση του Έθνους Κράτους και το πέρασμα σε 
ομοσπονδιοποιημένη Ευρώπη 

 Μελέτη του φαινομένου του/της απάτριδος: μια νέα (;) πολιτική οντότητα ως 
σταθερά στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 

                                                           
214Γ. Βοσκόπουλος, Η Οικοδόμηση της Ευρώπης, ειρήνη, συμφιλίωση, συνεργασία, ολοκλήρωση, Ποιότητα, Αθήνα, 
2008. «Η ιστορία της Ευρώπης μετά τον Β΄Π.Π. επικεντρώθηκε στην ανάγκη συμφιλίωσης και διακρατικής 
συνεργασίας.» 
215Πολίτες που συνοικούν και ιδρύουν δομές και κοινότητες αλληλεγγύης 
216Γ. Χάμπερμας, Για ένα Σύνταγμα της Ευρώπης, Πατάκη, Αθήνα, 2012 
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http://eulawanalysis.blogspot.gr/2016/02/the-eu-turkey-and-refugee-crisis-what.html
http://www.tandfonline.com/author/Farwell%2C+James+P


 
Διπλωματική Εργασία Κατερίνας Νοτοπούλου (Α.Μ.11/14) 

«Μεταναστευτική Κρίση στην Ε.Ε.» 

_____________________________________________________________________________ 

125 

 ΣπιγκερμπόερΤόμας, 2016, «Γιατί η δράση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο αντίκειται στο διεθνές 

δίκαιο»(https://enthemata.wordpress.com/2016/02/28/nato-3/) 

 Δημήτρης Ιωάννου, 2016, «Γιατί η Τουρκία δεν είναι «ασφαλής» ή «ασφαλής τρίτη» χώρα» 

(https://enthemata.wordpress.com/2016/02/14/proasyl/) 

 ΓεωργιοπουλουΤ.,2015, Προς αναθεώρηση το Δουβλίνο 2,εφημ. Καθημερινή online, 

(http://www.kathimerini.gr/819608/article/epikairothta/politikh/pros-ana8ewrhsh-to-

doyvlino-2) 

 Why Saudi Arabia is taking a risk by backing the Egyptian coup 

 David Hearst (https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/20/saudi-arabia-

coup-egypt) 

 

8.4 Έντυπα 

 Έντυπο Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ΕΕ με λίγα λόγια: ανθρωπιστική Βοήθεια, Λουξεμβούργο, 

2013  

 Έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η ΕΕ με απλά λόγια: Μετανάστευση και Άσυλο, 

Βρυξέλλες, 2014 

 Έντυπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάθετε τα δικαιώματά σας, προστασία από τις διακρίσεις, , 

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών,ΕΕ, 2015 

 Overview of International Migration”, Chapter One, “Migration Terminology and Patterns in 

Historical Context 

 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L150/175 

 Συλλογικό έργο, Μαζί είμαστε πιο πολλοί και από εμάς τους ίδιους, Δίκτυο Αλληλεγγύης 

Καισαριανής, Αθήνα, 2015 

 

8.5 Διαδικτυακές πηγές 

 www.minocp.gov.gr 

 www.Ypepth.gr 

 www.opengov.gr 

 www. ec.europa.eu 

 http://bookshop.europa.eu/ 

 www.easo.europa.eu 

 www.frontex.europa.eu 

 www.iraqinquiry.org.uk 

 www.huffingtonpost.gr 

 www.unhcr.org 

 www.amnesty.gr 

 www.unicef.org 

 www.bbc.com 

 www.iom.int 

 www.hrw.org  

https://www.theguardian.com/profile/davidhearst


 
 
Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας  Τμήμα Δ.Ε.Σ. ΠΑΜΑΚ 
 
 
 

126 
 
 

 www.cnn.gr 

 www.kiathes.gr 

 www.kalostous.gr 

 www.klinik-der-solidaritaet.at/ 

 www.forcedmigration.org 

 www.solidarity.gr/ 

 www.enthemata.wordpress.com 

 www.publications.parliament.uk 

 www.commissioner.coe.int,  

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content 

 http://ec.europa.eu/budget/funding/index_en 

 

 

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_en


 
Διπλωματική Εργασία Κατερίνας Νοτοπούλου (Α.Μ.11/14) 

«Μεταναστευτική Κρίση στην Ε.Ε.» 

