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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η έξαρση της εισροής παράτυπων μεταναστών που σήμερα αντιμετωπίζει 

το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόμενο, το 

οποίο εγείρει πολιτικο-κοινωνικά ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας και ασφάλειας 

στα κράτη - μέλη. Με δεδομένο ότι η παραδοσιακή έννοια της ασφάλειας έχει 

πλέον διαφοροποιηθεί από την αμιγώς στρατιωτική της διάσταση, νέες μορφές 

απειλών - οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ασύμμετρες ή υβριδικές - αναφύονται στα 

εσωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά. Η ωρίμανση 

της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, αναμφισβήτητα διέρχεται μέσα από 

όλες τις σημαντικές Συνθήκες της λ.χ. Μάαστριχ, Νίκαιας, Λισσαβόνας, τα 

γεγονότα όμως της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν εκείνα τα οποία ενέτειναν τις 

συζητήσεις για ανάληψη επιπλέον δράσεων, αφού προκάλεσαν ενίσχυση της 

σύνδεσης της παράτυπης μετανάστευσης με την έννοια της εσωτερικής 

ασφάλειας. Ως αποτέλεσμα της υλοποίησης των υπόψη δράσεων σε όλα τα 

επίπεδα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης αυξήθηκε η διαλειτουργικότητα των κρατών - 

μελών σε θέματα ασφάλειας, ενισχύθηκε το σύστημα ελέγχου στα ευρωπαϊκά 

εξωτερικά σύνορα και παράλληλα, δημιουργήθηκαν νέες διπλωματικές γέφυρες με 

τρίτες χώρες.  

 Πόσο αποτελεσματική όμως είναι η υφιστάμενη ευρωπαϊκή μεταναστευτική 

πολιτική; Υπάρχει έλλειμμα παροχής προστασίας και ασφάλειας στους πολίτες 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Σε ποιό βαθμό συνδέεται η παράτυπη 

μετανάστευση και η εσωτερική ασφάλεια στην Ευρώπη;  

 Σκοπός λοιπόν, αυτής της εργασίας είναι η αναζήτηση της σχέσης μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του φαινομένου της παράτυπης μετανάστευσης, υπό 

το πρίσμα της ασφάλειας, στη βάση μίας πολυεπίπεδης και διακρατικής 

ολοκλήρωσης. Με δεδομένο ότι η μαζική και «ανεπιθύμητη» μετανάστευση των 

τελευταίων ετών απειλεί την ευρωπαϊκή σταθερότητα, έχουν προκύψει 

ερωτηματικά ως προς την απαίτηση για δημιουργία και εφαρμογή επιπλέον 

πολιτικών ελέγχου και περιορισμού των μεταναστευτικών ροών. Με δεδομένο το 

γεγονός ότι κανένα ευρωπαϊκό κράτος - μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο 
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του μία αυξημένη μεταναστευτική εισροή σε συνδυασμό με την αυξημένη 

αλληλεξάρτηση των ευρωπαϊκών κρατών - μελών στα θέματα ασφάλειας, γίνεται 

προφανής η ανάγκη δημιουργίας μίας ολιστικής και ανθεκτικής ευρωπαϊκής 

πολιτικής, η οποία θα είναι εξοπλισμένη με βραχυπρόθεσμους και 

μακροπρόθεσμους στόχους και οραματισμούς.  

 

Λέξεις κλειδιά: Μετανάστης, παράτυπος μετανάστης, ασφάλεια, ασύμμετρες 

απειλές, Ευρωπαϊκή Ένωση.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

Εννοιολογική διάκριση του όρου 

 Σε μία προσπάθεια καταγραφής της εννοιολογικής και επεξηγηματικής 

διάστασης του όρου «μετανάστης», διαπιστώνεται ότι ο όρος καλύπτει πολλές 

ανόμοιες κατηγορίες και καταστάσεις. Τα καθεστώτα και η σχετική νομοθεσία που 

διέπουν τη μετανάστευση διαφέρουν πολύ μεταξύ των κρατών - μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η γενική αποτύπωση του φαινομένου υπακούει 

περισσότερο σε μονομερείς εθνικές σκοπιμότητες και σε διαφορετικές κατηγορίες 

ανθρώπων παρά σε ένα ολοκληρωμένο και παγιωμένο πρότυπο. Ως εκ τούτου, 

κάθε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσβλέπει πρωτίστως στην 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων του, σε ότι αφορά στα πολιτικά δικαιώματα των 

μεταναστών και υιοθετεί τη δική του φιλοσοφία σε ζητήματα ενσωμάτωσης. Για 

παράδειγμα, ορισμένα κράτη περιλαμβάνουν στην ίδια κατηγορία μεταναστών 

όλους όσους έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, ενώ άλλα αναφέρονται μόνο σε 

κατοίκους με ξένη υπηκοότητα. Στην πλειονότητα των κρατών όμως, ως 

μετανάστες ορίζονται όσοι έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, καθώς και οι άμεσοι 

απόγονοί τους, δηλαδή οι μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς. 

 Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνουν τα Ηνωμένα έθνη, ως μετανάστης 

χαρακτηρίζεται το άτομο που βρίσκεται μακριά από τη χώρα που γεννήθηκε ή από 

τη χώρα της οποίας έχει την εθνικότητα ή την υπηκοότητά της για περισσότερους 

από 12 μήνες (Σάρρας 2005). Στην περίπτωση που διαμένει εντός των συνόρων 

της χώρας του λέγεται εσωτερικός μετανάστης, ενώ στην περίπτωση που διαμένει 

εκτός συνόρων της χώρας του λέγεται εξωτερικός ή διεθνής μετανάστης. 

Γενικότερα οι μετανάστες διακρίνονται σε: 

 Οικονομικούς, οι οποίοι μετακινούνται με νόμιμες διαδικασίες από 

μια χώρα σε μία άλλη. Σύμφωνα με μια άποψη, ο οικονομικός μετανάστης μπορεί 
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υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αν η οικονομική 

του δυσπραγία έχει προκληθεί λόγω υποκρυπτόμενων φυλετικών, θρησκευτικών ή 

πολιτικών διακρίσεων, σε βάρος ορισμένης ομάδας του πληθυσμού στην οποία 

ανήκει. 

 Παράτυπους μετανάστες. Πρόκειται για τους αλλοδαπούς οι οποίοι 

είτε εισήλθαν στη χώρα εξαρχής χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, οπότε 

χαρακτηρίζονται «λαθρομετανάστες», είτε εισήλθαν νόμιμα μεν, υπό κάποια 

ιδιότητα (τουρισμός, σπουδές, νόμιμη εργασία κλπ), αλλά στη συνέχεια 

παραμένουν παράνομα στη χώρα, ως παράτυποι μετανάστες. Ο υπολογισμός του 

αριθμού των παράνομων μεταναστών αποτελεί εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, 

ιδιαίτερα μετά το 1990, οπότε παρατηρείται μαζική εισροή αλλοδαπών από χώρες 

με κομμουνιστικά καθεστώτα. Χαρακτηριστικό της δυσκολίας του υπολογισμού, 

κυρίως των λαθρομεταναστών, είναι το γεγονός ότι οι σχετικές έρευνες 

αναφέρονται συχνά με αόριστο και προσεγγιστικό τρόπο για τον αριθμό 

πληθυσμού και τα έτη διαμονής τους στη χώρα μετανάστευσης. 

 

 Πρόσφυγες, ονομάζονται τα άτομα που εξαναγκάζονται να 

μετακινηθούν υποχρεωτικά από τη χώρα τους για πολιτικούς, φυλετικούς, 

θρησκευτικούς και άλλους λόγους. Πρόκειται για τους αλλοδαπούς οι οποίοι 

προστατεύονται βάσει της Σύμβασης της Γενεύης, 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 το λόγο αυτό, αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη 

χώρα προέλευσης. Το ίδιο ισχύει για όσους βρίσκονται για τέτοιους λόγους εκτός 

της χώρας μόνιμης διαμονής τους. Την προσφυγική ιδιότητα επίσης, δικαιούται να 

ζητήσει ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος υπάγεται στο καθεστώς αυτό λόγω 

μεταγενέστερων της αναχώρησής του από την χώρα προέλευσης γεγονότων, που 

έλαβαν εκεί χώρα. 

 

 «Πρόσφυγας εντολής», ονομάζεται εκείνος που εμπίπτει στην εντολή 

του Ύπατου Αρμοστή για τους πρόσφυγες του Ο.Η.Ε. και προστατεύεται από 

αυτήν, σύμφωνα με τα κριτήρια του σχετικού Εγχειριδίου της Ύπατης Αρμοστείας. 
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Νέα 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. Συχνά, 

τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται ευνοϊκά με την χορήγηση προσωρινών 

αδειών παραμονής για λόγους ανθρωπιστικούς, παρά το γεγονός ότι δεν 

αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες και δεν τους παρέχεται επίσημα άσυλο, σύμφωνα 

με το Άρθρο 1 παράγραφος 2α της Σύμβασης της Γενεύης , όπως τροποποιήθηκε 

με το Άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης (Ηνωμένα Έθνη 1951). 

 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την εφαρμογή της Σύμβασης της Γενεύης, κάθε 

κράτος διαμορφώνει τα δικά του ερμηνευτικά κριτήρια για τις προϋποθέσεις 

αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας, τα οποία συχνά δεν είναι άμοιρα της 

εξωτερικής πολιτικής ή των εσωτερικών ζητημάτων κάθε χώρας. Έτσι λοιπόν, 

μέσα από ένα πλέγμα σύνθετων διεργασιών, διοικητικών πράξεων και 

νομοθετικών ρυθμίσεων ένα κράτος - μέλος παράγει τη μεταναστευτική πολιτική 

την οποία θα ακολουθήσει ως χώρα υποδοχής μεταναστών.  

Μεταπολεμική ιστορική αναδρομή 

 Κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και 

ενώ το οξύ πρόβλημα των προσφυγικών ροών παρέμενε άλυτο, έγινε αισθητή η 

ανάγκη για τη σύνταξη ενός νέου διεθνούς νομικού κείμενου, το οποίο να καθορίζει 

το νομικό καθεστώς των προσφύγων. Αντί για την υπογραφή ad hoc συμφωνιών 

που ενδεχομένως θα επέλυαν συγκεκριμένες νομικές καταστάσεις των 

προσφύγων, προβλήθηκε η απαίτηση για ένα κείμενο που να περιέχει ένα 

καθορισμό του όρου για το «ποιος θα έπρεπε να θεωρείται πρόσφυγας». Η 

Σύμβαση σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων υιοθετήθηκε τελικά από τη 
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Συνδιάσκεψη των Πληρεξουσίων των Ηνωμένων Εθνών, την 28η Ιουλίου 1951 και 

έμεινε γνωστή ως «Σύμβαση του 1951». 