_____________________________________________________________________________ 

127 

Παράρτημα 

Άσυλο  

Πίνακες δεδομένων της Eurostat217 σχετικά με τις αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ και την κατάληξή 
τους (πηγή:  Asylum quarterly report http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Asylum_quarterly_report) 

 

 

                                                           
217Η Eurostat παράγει στατιστικά δεδομένα επάνω σε ευρύ πεδίο θεμάτων που σχετίζονται με τη Διεθνή 
Μετανάστευση. Ανάμεσα στο 1986 και το 2007 τα δεδομένα για το Άσυλο, έχουν συλλεχθεί στη βάση ρητής 
συμφωνίας. Από το 2008 τα δεδομένα δίδονται στην Eurostat υπό τις προβλέψεις του Κανονισμού  (EC) 862/2007 
Άρθρο 4 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Eurostat
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0862:EN:NOT
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ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ  

Βασικές υποχρεώσεις της Ελληνικής Πολιτείας ως προς τη μεταχείριση των ασυνόδευτων 
ανήλικων, σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις, τις κοινοτικές οδηγίες τις οποίες έχει 
ενσωματώσει η Ελλάδα και τις διεθνώς αποδεκτές γενικές αρχές και κατευθύνσεις: 

1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι οι οποίοι εισέρχονται στην Ελληνική επικράτεια χρειάζεται πριν 
από όλα να αντιμετωπίζονται ως παιδιά – υποκείμεναδικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν 
θεσμοθετηθεί από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν.2101/92) του ΟΗΕ 
και όχι ως παραβάτες της µμεταναστευτικήςνομοθεσίας.  

2. Σε περιπτώσεις, που η ηλικία του ασυνόδευτου ανηλίκου είναι αμφισβητούμενη, θα 
πρέπει να λαμβάνει χώρα εκτίμηση της ηλικίας του, µε συνδυασμό ιατρικών και 
ψυχομετρικώνπαραμέτρων218, σύμφωνα µε τις προβλέψεις της µε αριθ.1982/2016 (ΦΕΚ 
335/2016) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Υγείας219. 

3. Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης – καταγραφής θα πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσοχή, ώστε οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να µην καταγράφονται ως συνοδευόμενοι από 
ενήλικα πρόσωπα, που στην πραγματικότητα δεν ασκούν νόμιμα την επιμέλειά τους. 

4. Έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην ενημέρωση και κατάλληλη υποστήριξη των ανηλίκων 
προκειμένου να υποβάλουν αίτημα παροχής διεθνούς προστασίας, µε τη συνδρομή των 
αρμόδιωνεπαγγελματιών, ιδίως στις περιπτώσεις των ανηλίκων κάτω των 14 ετών. 

5. Όταν υποβάλλεται αίτημα οικογενειακής επανένωσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
φιλοξενία του ανηλίκου σε κατάλληλη δομή μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

6. Όταν ασυνόδευτος ανήλικος δεν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας ή όταν το αίτημά 
του απορρίπτεται, η Ελληνική πολιτεία εξακολουθεί να έχει καθήκον προστασίας του μέχρι 
την ενηλικίωσή του ή μέχρι την λήψη μέτρων για τη συνένωσή του µε την οικογένειά του. 

7. ∆εν επιτρέπεται απέλαση ή επαναπροώθηση ασυνόδευτου ανηλίκου, καθώς µμία τέτοια 
ενέργεια δεν μπορεί να προσφέρει εγγυήσεις για την ασφάλειά του, όπως προβλέπεται και 
µε το άρθρο 13 παρ. 6 περ. β του Π∆ 114/2010, που ενσωμάτωσε το αντίστοιχο άρθρο 18 
της οδηγίας 2005/85. Η Αρχή θεωρεί ως µμόνη αποδεκτή 
διαδικασίαεπιστροφήςασυνόδευτου ανηλίκου στη χώρα προέλευσης αυτήν του 
επαναπατρισμού, εφόσον δεν υφίσταται ζήτημα δίωξης ή διακινδύνευσής του και κρίνεται 
ότι λαμβάνει χώρα προς το συμφέρον του και µε στόχο την επανασύνδεσή του µε τη 
φυσική του οικογένεια ή την τοποθέτησή του σε κατάλληλη εγκατάστασή υποδοχής, 
σύμφωνα µε το άρθρο 25 του ν.3907/2011. 