 Σύμφωνα με το γενικό ορισμό που περιλαμβάνει η Σύμβαση του 1951, 

πρόσφυγας είναι το πρόσωπο που «συνεπεία γεγονότων, επελθόντων προ της 

1ης Ιανουαρίου 1951, και δικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, 

θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται 

εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή, λόγω του 

φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να απολαύει της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν 

μη έχον υπηκοότητα τινά και ευρισκόμενον συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της 

χώρας της προηγούμενης συνήθους αυτού διαμονής, δεν δύναται ή, λόγω του 

φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να επιστρέψει εις ταύτην» (Ηνωμένα Έθνη 1951). 

Σαφής πρόθεση των κυβερνήσεων ήταν να περιορίσουν τις υποχρεώσεις τους 

έναντι των προσφυγικών καταστάσεων που ήταν γνωστές εκείνη την εποχή ή 

έναντι αυτών που θα μπορούσαν ν’ ανακύψουν στο μέλλον εξαιτίας γεγονότων 

που είχαν ήδη συντελεστεί. 

 Με την πάροδο όμως του χρόνου, εμφανίστηκαν νέες μορφές προσφυγικών 

καταστάσεων με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ολοένα και περισσότερο η ανάγκη 

εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης του 1951 και σε παρόμοιους "νέους" 

πρόσφυγες. Για το σκοπό αυτό καταρτίστηκε ένα Πρωτόκολλο σχετικό με τη 

νομική κατάσταση των προσφύγων. Μετά την εξέταση του Πρωτοκόλλου από τη 

Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, άνοιξε η διαδικασία για προσχωρήσεις 

την 31η Ιανουαρίου 1967 και τέθηκε σε ισχύ την 4η Οκτωβρίου 1967. Με την 

προσχώρηση στο Πρωτόκολλο του 1967, τα κράτη ουσιαστικά αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση να εφαρμόζουν τις ουσιώδεις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για 

τους πρόσφυγες, σύμφωνα με τους ορισμούς της, αλλά χωρίς το δεσμευτικό 

χρονικό και τοπικό όριο του 1951. Αν και μ’ αυτόν τον τρόπο το εν λόγω 

Πρωτόκολλο συνδέεται άμεσα με τη Σύμβαση, παρόλα αυτά θεωρείται ανεξάρτητο 

της Σύμβασης, η δε προσχώρηση σε αυτό δεν περιορίζεται μόνο στα κράτη - μέλη 

της Σύμβασης. 
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 Απότοκο των προσφυγικών ροών που δημιούργησε ο Β΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος θεωρούνται τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα τα οποία δημιουργήθηκαν 

στα Βορειοδυτικά κράτη της Ευρώπης με αποτέλεσμα να μεταλλάξουν τα υπόψη 

κράτη από χώρες αποστολής μεταναστών σε χώρες υποδοχής. Η μετατροπή αυτή 

συνδέεται άμεσα με την αγορά εργασίας, την έλλειψη εργατικού δυναμικού, αλλά 

και με την αποικιοκρατική πολιτική του παρελθόντος τους. Άλλοτε υπό κρατική 

εποπτεία και άλλοτε μέσω του ιδιωτικού τομέα, προσέλκυσαν μετανάστες από 

χώρες της Νότιας Ευρώπης, αλλά και της Βόρειας Αφρικής, της Ασίας και της 

Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Στις Ευρωπαϊκές αυτές χώρες το μεταναστευτικό 

πρότυπο ξεκινά με την μορφή της οικονομικής μετανάστευσης και στη συνέχεια 

διογκώνεται σταδιακά με την εγκατάσταση όλο και περισσότερων μεταναστών με 

τις οικογένειές τους (Tilly 1976). Στα μέσα της δεκαετίας του ΄70 οι χώρες αυτές 

τερμάτισαν τις πολιτικές προσέλκυσης ξένου εργατικού δυναμικού ως αντίβαρο 

της οικονομικής επιβράδυνσης που προκάλεσαν οι πετρελαϊκές κρίσεις εκείνης της 

περιόδου. Από τη δεκαετία του 1990 σημειώνεται μία ένταση των περιοριστικών 

πολιτικών εισόδου, τόσο λόγω των οικονομικών, όσο και των κοινωνικών 

προβλημάτων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες. Η περιθωριοποίηση και ο 

κοινωνικός αποκλεισμός μερίδας μεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς καθώς 

και η επιρροή της θρησκείας και ιδιαίτερα του Ισλάμ - το οποίο αναδεικνύεται όλο 

και περισσότερο ως διχαστικός παράγοντας μεταξύ μεταναστών και γηγενών 

κατοίκων - δημιουργεί κοινωνική δυσαρέσκεια και όξυνση των ξενοφοβικών 

τάσεων. Εν μέσω μεγάλου προβληματισμού για τα ζητήματα ασφαλείας, τα οφέλη 

και η επιτυχία των πολιτικών ενθάρρυνσης της πολυπολιτισμικότητας, που έχουν 

υιοθετήσει οι αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες, αμφισβητούνται όλο και πιο 

έντονα. Ο νέες τάσεις που καταγράφονται στις πολιτικές ενσωμάτωσης είναι προς 

την υιοθέτηση νέων απαιτητικότερων όρων αποδοχής για τους νέους μετανάστες, 

όπως για παράδειγμα η υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων γλώσσας και η 

εκπαίδευση στην αγωγή του πολίτη (Vertovec 2007). 

 Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ευρώπης 

αλλά και σε μικρές χώρες της Βόρειας περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

παρατηρείται αντιστροφή των μεταναστευτικών ροών και μετατροπή των χωρών 

αυτών από χώρες προέλευσης, σε χώρες υποδοχής μεταναστών. Αυτό οφείλεται 
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στη σταδιακή βελτίωση των οικονομιών και των συνθηκών διαβίωσης στις εν λόγω 

χώρες, αλλά αποτελεί και παρενέργεια των περιοριστικών μέτρων που έλαβαν 

χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Ελβετία κ.τ.λ. για τους λόγους 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, η κατάρρευση των κομμουνιστικών 

καθεστώτων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η ελεύθερη κυκλοφορία 

ατόμων από Ανατολή προς Δύση και η πολιτική αστάθεια σε Ασία, Μέση Ανατολή 

και Βόρεια Αφρική, συνετέλεσαν στη μεταβολή των μεταναστευτικών προτύπων 

αυτών των χωρών. Τη δεδομένη χρονική περίοδο η μεταναστευτική εμπειρία των 

Ευρωπαϊκών κρατών, χαρακτηρίζεται από απουσία ολοκληρωμένων πολιτικών 

μετανάστευσης, δηλαδή πολιτικών με μακροπρόθεσμη προσέγγιση στα θέματα 

εισδοχής και ενσωμάτωσης των μεταναστών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 

συγκέντρωση μεγάλου αριθμού παράνομων μεταναστών σε αυτά και ειδικότερα 

στις χώρες της Νότιας - Νοτιοανατολικής Ευρώπης των οποίων τα  θαλάσσια 

σύνορα είναι δύσκολο να επιτηρηθούν και να ελεγχθούν (π.χ. οι ελληνικές 

ακτογραμμές αγγίζουν τα 16.600 χλμ.). Ο δυσανάλογα μεγάλος αριθμός εισροής 

μεταναστών σε σχέση με τις δυνατότητες απορρόφησης των συγκεκριμένων 

χωρών υποδοχής δυσχεραίνει τόσο τη δυνατότητα εργασίας τους, όσο και τη 

δυνατότητά ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία. Συνειδητοποιώντας το μέγεθος του 

προβλήματος οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών προχώρησαν από το 1986 και 

μετά σε προγράμματα νομιμοποίησης μεταναστών, ως μία βέλτιστη προσπάθεια 

επίλυσης των πολιτικών ανωμαλιών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.  

Μορφές μετανάστευσης στον ευρωπαϊκό χώρο 

 Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι διαφορετικές μορφές της μετανάστευσης 

υπό το πρίσμα της ευρύτερης ευρωπαϊκής συναντίληψης και όπως αυτές 

καταγράφονται στο βιβλίο «Η μετανάστευση στην Ενωμένη Ευρώπη» (Γρώπα και 

Τριανταφυλλίδου 2009). 

 Μετανάστευση ομογενών και παλιννοστούντων 

 Ως παλιννοστούντες θεωρούνται άτομα που γεννήθηκαν στο κράτος 

καταγωγής τους, μετανάστευσαν και επέστρεψαν μετά από πολυετή απουσία στο 

εξωτερικό. Ομογενείς είναι οι απόγονοι των μεταναστών, αλλά μπορεί να είναι και 
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μέλη πληθυσμών με εθνοτική και πολιτισμική συγγένεια με την χώρα υποδοχής, 

χωρίς όμως ποτέ οι ίδιοι και οι πρόγονοί τους να έχουν ζήσει σε αυτή. Οι δύο 

αυτές κατηγορίες συνήθως αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο και η λογική που 

διέπει τις πολιτικές που τις αφορούν είναι ότι έχουν κοινή εθνοτική καταγωγή με 

τους πολίτες της χώρας υποδοχής. Σε πολλά κράτη εφαρμόζονται ευνοϊκές 

ρυθμίσεις για την υποδοχή ομογενών και παλιννοστούντων. Οι ρυθμίσεις 

εφαρμόζονται λόγω ιστορικών συνθηκών και συνήθως εξαιρούνται από τις 

περιοριστικές πολιτικές μετανάστευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει 

ειδικό καθεστώς πολιτογράφησης, ενώ ακόμα και όταν δεν έχουν δικαίωμα άμεσης 

απόκτησης υπηκοότητας, απολαμβάνουν ειδικά οικονομικά και θεσμικά προνόμια 

σε σχέση με τους άλλους μετανάστες για διευκόλυνση της εγκατάστασης και της 

κοινωνικής τους ενσωμάτωσης. 