8. Κάθε δυνατή προσπάθεια πρέπει να καταβάλλεται για την αποφυγή της στέρησης της 
ελευθερίας ανηλίκων παράτυπων μεταναστών. Ο περιορισμός της ελευθερίας μπορεί να 
δικαιολογηθεί για τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την καταγραφή τους και για την 
αναζήτηση κατάλληλου χώρου φιλοξενίας και φροντίδας τους. 

 

 

                                                           
 

 
219

https://left.gr/news/unicef-gemato-kindynoys-taxidi-pros-tin-eyropi-gia-ta-paidia  Οι βιομετρικές πρακτικές δεν 

υιοθετούνται από την παρούσα κυβέρνηση καθώς εκτιμάται ότι συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. 
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ  

 

 

Πολυετής κατανομή ανά κράτος μέλος για την περίοδο 2014-2020 (σε EUR)  

 

ΤΑΜΕ: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας  

Ενδεικτικά Στοιχεία από 

Πηγή:http://www.mopocp.gov.gr/images/stories//2015/prokirikseis15/11102015-

ethniko_progr.pdf 

Κράτος 

μέλος 

Ελάχιστο 

ποσό 

Μέσο ποσοστό 

χορηγήσεων 2011-2013 

ERF + IF + RF 

Μέσο ποσόν 

2011-2013 

ΣΥΝΟΛΟ 

AT 5 000 000 2,65 % 59 533 977 64 533 977 

ΒΕ 5 000 000 3,75 % 84 250 977 89 250 977 

BG 5 000 000 0,22 % 5 006 777 10 006 777 

     

CY 10 000 000 0,99 % 22 308 677 32 308 677 

CZ 5 000 000 0,94 % 21 185 177 26 185 177 

DE 5 000 000 9,05 % 203 416 877 208 416 877 

EE 5 000 000 0,23 % 5 156 577 10 156 577 

ES 5 000 000 11,22 % 252 101 877 257 101 877 

FI 5 000 000 0,82 % 18 488 777 23 488 777 

FR 5 000 000 11,60 % 260 565 577 265 565 577 

GR 5 000 000 11,32 % 254 348 877 259 348 877 

HR 5 000 000 0,54 % 12 133 800 17 133 800 

HU 5 000 000 0,83 % 18 713 477 23 713 477 

IE 5 000 000 0,65 % 14 519 077 19 519 077 

IT 5 000 000 13,59 % 305 355 777 310 355 777 

LT 5 000 000 0,21 % 4 632 277 9 632 277 

LU 5 000 000 0,10 % 2 160 577 7 160 577 

LV 5 000 000 0,39 % 8 751 777 13 751 777 

ΜΤ 10 000 000 0,32 % 7 178 877 17 178 877 

NL 5 000 000 3,98 % 89 419 077 94 419 077 

PL 5 000 000 2,60 % 58 410 477 63 410 477 

PT 5 000 000 1,24 % 27 776 377 32 776 377 

RO 5 000 000 0,75 % 16 915 877 21 915 877 

SE 5 000 000 5,05 % 113 536 877 118 536 877 

SI 5 000 000 0,43 % 9 725 477 14 725 477 

SK 5 000 000 0,27 % 5 980 477 10 980 477 

UK 5 000 000 16,26 % 365 425 577 370 425 577 

Σύνολο 

κρατών 

μελών 

145 000 000 100,00 % 2 247 000 000 2 392 000 000 
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ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων και οι κοινοί και ειδικοί δείκτες του σχεδιασμού 