 

 Αποικιακή και μετααποικιακή μετανάστευση 

 Αυτού του είδους η μετανάστευση αφορά αποκλειστικά τα κράτη με 

αποικιοκρατικό παρελθόν και λειτούργησε αρχικά ως αποτέλεσμα προγράμματος 

προσέλκυσης εργατών. Χώρες όπως οι Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Γαλλία, 

Πορτογαλία και Ισπανία επέτρεψαν την εγκατάσταση μεταναστών στο έδαφός 

τους, με την ιδιότητα πολιτών πρώην αποικιών, η οποία τους εξασφάλιζε ειδικά 

προνόμια. Οι αποικιακοί αυτοί δεσμοί λειτούργησαν θετικά ως προς την 

ενσωμάτωση αυτών των μεταναστών, καθώς ήταν εξοικειωμένοι με τη γλώσσα, 

τον πολιτισμό, τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα της μητροπολιτικής χώρας. 

 Από την άλλη πλευρά όμως υπήρχαν και σημαντικά μειονεκτήματα, όπως 

οι εμπεδωμένες προκαταλήψεις, οι διακρίσεις και ρατσιστικές τάσεις του 

πληθυσμού της μητροπόλεως, καθώς και οι διχαστικές ή τραυματικές εμπειρίες 

του πληθυσμού των αποικιών σε σχέση με τη μητρόπολη, οι οποίες ήταν δύσκολο 

να επουλωθούν. 

 

 Εσωτερική μετανάστευση πριν το 1989 

 Αφορά κυρίως χώρες της Βαλτικής και της Κεντροανατολικής Ευρώπης και 

αναφέρεται σε εκτεταμένες μετακινήσεις πληθυσμών που πραγματοποιήθηκαν επί 

Σοβιετικής Ένωσης σε περιοχές οι οποίες μετά το 1989 εξελίχθηκαν σε 
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ανεξάρτητα κράτη. Κατά την περίοδο της ευρείας εκβιομηχάνισης στις δεκαετίες 

του 1960 και 1970, σημαντικοί πληθυσμοί από διάφορες περιοχές της Σοβιετικής 

Ένωσης εγκαταστάθηκαν στα κράτη της Βαλτικής. Οι εν λόγω πληθυσμοί δεν 

εντάσσονται στην κατηγορία της διεθνούς μετανάστευσης, καθώς μετακινήθηκαν 

στο πλαίσιο μιας παλιότερης εσωτερικής μετανάστευσης και του 

επανακαθορισμού των κρατικών συνόρων που ακολούθησε. Ορισμένοι από 

αυτούς τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς είχαν την ευκαιρία να 

πολιτογραφηθούν και να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία υποδοχής, ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις η πολιτογράφηση υπήρξε εξαιρετικά δυσχερής εώς και 

αδύνατη. 

 

 Μετανάστευση εργασίας 

 Περιλαμβάνει δύο κυρίως πρότυπα μετακίνησης. Το πρώτο χρονικά 

πρότυπο ήταν η μετανάστευση στο πλαίσιο της προσέλκυσης εργατικού 

δυναμικού από τις χώρες υποδοχής, ενώ το δεύτερο ήταν για λόγους 

οικογενειακής επανένωσης, ή για τον σχηματισμό οικογένειας των μεταναστών με 

άτομα από την χώρα καταγωγής τους. Από ποσοτικής άποψης η μετανάστευση 

εργασίας είναι η σημαντικότερη στη σημερινή Ευρώπη. Αποτελεί την κυρίαρχη 

μορφή μετανάστευσης από την δεκαετία του 1950 μέχρι και σήμερα. Μέχρι τις 

αρχές της δεκαετίας του 1970 πραγματοποιήθηκαν προγράμματα προσέλκυσης 

φιλοξενούμενων εργατών από χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης στα πλαίσια 

διακρατικών συμφωνιών με χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου. 

Αρχικός στόχος των προγραμμάτων αυτών ήταν η προσωρινή διαμονή των 

μεταναστών οι οποίοι κάποια στιγμή θα επέστρεφαν στον τόπο καταγωγής τους. 

Το σκέλος όμως αυτό δεν εφαρμόστηκε με αυστηρότητα και συνέπεια, αλλά 

αντίθετα ακολουθήθηκαν πολιτικές που επέτρεπαν την διαρκή ανανέωση των 

δικαιωμάτων διαμονής και εργασίας των μεταναστών, με αποτέλεσμα τη μόνιμη 

τελικά εγκατάστασή τους και τη διαδοχή των ανεπιτυχών προγραμμάτων από το 

πρόγραμμα μετανάστευσης για λόγους οικογενειακής επανένωσης. Αυτό συνέβη 

με πολλούς μετανάστες από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, 

τη Γιουγκοσλαβία, την Τουρκία, το Μαρόκο και την Τυνησία, οι οποίοι 

εγκαταστάθηκαν σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Ελβετία, το 
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Βέλγιο, η Ολλανδία, η Σουηδία η Αυστρία και το Λουξεμβούργο. Ο σχηματισμός 

οικογένειας με άτομα από την χώρα καταγωγής, αποτελεί μια σημαντική πηγή 

προσέλκυσης νέων μεταναστών, που συνδέεται με τα παλιά προγράμματα 

προσέλκυσης. 

 

 Αίτηση Ασύλου 

 Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 οι χώρες της Ευρώπης δέχθηκαν τρεις 

μείζονες μεταναστευτικές εισροές που οφείλονταν σε πολιτικές διώξεις και 

πολέμους. Αρχικά, η μεταναστευτική ροή προήλθε από σοσιαλιστικές χώρες της 

Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και κυρίως από την Πολωνία στην οποία το 

καθεστώς ήταν λιγότερο περιοριστικό. Οι μετανάστες αυτοί θεωρήθηκε ότι πρέπει 

να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες που δραπέτευσαν από την κομμουνιστική 

καταπίεση και γι΄αυτό το λόγο τύγχαναν προνομιακής μεταχείρισης, μέχρι τα τέλη 

της δεκαετίας του 1980. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 εμφανίστηκε το δεύτερο 

κύμα μετανάστευσης προερχόμενο από τα μέλη της κουρδικής μειονότητας της 

Τουρκίας, οι οποίοι αναζήτησαν καταφύγιο σε Ελλάδα και Γερμανία. Από το 1991 

έως το 1995 οι συγκρούσεις στην τέως Γιουγκοσλαβία προκάλεσαν τη μετακίνηση 

χιλιάδων προσφύγων, οι οποίοι κατέφυγαν σε Βρετανία, Γαλλία, Αυστρία, 

Γερμανία, Σουηδία, Ιταλία, Σλοβενία και Ιταλία. Οι τελευταίοι τέθηκαν υπό 

προσωρινό καθεστώς προστασίας ως θύματα εμφυλίου πολέμου και στο 

μεγαλύτερο μέρος τους έχουν επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους. Από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1970 έως και σήμερα πολλές είναι και οι περιπτώσεις μη 

Ευρωπαίων πολιτών που υπέβαλαν αίτηση ασύλου σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η πλειοψηφία τους προέρχονταν από χώρες της Αφρικής, της Λατινικής 

Αμερικής, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, και της Ασίας στις οποίες 

παρουσιάζονταν φαινόμενα διεθνών ή εμφυλίων συγκρούσεων, πολιτικής 

μισαλλοδοξίας και εθνοτικών ή φυλετικών διαφορών. Εξ αιτίας αυτού του 

φαινομένου από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 πολλές χώρες κυρίως της 

Βορειοδυτικής Ευρώπης υιοθέτησαν αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης των 

αιτήσεων ασύλου καθώς και ανάλογες περιοριστικές πολιτικές ασύλου, με 

αποτέλεσμα μέρος των αιτήσεων να διοχετευτεί σε άλλα κράτη. 
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 Προσωρινή και εποχιακή μετανάστευση 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα προγράμματα προσωρινής 

μετανάστευσης αποτελούσαν συνήθη πρακτική την δεκαετία του 1960 χωρίς όμως 

να τηρηθεί αυστηρά ο σχεδιασμός της προσωρινής παραμονής τους με 

αποτέλεσμα πολλοί από τους μετανάστες να εγκατασταθούν μόνιμα στις χώρες 

υποδοχής. Κατά την δεκαετία του 1970 εφαρμόστηκαν προγράμματα προσωρινής 

μετανάστευσης με μεγαλύτερη επιφύλαξη, ενώ μετά την κατάρρευση των 

κομμουνιστικών καθεστώτων, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και την 

απελευθέρωση της κυκλοφορίας των ατόμων από αυτές τις χώρες, τέθηκαν σε 

ισχύ νέα προγράμματα, ως νομική απάντηση στις μεταναστευτικές πιέσεις. 

 Η έλευση προσωρινών μεταναστών από τρίτες χώρες κάλυπτε 

συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, σε θέσεις εργασίας δύσκολες, 

χαμηλής εξειδίκευσης και χαμηλού κύρους, στις οποίες οι γηγενείς κάτοικοι δεν 

δέχονταν να εργαστούν, όπως για παράδειγμα στον τομέα της καθαριότητας, τον 

κατασκευαστικό, της φύλαξης παιδιών και ηλικιωμένων κ.τ.λ. Ανάλογη περίπτωση 

αποτελούν και οι εποχιακοί μετανάστες, με απασχόληση στον αγροτικό τομέα και 

στον τομέα του τουρισμού. Η προσωρινή και η εποχιακή μετανάστευση είχε 

λοιπόν ως στόχο την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών της αγοράς εργασίας στις 

χώρες υποδοχής, αλλά πολλές φορές δεν τηρήθηκε η προσωρινότητα, καθώς 

μεγάλος αριθμός των εποχιακών μεταναστών μεταβλήθηκαν, με νόμιμους ή 

παράνομους τρόπους, σε μακράς διαμονής μετανάστες. 

 

 Μετανάστευση υψηλής εξειδίκευσης 

 Ένα πολύ περιορισμένο ποσοτικά κομμάτι της μετανάστευσης, το οποίο 

εμφανίζεται εντονότερα την τελευταία εικοσαετία, είναι η προσωρινή και μόνιμη 

μετανάστευση επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης όπως επιχειρηματιών, 

επενδυτών, μάνατζερ, στελεχών πολυεθνικών επιχειρήσεων, καθηγητών και 

ερευνητών σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, μηχανικών, καλλιτεχνών, αθλητών κ.τ.λ. Οι 

σχετικοί με την μετανάστευση νόμοι των περισσοτέρων κρατών επιφυλάσσουν 

ειδική μεταχείριση στους μετανάστες αυτής της κατηγορίας, αλλά ακόμα και όταν 

δεν προβλέπεται από τον νόμο, απολαμβάνουν ειδικά προνομία. Συνήθως δεν 

εντάσσονται στη γενικότερη συζήτηση περί μετανάστευσης, ενώ η προσέλκυση και 
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διατήρησή τους θεωρείται μεγάλη πρόκληση για τις αναπτυγμένες οικονομίες, 

προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους σε τομείς έντασης και 

εξειδίκευσης. 