Ειδική Δράση ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΥΛΟ 

Ειδικός Στόχος ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Εθνικός Στόχος 1 ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Εθνικός Στόχος 2 ΕΝΤΑΞΗ 

Εθνικός Στόχος 3 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ειδική Δράση ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

Ειδική Δράση ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

Ειδική Δράση ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Ειδικός Στόχος ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 

Εθνικός στόχος 3-Επανεγκατάσταση 

Ειδική Δράση 1-Κέντρα Διέλευσης 

Ειδική Δράση 2-Πρόσβαση σε Άσυλο 

Ειδικός Στόχος 2-Ένταξη/νόμιμη μετανάστευση 

Ειδική Δράση 3-Κοινές Πρωτοβουλίες 

Ειδική Δράση 4-Ασυνόδευτοι Ενήλικοι 

Εθνικός Στόχος 3- Ικανότητα 

Ειδική Δράση 8-Νόμιμη Μετανάστευση 

Ειδικός Στόχος 3-Επαναπατρισμός 
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ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ  

 

Να σημειωθεί πως η 

πρόταση της Κομισιόν 

είναι η πηγή μόνο για την 

πρώτη και τη δεύτερη 

στήλη. Τα νούμερα για 

την Τρίτη στήλη έχουν 

παρθεί από την ετήσια 

έκθεση της AIDA 

2014/2015. Στις χώρες 

που είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό εγκεκριμένων αιτήσεων ασύλου, πρέπει να 

επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην αποδοτικότητα και μία ισχυρή διαδικασία ασύλου. 

Ωστόσο σε μία χώρα με 23.1% εγκεκριμένες αιτήσεις ασύλου , όπως στην περίπτωση 

της Τουρκίας, με τη φήμη της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μία 

σύγκρουση εν εξελίξει με την Κουρδική μειονότητα στα σύνορά της, δε δικαιολογείται 

σε καμία περίπτωση επιτάχυνση της διαδικασίας και το να μεταφερθεί το βάρος 

στον/στην πρόσφυγα να αποδείξει πως δεν είναι ασφαλής εκεί. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχετικά με τις 

συνθήκες στον προσωρινό χώρος φιλοξενίας προσφύγων στο Λιμάνι  

 

ΠΗΓΗ ΔΤ: Από την ιστοσελίδα του ΚΙΑ www.kiathess.gr 
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ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ «ΚΑΛΩΣ ΤΟΥΣ»  

 

 

 

 

Κείμενο για συλλογή Υπογραφών: 

To δράμα που συντελείται σήμερα στα νερά του 

Αιγαίου και στα σύνορα των Βαλκανίων είναι 

γνωστό σε όλη τη υφήλιο. Εμείς, που 

υπογράφουμε είμαστε εδώ, είμαστε μαζί! 

Βοηθάμε στα νησιά, στον Πειραιά, στην 

Ειδομένη, παντού στις ευρωπαϊκές καμπάνιες. 

Στεκόμαστε δίπλα στους ανέστιους αυτού του 

σκληρού πολέμου, στα δύσκολα μέτωπα της 

υποδοχής, της φιλοξενίας και στήριξης των 

προσφύγων. Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση 

τη διαθεσιμότητά μας να βοηθήσουμε με όλες 

μας τις δυνάμεις ώστε να διαδοθεί το έργο των 

χιλιάδων εθελοντών, να απλωθεί το μήνυμα της 

αλληλεγγύης και υποστήριξης, σε όλη την 

Ευρώπη: «Καλώς Ήλθατε Πρόσφυγες»! 

Σας καλούμε να συνυπογράψουμε και να 

διαδώσουμε αυτή την έκκληση, να 

συμμετέχουμε σε κάθε δράση που στοχεύει σε 

αυτή την κατεύθυνση, να συντονιστούμε για 

την όσο πιο αποτελεσματική, αλληλέγγυα και 

ανθρώπινη αντιμετώπιση του μεγάλου 

προσφυγικού ζητήματος. 

Λιμάνι Πειραιά, 16 Μαρτίου 2016 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

SOCIAL COUNCIL FOR REFUGEES-GREECE 