 

 Παράτυπη μετανάστευση 

 Λόγω της σταδιακής καθιέρωσης μεταναστευτικών περιορισμών από τα 

κράτη υποδοχής, για λόγους που εξετάσθηκαν παραπάνω, αλλά και της 

ανυπαρξίας ουσιαστικού ελέγχου εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής, ένας 

μεγάλος αριθμός μεταναστών βρίσκεται ή έχει βρεθεί κατά το παρελθόν σε 

καθεστώς παρανομίας. Άλλοι μετανάστες εισέρχονται παράνομα στις χώρες 

υποδοχής, ενώ άλλοι εισέρχονται με νόμιμο τρόπο, αλλά κατόπιν παραβιάζουν τη 

χρονική διάρκεια ή το σκοπό έκδοσης των αδειών παραμονής. Τα παραδοσιακά 

κράτη υποδοχής εφαρμόζουν εντατικούς ελέγχους για την καταπολέμηση της 

παράνομης μετανάστευσης στο εσωτερικό των χωρών τους ενώ παράλληλα 

αποφεύγουν να υιοθετήσουν προγράμματα νομιμοποίησης. Αντίθετα, στις νέες 

χώρες υποδοχής τα προγράμματα νομιμοποίησης έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο 

στη μεταναστευτική τους ατζέντα. Ωστόσο, τα κενά στην νομοθεσία, η έλλειψη 

κινήτρων στους εργοδότες για να διασφαλίσουν την νομιμοποίηση των 

μεταναστών που απασχολούν, καθώς και η ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης 

για τον έλεγχο του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης, επιτείνουν το 

πρόβλημα. Παράλληλα, το φαινόμενο ανατροφοδοτείται από νέα κύματα 

μεταναστών οι οποίοι είτε είναι παράνομοι, είτε βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ 

νομιμότητας και παρανομίας. Αρχικά, εισέρχονται παράνομα στη χώρα και οι 

περισσότεροι από αυτούς νομιμοποιούνται για κάποιο διάστημα, αλλά συνήθως 

αδυνατούν να διατηρήσουν αυτό το κεκτημένο, καθώς όταν λήγει η άδειά τους δεν 

έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ανανέωση - όπως για παράδειγμα 

πλήρως δηλωμένη εργασία - αλλά ακόμα και αν έχουν εργασία, φέρνουν την 

οικογένειά τους ενώ η αίτηση για οικογενειακή επανένωση έχει απορριφθεί για 

λόγους ανεπαρκούς φορολογούμενου εισοδήματος. Όλα αυτά συντείνουν στην 

εκμετάλλευση και περιθωριοποίηση της πλειοψηφίας των παράνομων 

μεταναστών. 
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Πηγές μετανάστευσης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 

 Μετανάστευση και λαθρομετανάστευση θα αποτελούν πάντα πρόβλημα 

των προηγμένων και αναπτυγμένων χωρών, εφόσον δημιουργούνται και για όσο 

χρόνο διατηρούνται σοβαρές ανισότητες στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά 

δεδομένα που καθορίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών με τις χώρες της εγγύς 

και ευρύτερης περιφέρειας τους. Ο πλούτος και η ευημερία των χωρών του 

Βόρειου ημισφαιρίου έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τη φτώχια και την εξαθλίωση 

των χωρών του Νότιου ημισφαιρίου. Σχεδόν τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι - ο 

μισός περίπου πληθυσμός της γης - ζουν με λιγότερο από 2 ευρώ την ημέρα, ενώ 

45 εκατομμύρια παγκοσμίως πεθαίνουν κάθε χρόνο από πείνα και υποσιτισμό. 

Ταυτόχρονα, η εξάπλωση του AIDS και άλλων θανατηφόρων ασθενειών έχουν 

εξελιχθεί στις φονικότερες πανδημίες της ανθρώπινης ιστορίας και συντελούν στην 

εξάλειψη των εκεί κοινωνιών. Επιπρόσθετα, πολλές από αυτές τις κοινωνίες 

σπαράσσονται από εθνικιστικές και θρησκευτικές περιφερειακές συγκρούσεις. Ένα 

έτερο γεγονός, το οποίο έδρασε ως καταλύτης στην παρουσία και την αύξηση των 

μεταναστευτικών ρευμάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η 

κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού το 1989. Η εξαθλίωση 

των κατοίκων των χωρών αυτών, τους ανάγκασε να αναζητήσουν καλύτερη τύχη 

σε περισσότερο αναπτυγμένα κράτη ενώ ταυτόχρονα τους καθιστούσε ικανούς για 

διάφορες πράξεις βίας προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Η 

προαναφερθείσα κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι 

οι περισσότερες μη αναπτυγμένες χώρες κυβερνώνται από απολυταρχικά και 

ανελεύθερα καθεστώτα, ενώ σε πολλές από αυτές μαίνονται τοπικές εμφύλιες 

συγκρούσεις (Kicinger 2004).  

 Συνέπεια των σύγχρονων πολιτικών επιταγών είναι η εδραίωση της 

πεποίθησης ότι οι περιορισμοί στην οικονομία, οι οποίοι επιβάλλονται από το 

κράτος ή τους κρατικούς φορείς έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις αρνητικά 

αποτελέσματα. Η ίδια θεώρηση επικράτησε αναφορικά με τα διακρατικά εμπόδια 

που τέθηκαν στο διεθνές εμπόριο και τα οποία μεταγενέστερα άρχισαν να 
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εξαλείφονται. Η μετεξέλιξη της G.Α.Τ.Τ.1 σε Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, 

στον οποίο τα περισσότερα κράτη εισχώρησαν, βοήθησε στην κατάργηση των 

πλείστων διακρατικών συναλλαγματικών κωλυμάτων αλλά και στην εξάλειψη των 

προστατευτικών μηχανισμών, οι οποίοι απέτρεπαν την άνθηση του ελεύθερου 

εμπορίου μεταξύ των κρατών (Τζιφάκης 2004). Η ίδια αντίληψη επικράτησε τόσο 

κατά την  ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και 

κατά τη σύναψη της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου της Βορείου Αμερικής2, οι 

οποίες βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με την ελεύθερη αγορά και εντείνουν την 

ανάγκη για μετακίνηση των εργαζομένων ανάμεσα στα κράτη - μέλη των 

οργανισμών αυτών. 

 Συγχρόνως, η τεχνολογία κατέστησε τις διεθνείς μετακινήσεις περισσότερο 

οικονομικές από ό,τι ήταν στο παρελθόν και επομένως απευθύνονται σε ευρύτερο 

αριθμό επιβατών. Ένα ταξίδι σε άλλο κράτος είναι πλέον πολύ πιο εύκολη 

υπόθεση, καθώς το κόστος έχει μειωθεί, η ασφάλεια των μεταφορικών μέσων έχει 

αυξηθεί, ενώ οι περιορισμοί στην είσοδο αλλοδαπών στις επικράτειες των 

διαφόρων χωρών έχουν ως επί το πλείστον αρθεί. Εξαιτίας του παραπάνω 

παραγόντα η μετακίνηση στο εξωτερικό κατέστη βιώσιμη και πραγματοποιήσιμη 

εναλλακτική λύση αντί της παραμονής σε φτωχά κράτη, συχνά μαστιζόμενα από 

εμφυλίους πολέμους ή θρησκευτικές συγκρούσεις. Παράλληλα, η βελτίωση στην 

παροχή υπηρεσιών εξυπηρετεί την ολοκλήρωση των διασυνοριακών οικονομικών 

συναλλαγών με την ίδια ευκολία με την οποία θα είχαν συναφθεί και εντός 

συνόρων. Το αίσθημα της αμεσότητας που δημιουργούν τα παραπάνω 

τεχνολογικά επιτεύγματα ωθεί τους κατοίκους φτωχότερων χωρών να 

πληροφορηθούν και να αδράξουν τις ευκαιρίες για εργασία που προσφέρουν οι 

ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες (Saskia 2003). 

 Επιπρόσθετα, η αρχική εφαρμογή και η μετέπειτα αποδοχή της κατάργησης 

των εσωτερικών συνόρων μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ως απόρροια της συνθήκης Σένγκεν του 1995 (κατάργηση διασυνοριακών 

ελέγχων μεταξύ Βελγίου, Γερμανίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Λουξεμβούργου, Κάτω 

                                            
1
 General Agreement on Trades and Tariff - Γενική συμφωνία περί εμπορίου και δασμών 

2
 North Atlantic Free Trade Agreement γνωστή με το αρκτικόλεξο N.A.F.T.A. 
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Χωρών και Πορτογαλίας), ήταν ένας ακόμα λόγος άνθησης της 

λαθρομετανάστευσης. Πολλοί Ευρωπαίοι αναλυτές μάλιστα έφθασαν στο σημείο 

να πουν ότι η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων έχει καταστήσει την 

Ευρωπαϊκή Ένωση έναν «Κοινό Χώρο Εγκληματιών». Ως πύλες εισόδου και 

διακομιστικά κέντρα λαθρομεταναστών επιλέγονται οι χώρες της Ευρώπης που 

γειτνιάζουν με πολιτικά ασταθείς περιοχές, ή τα σύνορά τους έχουν τέτοια έκταση 

και μορφή όπου είναι δύσκολος ο έλεγχος εισόδου. Επιπρόσθετα, η διεύρυνση 

των χωρών – μελών της Ένωσης σε 28, έφερε την Ευρωπαϊκή Ένωση δίπλα σε 

κράτη όπου ανθεί το οργανωμένο έγκλημα (λ.χ. Ουκρανία, Μολδαβία, 

Λευκορωσία). Η αύξηση της μεταναστευτικής κίνησης και της εργατικής 

κινητικότητας, χωρίς να επηρεάζεται από συνοριακούς περιορισμούς είναι πλέον 

ένα από τα πιο διακριτά χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης. Το ειδικό βάρος 

αυτών των εξελίξεων το ένοιωσε ιδιαίτερα η Ευρώπη κυρίως λόγω της 

γεωγραφικής συνέχειας που υπάρχει μεταξύ αυτής και του ασιατικού αλλά και του 

αφρικανικού εδάφους (Β. Καρύδης 1996).  

 Τέλος, αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα αποτελεί το έλλειμμα της 

υπάρχουσας νομοθεσίας και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής, η οποία παρουσιάζει 

ουσιαστικά κενά σ’ ότι αφορά στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης. 

Απουσιάζουν οι σχετικές προβλέψεις για χώρες οι οποίες για δικούς τους λόγους, 

διευκολύνουν ή σκόπιμα διοχετεύουν λαθρομετανάστες από το έδαφός τους προς 

άλλες χώρες, είτε αυτοί είναι δικοί τους υπήκοοι, είτε αλλοδαποί και δεν 

εφαρμόζουν διμερείς ή/και διεθνείς συμφωνίες επί του θέματος διακίνησης 

λαθρομεταναστών. Οι αδυναμίες του νομικού καθεστώτος δεν επιτρέπουν τον 

καταναγκασμό των χωρών προέλευσης σε ουσιαστική συνεργασία για το θέμα 

των λαθρομεταναστών. Πρόβλημα παρουσιάζεται επίσης, και στην υλοποίηση της 

διαδικασίας απελάσεως των λαθρομεταναστών. Γενικά, η όλη διαδικασία 

αποδεικνύεται αναποτελεσματική αφού δεν αντιμετωπίζει άμεσα και ολιστικά το 

πλήθος των περιπτώσεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύεται 

χρονοβόρα και ιδιαίτερα γραφειοκρατική. 

 Ο συνδυασμός των επιμέρους προαναφερθέντων παραγόντων 

διαμόρφωσε μια νέα δυναμική εντός και εκτός της ευρωπαϊκής περιφέρειας και 
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επέφερε απότομη αύξηση της μεταναστευτικής κίνησης. Εύλογα τεκμαίρεται το 

ερώτημα αν και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη πολιτικά και 

κοινωνικά να δεχθεί και να απορροφήσει ένα τόσο μεγάλο μεταναστευτικό 

πληθυσμό, τη στιγμή που οι εν λόγω γενεσιουργές συγκρούσεις και ανισότητες 

των τρίτων χωρών οφείλονται εν μέρη, σε πολιτικές ενέργειες των κρατών - μελών 

της. 

Μεταναστευτική στατιστική αποτίμηση στην Ευρώπη 

 Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, η μετανάστευση επηρεάζεται από έναν 

συνδυασμό οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων οι οποίοι δρουν 

είτε στη χώρα καταγωγής του μετανάστη (παράγοντες ώθησης) είτε στη χώρα 

προορισμού (παράγοντες έλξης). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής 

στατιστικής υπηρεσίας (Eurostat 2016),  

 την 1η Ιανουαρίου 2015, 34,3 εκατομμύρια άτομα που είχαν γεννηθεί 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζούσαν σε ένα από τα κράτη - μέλη της, ενώ 18,5 

εκατομμύρια άτομα ζούσαν σε κράτος - μέλος της Ένωσης διαφορετικό από εκείνο 

όπου είχαν γεννηθεί. Μόνο στην Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη 

Σλοβακία και την Κύπρο ο αριθμός των ατόμων που είχαν γεννηθεί σε άλλα κράτη 

- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερέβαινε τον αριθμό εκείνων που γεννήθηκαν 

εκτός της Ε.Ε.-283.  

 Κατά την ίδια χρονολογία, τα άτομα που ζούσαν στην Ε.Ε.-28 και 

είχαν την ιθαγένεια τρίτων χωρών ανέρχονταν σε 19,8 εκατομμύρια, αριθμός που 

αντιπροσωπεύει το 3,9 % του πληθυσμού της Ε.Ε.-28. Επιπλέον, την 

1η Ιανουαρίου 2015, ζούσαν στα κράτη - μέλη της Ένωσης 15,3 εκατομμύρια 

άτομα που είχαν την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους, ενώ ο αριθμός των ατόμων 

που ζούσαν στην Ε.Ε.-28 και είχαν γεννηθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ανερχόταν σε 34,3 εκατομμύρια. 

 Σε απόλυτους όρους, οι μεγαλύτεροι αριθμοί αλλοδαπών που 

ζούσαν, την 1η Ιανουαρίου 2015, σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

                                            
3
 Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών - μελών 
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καταγράφηκαν στη Γερμανία (7,5 εκατομμύρια), στο Ηνωμένο Βασίλειο (5,4 

εκατομμύρια), στην Ιταλία (5,0 εκατομμύρια), στην Ισπανία (4,5 εκατομμύρια) και 

στη Γαλλία (4,4 εκατομμύρια). Οι αλλοδαποί σε αυτά τα πέντε κράτη - μέλη 

αντιπροσώπευαν συνολικά το 76 % του συνολικού αριθμού αλλοδαπών που 

ζούσαν σε όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στα ίδια αυτά κράτη 

- μέλη αναλογούσε το 63 % του πληθυσμού της Ε.Ε.-28.  

 Σε σχετικούς όρους, το κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

το μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών ήταν το Λουξεμβούργο, αφού οι αλλοδαποί 

αντιστοιχούσαν στο 46 % του συνολικού πληθυσμού. Υψηλό ποσοστό αλλοδαπών 

(10% ή περισσότερο του διαμένοντος πληθυσμού) διαπιστώθηκε επίσης στην 

Κύπρο, τη Λετονία, την Εσθονία, την Αυστρία, την Ιρλανδία και το Βέλγιο.  

 Στα περισσότερα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 

πλειονότητα των αλλοδαπών ήταν πολίτες τρίτων χωρών. Το αντίθετο ισχύει μόνο 

για το Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, τις Κάτω 

Χώρες, την Ουγγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μάλτα και την Αυστρία. Στην 

περίπτωση της Λετονίας και της Εσθονίας, το ποσοστό των πολιτών από τρίτες 

χώρες είναι ιδιαίτερα μεγάλο λόγω του υψηλού αριθμού των κατοίκων με 

καθεστώς μη υπηκόου (κυρίως πολιτών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι 

οποίοι διαμένουν μόνιμα στις εν λόγω χώρες, αλλά δεν έχουν αποκτήσει καμία 

άλλη ιθαγένεια). Σε όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από την 

Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Λετονία, ο αριθμός των ατόμων που 

έχουν γεννηθεί σε τρίτη χώρα ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των ατόμων με 

ιθαγένεια τρίτης χώρας.  

 Όσον αφορά στην ανάλυση της ηλικιακής διάρθρωσης του 

πληθυσμού της Ε.Ε.-28, ο αλλοδαπός πληθυσμός, κατά τη δεδομένη χρονική 

στιγμή, ήταν ηλικιακά νεότερος από τον πληθυσμό των ημεδαπών. Η κατανομή με 

βάση την ηλικία των αλλοδαπών δείχνει, συγκριτικά προς τους ημεδαπούς, 

μεγαλύτερα ποσοστά σχετικά νεαρών ενηλίκων σε ηλικία εργασίας. Την 1η 

Ιανουαρίου 2016, ο μέσος όρος ηλικίας του ημεδαπού πληθυσμού στην Ε.Ε.-28 
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ήταν τα 43 έτη, ενώ η αντίστοιχη ηλικία των αλλοδαπών που ζούσαν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν τα 35 έτη.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της FRONTEX4, μόνο κατά το 2014, πάνω από 

250.000 παράνομοι μετανάστες εισήλθαν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

καταγράφοντας μία αύξηση της τάξης του 138% σε σχέση με το 2013, ενώ το 2015 

περίπου 2.044.000 παράνομοι μετανάστες εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 

τα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας και Βουλγαρίας - Τουρκίας. Ο αριθμός αυτός αν 

και δεν είναι πολύ ακριβής, είναι ο μεγαλύτερος από κάθε προηγούμενη χρονιά και 

μάλιστα δεκαεννέα φορές μεγαλύτερος κατά τα έξι τελευταία χρόνια (Frontex 

2016).  

 Σε μία προσπάθεια μικροσκοπικής ανάλυσης διαφαίνεται ότι ο όγκος των 

μεταναστευτικών ροών παρουσιάζει μια σταθερή αύξηση κατά το πρώτο μισό της 

συγκεκριμένης χρονιάς και φτάνει στη κορύφωση το μήνα Οκτώβριο με 577.000 

καταγραφές. Η συνήθης ροή των μεταναστών από τη στιγμή εισόδου στην Ένωση 

μέχρι την έλευσή τους στις χώρες τελικού προορισμού περιλαμβάνει τη διάσχιση 

των ελληνικών και βουλγαρικών συνόρων προς τη Σερβία - Ουγγαρία και Σερβία - 

Κροατία. Οι μεταναστευτικές ροές κορυφώθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου 

εξαμήνου 2015 (με 12.000 εντοπισμούς ημερησίως), προσπερνώντας κατά πολύ 

τις τοπικές διασυνοριακές δυνατότητες ελέγχου και καταγραφής. Μια τέτοιου 

μεγέθους μεταναστευτική εισροή σε τοπικό επίπεδο, αδιαμφισβήτητα προκαλεί 

εύλογα ερωτήματα ως προς τη διατήρηση της ασφάλειας του γηγενούς 

πληθυσμού αλλά και του τρόπου διακομιδής των μεταναστών στις χώρες 

προτίμησης. 

  

                                            
4
 Frontières extérieures for "external borders" 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Η περιοχή της Νοτιοανατολικής (ΝΑ) Ευρώπης, διελθούσα από μια περίοδο 

σχετικής σταθεροποίησης και ομαλότητας κατά το πρώτο μισό της προηγούμενης 

δεκαετίας, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια έναν αυξανόμενο βαθμό αβεβαιότητας 

σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και 

της επιδείνωσης της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή. 

 Η σοβούσα διεθνής οικονομική κρίση, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το 

σύνολο του ευρωπαϊκού Νότου μηδέ εξαιρουμένης και της ΝΑ Ευρώπης. Μάλιστα, 

τα κράτη της περιοχής, βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση, διότι η πλειοψηφία τους 

βρίσκονταν ήδη σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, προ της εκδήλωσης της 

κρίσης, ως αποτέλεσμα, είτε της μετάβασής τους από το σοσιαλιστικό μοντέλο σε 

αυτό της ελεύθερης οικονομίας, είτε εξαιτίας των διαφόρων συγκρούσεων που 

έλαβαν χώρα στο έδαφός τους. Πέραν των οικονομικών παραμέτρων, το 

περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή παραμένει ρευστό, καθώς συνεχίζουν να 

υφίστανται κρυφές, εθνικιστικού κυρίως χαρακτήρα εντάσεις και εμφανίζονται 

αμείωτα φαινόμενα διαφθοράς και διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Τα 

ανωτέρω φαινόμενα, αποτελούν εν δυνάμει ασύμμετρες απειλές, που μπορούν 

τελικά να εκδηλωθούν με τη μορφή πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών αλλά και 

στρατιωτικού χαρακτήρα απειλών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στον αμυντικό 

σχεδιασμό των υπόψη κρατών.  

 Επιπροσθέτως, η εν εξελίξει ανακατανομή ισχύος στην ευρύτερη περιοχή 

της ΝΑ Ευρώπης και Μαύρης Θάλασσας, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη 

αναδιαμόρφωση του περιφερειακού και ευρωπαϊκού χάρτη διαμετακόμισης 

ενέργειας, δημιουργεί σειρά προβληματισμών ασφαλείας και ευκαιριών αμυντικής 

συνεργασίας τόσο μεταξύ των χωρών της περιοχής όσο και με άλλους 

γεωστρατηγικούς εταίρους. Επί παραδείγματι, η απόφαση της κοινοπραξίας Shah 

Deniz (Shah Deniz Consortium-SDC) υπέρ της κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ, ο 
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οποίος θα διέρχεται κατά το μεγαλύτερό του μέρος από το ελληνικό έδαφος, 

προσδίδει ιδιαίτερη γεωστρατηγική αξία στην Ελλάδα και την εντάσσει στον 

ενεργειακό χάρτη ως χώρα διακομιστή ενέργειας. Η μελλοντική δημιουργία 

κάθετων διασυνδετηρίων αγωγών για την τροφοδοσία των υπολοίπων χωρών 

αυξάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τοπική και περιφερειακή ασφάλεια τόσο με 

την εφαρμογή μέτρων φυσικής ασφάλειας όσο και με διπλωματικά μέσα. Τα κράτη 

της περιοχής, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της οικονομικής τους σταθερότητας 

και της ενεργειακής τους αυτάρκειας, εντείνουν τους διάφορους μηχανισμούς 

επιβολής ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ως μέρος αυτών των 

διαδικασιών εκλαμβάνονται οι τρέχουσες διαδικασίες διεύρυνσης σε ευρωπαϊκό 

και ευρω-ατλαντικό επίπεδο, καθώς και οι προσπάθειες για ένταξη νέων κρατών 

στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η συνομολόγηση κοινών 

διακρατικών θέσεων είναι σημαντική όταν προβάλουν ζητήματα κρατικής 

ασφάλειας και επιβίωσης, πάντα υπό την αίρεση της τήρησης των αρχών καλής 

γειτονίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου (Thornton 2006). 

Η περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 

 Η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής και 

της Μέσης Ανατολής αποτελεί ίσως τον κορυφαίο γεωστρατηγικό και 

γεωοικονομικό κόμβο παγκοσμίως. Στην περιοχή συντείνουν μεγάλοι ενεργειακοί 

διάδρομοι και οδοί διεθνούς εμπορίου, ενώ υφίστανται τα μεγαλύτερα αποθέματα 

αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως. Η γεωστρατηγική αυτή αξία 

ενισχύεται από τον αργό ρυθμό εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, την αδυναμία πλήρους αξιοποίησης των αποθεμάτων 

υδρογονανθράκων σε Αφρική και Αρκτική και της μεταστροφής της διεθνούς 

κοινότητας κατά της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, μετά το πυρηνικό ατύχημα στην 

Ιαπωνία το 2011. Κατόπιν των ανωτέρω, οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα τα 

τελευταία χρόνια στην περιοχή, αποκτούν διαστάσεις που ξεφεύγουν από το 

αρχικό τους περιφερειακό υπόβαθρο, συναρτώμενες άμεσα με την πορεία της 

διεθνούς οικονομίας αλλά και τα ζωτικά συμφέροντα άμυνας και ασφάλειας, όχι 

μόνο των παρακείμενων στην περιοχή κρατών, αλλά και του συνόλου του δυτικού 

κόσμου. Πιο συγκεκριμένα, τα γεγονότα που ακολούθησαν την «Αραβική Άνοιξη», 
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κατέδειξαν ότι οι πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στον Αραβικό Κόσμο και τις 

μουσουλμανικές κοινωνίες, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με όρους και 

πρότυπα της δυτικής σκέψης και πολιτικής οργάνωσης. Αντιθέτως, οι αλλαγές για 

να έχουν τύχη, απαιτούν σεβασμό της πολιτικής και ιδεολογικής αυτοσυνειδησίας 

των λαών και μακροχρόνια δέσμευση υποστήριξης τους από πλευράς του δυτικού 

κόσμου (Haas and Lesch 2012).  

 Επιπροσθέτως, η αιματηρή και χρονίζουσα κρίση στη Συρία, σε συνδυασμό 

με τις αμφιταλαντεύσεις της διεθνούς κοινότητας και τα αλληλοσυγκρουόμενα 

συμφέροντα των κρατών της ευρύτερης περιοχής, γέννησε νέες περισσότερο 

ριζοσπαστικές εστίες θρησκευτικού και εθνοτικού φονταμενταλισμού, οι οποίες 

απειλούν πλέον με αποδιοργάνωση και κατάρρευση μεγάλο μέρος της Μέσης 

Ανατολής. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ρόλοι και οι συσχετισμοί μεταξύ των 

κυρίαρχων δρώντων στην περιοχή, καθώς και το σύνολο των ανοικτών ζητημάτων 

(Μεσανατολικό, Πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν κτλ) επανοριοθετούνται και ορώνται 

υπό το πρίσμα των εκτεταμένων δημογραφικών πιέσεων και των απειλών 

ασφαλείας που δημιουργούνται από την εξάπλωση του ακραίου εξτρεμισμού. 

Πέραν όμως, των τρεχουσών εξελίξεων, η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

χαρακτηρίζεται και από μια παγωμένη διένεξη, ένα κραυγαλέο διεθνές πρόβλημα 

παράνομης εισβολής και κατοχής μεγάλου μέρους της επικράτειας, ενός 

ανεξάρτητου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Το συγκεκριμένο πρόβλημα αποτελεί όχι μόνο παράγοντα έντασης 

και αποσταθεροποίησης για την συγκεκριμένη περιοχή, αλλά ταυτοχρόνως 

σηματοδοτεί και μια διαρκή υπόμνηση της αδυναμίας των διεθνών θεσμών να 

επιβάλλουν τους κανόνες δικαίου και την διεθνή έννομη τάξη (Παρίσης, Η Καθ' 

ημας θαλασσα 2013).  

 Η Ελλάδα, με γεωγραφικά και κοινωνικοπολιτικά κριτήρια, αποτελεί την 

παρούσα χρονική περίοδο τον προμαχώνα της Ευρώπης προς αυτή την περιοχή 

και ως τέτοια επιχειρεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις τρέχουσες 

γεωπολιτικές εξελίξεις. Βασικοί της στόχοι σε αυτήν την προσπάθεια είναι η 

διασφάλιση των ζωτικών εθνικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων στον ενιαίο 

γεωγραφικό χώρο της ΝΑ Μεσόγειου, σε στρατηγική συνεργασία με την Κυπριακή 
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Δημοκρατία και τους υπολοίπους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους. Προς 

αυτήν την κατεύθυνση και για την ρύθμιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με 

τις θαλάσσιες ζώνες κυριαρχίας και την εκμετάλλευση του ευρισκόμενου σε αυτές, 

θαλάσσιου και ορυκτού πλούτου, η Ελλάδα ακολουθεί μία σταθερή πολιτική 

αρχών και θέσεων με κύριο άξονα τον σεβασμό των αποφάσεων του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των προβλέψεων του διεθνούς δικαίου. 

Έχοντας ως γνώμονα, τις παραπάνω αρχές, αναπτύσσει ισότιμα τις διμερείς της 

σχέσεις και συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με βασικούς διπλωματικούς και 

στρατιωτικούς εταίρους στην περιοχή. Επιπλέον, η γεωγραφική θέση της, την 

καθιστά ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα, τα οποία 

γεννώνται από τη γενικευμένη αστάθεια της ευρύτερης περιοχής. Ταυτοχρόνως, η 

ιδιομορφία του χώρου (εκτεταμένα θαλάσσια σύνορα και μεγάλος αριθμός νήσων, 

νησίδων και βραχονησίδων) διευκολύνει τη διεξαγωγή παράνομων 

δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτελούν εν δυνάμει ασύμμετρες απειλές και οι 

οποίες μπορούν τελικά να εκδηλωθούν ως μείζονα πολιτικά, στρατιωτικά, 

κοινωνικά, και οικονομικά ζητήματα. 

Νέες απειλές για την άμυνα και την ασφάλεια 

 Σε αντίθεση με τα περισσότερα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και 

του Βορειο-ατλαντικού συμφώνου, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην 

προσπάθειά τους να καθορίσουν τις εθνικές τους απειλές, λαμβάνουν σοβαρά 

υπόψη ορισμένα κρίσιμα περιφερειακά χαρακτηριστικά, τα οποία χαρακτηρίζονται 

ως απειλές υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής ή ευρωατλαντικής αντίστοιχης οπτικής. 

Σαφώς, οι διαχρονικές αστάθειες στην εν λόγω περιοχή και της πρώην ΕΣΣΔ, αν 

και συνεχίζουν να υφίστανται ως ένα βαθμό, δε μπορεί να θεωρηθεί ότι 

στοιχειοθετούν παραδοσιακού τύπου και υψηλής επικινδυνότητας απειλές.  

 Αντιθέτως, οι εξελίξεις στη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή, τα 

προτάγματα για ανεύρεση και αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών στη 

λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και η διαμόρφωση του περιφερειακού 

συστήματος διαμετακόμισης ενέργειας, δημιουργούν νέες μορφές απειλών στο 

ευρύτερο γεωγραφικό περιβάλλον. Οι απειλές αυτές συνθέτουν αυτό που σήμερα 



 

 

22 

 

ονομάζουμε «πλέγμα νέων απειλών ασφαλείας» και προσδιορίζονται ως εκείνες οι 

οποίες δεν ανήκουν στο παραδοσιακό πλαίσιο των στρατιωτικών 

αντιπαραθέσεων, χαρακτηρίζονται όμως ως ασύμμετρες ή ακόμη και υβριδικές 

διότι, είτε δύναται να έχουν δυσανάλογο αποτέλεσμα σε σχέση με τα 

χρησιμοποιούμενα μέσα, είτε χρησιμοποιούν εναλλακτικά και μη συμβατά μέσα. 

Παρακάτω παρατίθενται οι κυριότερες εξ αυτών. 

 Η διεθνής τρομοκρατία 

 Η διεθνής τρομοκρατία, στις μέρες μας έχει υπερβεί τα παραδοσιακά 

ιδεολογικά χαρακτηριστικά του παρελθόντος και πλέον αναδεικνύεται σε μείζονα 

διαχειριστή των οικονομικών σταθερών παγκοσμίως, σε καταλύτη πολιτικών 

εξελίξεων και υπολογίσιμο συντελεστή στρατιωτικής ισχύος σε συγκρούσεις 

ασύμμετρου και περιφερειακού χαρακτήρα. Λόγω των ασύμμετρων 

αποτελεσμάτων που επιτυγχάνει και της υβριδικής πολυπροσωπίας της, η 

σύγχρονη τρομοκρατία υπερβαίνει τα στεγανά διαχείρισης των υπηρεσιών 

εσωτερικής ασφαλείας και αποκτά χαρακτηριστικά παγκοσμίου ενδιαφέροντος 

απειλής, με ιδιαίτερες συνέπειες τόσο για την ατομική ασφάλεια όσο και για την 

εθνική ασφάλεια. Τη σημερινή εποχή, η ιδεολογία των μελών των τρομοκρατικών 

οργανώσεων στηρίζεται σε πολιτικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς, φυλετικούς 

και οικονομικούς σκοπούς και τροφοδοτείται από αισθήματα θρησκευτικού 

φανατισμού, οικονομικής ανισότητας και στέρησης κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Παράλληλα, οι εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, καταδεικνύουν με τον 

πιο αδιάψευστο τρόπο, ότι ειδικά η «οριενταλιστικού» τύπου τρομοκρατία αποτελεί 

μια ιδιαίτερου χαρακτήρα απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Εξτρεμιστικά κινήματα 

που δρουν κυρίως στη Συρία και το Ιράκ, παρουσιάζουν μια αξιόλογη ικανότητα 

προσαρμογής και εκμετάλλευσης του συνόλου των χαρακτηριστικών του 

παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος π.χ. διαδίκτυο, ΜΜΕ, χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές κ.τ.λ. Η χρήση των παραπάνω σε συνδυασμό με την ακραία βία για 

εκδίκηση των δομικών αρχών και αξιών του δυτικού συστήματος, προκαλούν 

αλυσιδωτές αντιδράσεις, οι οποίες προεκτείνονται σε όλη την υφήλιο διαμέσου των 

μεταναστευτικών ροών και την ενίσχυση ακραίων στοιχείων στο εσωτερικό των 

δυτικών κοινωνιών (Gray 2002). 
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 Η ανεξέλεγκτη διακίνηση όπλων και των Όπλων Μαζικής Καταστροφής 

 Το ανεξέλεγκτο εμπόριο και η εξάπλωση τεχνολογιών ανάπτυξης και 

παραγωγής σύγχρονων οπλικών συστημάτων συμβατικής και ασύμμετρης 

φύσεως αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες αποσταθεροποίησης 

σε διεθνές επίπεδο. Σε ό,τι αφορά στα συμβατικά, μικρά και ελαφρά όπλα, η 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και η αποδόμηση καθεστώτων της 

Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, προκάλεσε μια ραγδαία αύξηση της παράνομης 

ροής οπλισμού και πυρομαχικών προς μη κρατικούς δρώντες, δημιουργώντας 

σημαντικές εστίες παράνομης διακίνησης χρήματος και υποθάλποντας τη βία σε 

εσωτερικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Με τα μικρά και ελαφρά όπλα που 

είναι φθηνά και εύκολα στο χειρισμό, η εγχώρια και διεθνής τρομοκρατία, καθώς 

και τα ακραία εθνικιστικά αλλά και θρησκευτικά κινήματα, αποκτούν πρωτόγνωρες 

δυνατότητες ισχύος και λειτουργούν ως καταλύτες εθνικής και περιφερειακής 

αποσταθεροποίησης.  

 Πέραν όμως, των συμβατικών όπλων, η διεθνής ασφάλεια συνεχίζει να 

απειλείται και από τη διάδοση των Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ), τα οποία 

πλέον δεν αποτελούν «προνόμιο» αποκλειστικά ορισμένων κρατικών δρώντων 

αλλά είναι δυνατό να καταλήξουν στην κατοχή τρομοκρατικών ομάδων και άλλων, 

μη κρατικών δρώντων. Η δυσμενής αυτή προοπτική αυξάνει το αίσθημα 

αβεβαιότητας και ανασφάλειας που βιώνουν οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Τα 

κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου συναντώνται οι θαλάσσιοι και 

χερσαίοι δρόμοι μεταξύ των περισσότερων πηγών παράνομης διακίνησης 

οπλισμού παγκοσμίως, βιώνουν και αναγνωρίζουν το οξύ πρόβλημα της 

ασφαλείας, τόσο για την εσωτερική τους ασφάλεια, όσο και για την περιφερειακή 

σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής (Παρίσης, Παράγοντες ισχύος στο Διεθνές 

σύστημα 2011). 
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 Η παράνομη μετανάστευση και το οργανωμένο έγκλημα 

 Οι ανισότητες που επέφερε και διεύρυνε η παγκοσμιοποίηση, οι πολιτικές, 

δημογραφικές και οικονομικές ανισορροπίες μεταξύ του δυτικού και του 

αναπτυσσόμενου κόσμου, καθώς και οι περιφερειακές ή εμφύλιες συρράξεις, 

ενισχύουν την αύξηση της παράνομης μετανάστευσης. Αυξητική αναμένεται να 

παραμείνει η τάση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων διασυνδεόμενη με άλλες 

παραδοσιακές εγκληματικές δραστηριότητες, είτε άμεσα (διακίνηση ναρκωτικών, 

όπλων κ.α.) είτε έμμεσα, χρησιμοποιώντας την ίδια υποδομή και τα δίκτυα 

διακίνησης. Το φαινόμενο παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις σε περιοχές, οι οποίες 

αποτελούν το συνδετικό κρίκο και δίαυλο μεταξύ του αναπτυγμένου κόσμου και 

των εστιών κρίσεων παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια, λόγω των συνεχιζόμενων 

συρράξεων και εντάσεων στην Κεντρική και Βόρεια Αφρική, καθώς και τη Μέση 

Ανατολή, οι χώρες της νότιας Ευρώπης επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος 

διαχείρισης παράνομων μεταναστών σε παγκόσμια κλίμακα. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό με τις στρεβλώσεις και τα κενά που παρουσιάζει η μεταναστευτική 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οξύνουν το πρόβλημα και το αναγάγουν σε 

μείζονα πρόκληση για την τοπική εθνική, αλλά και τη συνολική ευρωπαϊκή 

ασφάλεια. 

 Κυβερνοεπιθέσεις 

 Το διαδίκτυο και γενικά ο κυβερνοχώρος σε συνδυασμό με την συνεχώς 

αυξανόμενη εξάρτηση όλο και περισσότερων κυβερνήσεων, οργανισμών, 

επιχειρήσεων και μεμονωμένων χρηστών από τεχνολογικά συστήματα άμεσα ή 

έμμεσα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον στην 

εθνική ασφάλεια και άμυνα. Ως μέσο άσκησης ασύμμετρου χαρακτήρα επιρροής 

και παρακώλυσης των πλέον ζωτικών λειτουργιών της χώρας - στόχου, ο 

κυβερνοπόλεμος και οι κυβερνοεπιθέσεις συνιστούν μια πραγματική απειλή για 

την εθνική ακεραιότητα και ευημερία και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται 

(Trim and Upton 2013). 
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 Ενεργειακή Ασφάλεια 

 Η ενεργειακή ασφάλεια, εκφράζει μια πολύ σημαντική προτεραιότητα και 

παράμετρο ως προς τη χάραξη πολιτικής για το σύνολο των αναπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων κοινωνιών. Η ενεργειακή διάσταση της ασφάλειας έχει διττό 

χαρακτήρα, εμπλέκοντας μια πλειάδα θεσμών πέραν αυτών που υπηρετούν 

παραδοσιακά την άμυνα και την ασφάλεια, όπως παρακάτω: 

 Σε πρώτο επίπεδο, διασυνδέεται με το σύνολο των θεσμών που 

δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και στοχεύουν στην ανάπτυξη 

δυνατοτήτων και στη χάραξη συμμαχιών, στον τομέα της ενέργειας. Βασική 

επιδίωξη των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι η ελαχιστοποίηση των 

ενεργειακών εξαρτήσεων από τρίτες χώρες, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η καθολική αξιοποίηση των ενδογενών πόρων 

και των ενεργειακών αποθεμάτων. 

 

 Σε δεύτερο επίπεδο, εξαρτάται από τη δυνατότητα του κράτους να 

προβάλει αξιόπιστα την εθνική του ισχύ και τη νομική του κατοχύρωση, σε όλο το 

εύρος των κυριαρχικών του ζωνών, με σκοπό την αδιασάλευτη υλοποίηση των 

παραπάνω στρατηγικών και οικονομικών πολιτικών επιλογών. Ειδικότερα σε ότι 

αφορά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, η ασφάλεια των 

γραμμών συγκοινωνιών και των ενεργειακών δικτύων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, 

Ευρώπης και Βορείου Αφρικής, καθώς και Δυτικής Ευρώπης – Ανατολικής 

Μεσογείου τίθεται σε ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Ταυτοχρόνως, το υπό 

διαμόρφωση ενεργειακό περιβάλλον και η διασφάλιση των δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης των ενδογενών πόρων και αποθεμάτων, δημιουργεί επιπρόσθετες 

απαιτήσεις ασφαλείας, ιδιαίτερα στο θαλάσσιο περιβάλλον (Κόκκινος 2015). 

 

 Σύγχρονες Μορφές Πειρατείας 

 Οι σύγχρονες μορφές πειρατείας είναι φαινόμενο που αναπτύσσεται τα 

τελευταία χρόνια κυρίως στον Ινδικό Ωκεανό και στα παράλια της Δυτικής Αφρικής, 

με σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα. Δεδομένου ότι πλέον του 
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80% του διεθνούς εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης, τα υπόψη φαινόμενα 

οφείλουν να αντιμετωπισθούν με ιδιαίτερη προσοχή και σε συνεργασία με τα 

διπλωματικά και τα στρατιωτικά όργανα των διεθνών δρώντων, προκειμένου να 

διασφαλισθεί η ομαλή διέλευση και η κανονικότητα των διεθνών εμπορικών και 

ναυτιλιακών οδών. 

 Μεταβολές στο περιβάλλον, τους πόρους και την υγεία 

 Οι κλιματολογικές αλλαγές και η ολοένα αυξανόμενη εκδήλωση 

καταστροφικών φυσικών φαινομένων δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις στο 

παγκόσμιο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η περιορισμένη υφιστάμενη παγκόσμια 

επάρκεια σε κρίσιμα για την ανθρώπινη διαβίωση και ευημερία αγαθά, π.χ. 

τρόφιμα, πόσιμο νερό και ενέργεια, αλλά και η συνεχιζόμενη ανισοκατανομή τους 

μεταξύ των διαφόρων περιφερειακών συστημάτων, πυροδοτεί εντάσεις και 

εθνοτικές συγκρούσεις. Παράλληλα, η παρατεταμένη υπανάπτυξη σε 

περιφερειακές ζώνες της Αφρικής και της Ασίας, η οποία αποστερεί μεγάλα 

τμήματα πληθυσμού από στοιχειώδη εφόδια, προκαλεί την επανεμφάνιση και 

εκδήλωση μολυσματικών ασθενειών που εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς. 

Οι ανωτέρω ελλείψεις και αλλαγές, πέραν των εθνοτικών και περιφερειακών 

συγκρούσεων που πυροδοτούν, προκαλούν και μια αλυσίδα παρενεργειών όπως 

τις ανεξέλεγκτες μετακινήσεις πληθυσμού, την ένταξη των τροφίμων και του νερού 

στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τη δημιουργία συνθηκών ολιγοπωλιακού 

ανταγωνισμού, την ανεξέλεγκτη αστικοποίηση, ιδιαίτερα στην Ασία και Αφρική και 

την επέκταση των εθνικών και ενεργειακών ανταγωνισμών σε περιοχές όπως οι 

Πολικές εκτάσεις της υφηλίου. 

Ασφάλεια και μετανάστευση 

 Ο όρος «εθνική ασφάλεια» μπορεί να οριστεί ως «η απαλλαγή από τις 

απειλές εκείνες που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση και την ανάπτυξη των 

κοινωνιών που είναι οργανωμένες σε κράτη». Τις τελευταίες δεκαετίες, ο 

κατάλογος των αξιών οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της εθνικής ασφάλειας ενός κράτους συνεχώς μεγαλώνει (Kicinger 2004). 
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 Τα κράτη πλέον είναι υποχρεωμένα, όχι μόνο να προστατεύουν την 

εδαφική τους ακεραιότητα και την πολιτική τους ανεξαρτησία, αλλά και αξίες όπως 

είναι η οικονομική ανεξαρτησία, η πολιτισμική και η εθνική ταυτότητα, η κοινωνική 

σταθερότητα, η περιβαλλοντική ποιότητα κ.τ.λ. Η διεθνής μετανάστευση αποτελεί 

μία από εκείνες τις μη παραδοσιακές απειλές για το σύγχρονο έθνος - κράτος και 

τους παράγοντες εκείνους που ασκούν εξουσία. Αυτό συμβαίνει λόγω του μεγάλου 

μεγέθους των παγκόσμιων μεταναστευτικών ροών και της δυσκολίας ελέγχου 

τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1960 έως το 2000, η Δυτική Ευρώπη 

δέχτηκε σχεδόν 17 εκατομμύρια μετανάστες, τους μισούς εκ των οποίων μόλις την 

τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα (Kicinger 2004). Από την άλλη, μετά την 11η 

Σεπτεμβρίου του 2001, ο φόβος για κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα μετέτρεψε το 

μεταναστευτικό φαινόμενο σε μία από τις σημαντικότερες απειλές για τις δυτικές 

κοινωνίες. Η άμεση διασύνδεση μεταξύ της τρομοκρατίας και της μετανάστευσης 

εξάγεται από την ανάλυση της πρόσφατης δημοσκόπησης ευρωπαίων πολιτών, 

όταν ρωτήθηκαν να αναφερθούν στα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα (βλέπε Πίνακα 1, σελ. 29) Οι νέες 

μεταναστευτικές πολιτικές που υιοθέτησαν τα κράτη της Δύσης δημιουργήθηκαν 

σε μεγάλο βαθμό στη βάση της εθνικής ασφάλειας. Πλέον, η παροχή ασύλου, η 

χορήγηση υπηκοότητας και η είσοδος σε μία χώρα έγιναν διαδικασίες δύσκολες, 

χρονοβόρες ακόμη και αποτρεπτικές, ή επικίνδυνες (όσον αφορά την παράνομη 

είσοδο) για τους μετανάστες.  

 Υπάρχει μία σειρά από χαρακτηριστικά και πτυχές του έθνους – κράτους, 

που θεωρείται ότι τίθενται σε κίνδυνο εξαιτίας της μετανάστευσης. Η διασφάλιση 

της κοινωνικής σταθερότητας, η προστασία της εθνικής ταυτότητας, η δημόσια 

τάξη και η εσωτερική ασφάλεια αποτελούν κάποιους από τους τομείς που 

πλήττονται από την αθρόα είσοδο μεταναστών στις δυτικές κοινωνίες. Κυρίαρχο 

μέλημα για κάθε κράτος - μέλος είναι η διασφάλιση της εσωτερικής του 

σταθερότητας. Κοινωνίες που εμφανίζουν συμπτώματα ξενοφοβίας ή ακόμα και 

ρατσισμού δεν επιτρέπουν ή τουλάχιστον δεν διευκολύνουν την ενσωμάτωση 

ξένων στοιχείων σε αυτές. Κατά συνέπεια, δημιουργούνται χώροι αποκλεισμού, 

σύγχρονα γκέτο, όπου οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους «ανεπιθύμητους» 

και τους «κανονικούς πολίτες» δεν είναι πλέον οι φράκτες, τα τείχη και τα φυλάκια 
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της περιόδου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά το διαφορετικό προσφερόμενο 

βιοτικό και κοινωνικό επίπεδο. Αυτή η συνεχώς ανακυκλούμενη κατάσταση, σε 

συνδυασμό με την έλλειψη επαφής που σχεδόν αναπόφευκτα δημιουργείται 

ανάμεσα στους μετανάστες και τους ιθαγενείς κατοίκους μίας χώρας, κάνει τους 

τελευταίους όχι μόνο να βλέπουν τους μετανάστες ως μη ευπρόσδεκτους, αλλά και 

να τους θεωρούν ως απειλή, ειδικά αν προέρχονται και από ένα εντελώς 

διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον (Γ. Καρύδης 2001).  

 Παρόμοια είναι και η κατάσταση όσον αφορά στην προσπάθεια προστασίας 

και διαφύλαξης της εκάστοτε εθνικής ταυτότητας Σε αυτήν την περίπτωση, οι 

μετανάστες θεωρείται ότι μπορεί να αλλοιώσουν την εθνική ταυτότητα του κράτους 

υποδοχής, θέτοντας σε κίνδυνο τη συνοχή του. Ο τομέας της δημόσιας τάξης και 

της εσωτερικής ασφάλειας εν γένει, αποτελεί ίσως και το ζήτημα που εκλαμβάνεται 

ως απειλή από τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά και από τις κυβερνήσεις. 

Θέματα εσωτερικής εγκληματικότητας, παράνομης διακίνησης ανθρώπων 

(trafficking), λαθρεμπορίου, οργανωμένου εγκλήματος γενικά, καθώς και 

τρομοκρατίας, εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Τα Ηνωμένα Έθνη ορίζουν το 

trafficking ως την πράξη που περιλαμβάνει τη «στρατολόγηση» και τη διακίνηση 

ανθρώπων, είτε δια της βίας, είτε με εξαπάτηση, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

με στόχο την επίτευξη κέρδους. Η παράνομη διακίνηση ανθρώπων αποτελεί 

έγκλημα κατά της ανθρωπότητας (UNODC, Human Trafficking 2012). Μία 

παραλλαγή του trafficking, αποτελεί το «λαθρεμπόριο μεταναστών» (migrant 

smuggling) και αφορά στην εκμετάλλευση εκ μέρους εγκληματικών δικτύων της 

εργασίας μεταναστών, τους οποίους έχουν προηγουμένως εισάγει παράνομα σε 

μία χώρα. Το «λαθρεμπόριο μεταναστών», ουσιαστικά αποτελεί μία σύγχρονη 

μορφή δουλείας. Οι γυναίκες και τα παιδιά, είναι οι περισσότερο ευάλωτοι στόχοι 

και αποτελούν τα συνήθη θύματα αυτής της εγκληματικής ενέργειας που συνιστά 

κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα μάλιστα με την 

Interpol, το trafficking γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί μία 

δραστηριότητα με κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων (INTERPOL 2008). Το 

trafficking, το λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών, καθώς και άλλοι τομείς του 

οργανωμένου εγκλήματος, αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των 
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κρατών, μιας και συνιστούν ευθεία απειλή για την εσωτερική τους ασφάλεια, τη 

δημόσια τάξη, αλλά και για τις σχέσεις τους με άλλα κράτη. 

 

 

Πίνακας 1: Δημοσκόπηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (EUROSTAT). 
Ερώτημα: Ποιοί είναι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΩΣ ΑΠΕΙΛΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μεταναστευτικός προορισμός 

 Η αθρόα μετανάστευση υπηκόων τρίτων χωρών προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση αποτελεί μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Στοιχεία της ευρωπαϊκής 

Επιτροπής αναφέρουν ότι οι μετανάστες αντιπροσωπεύουν, περίπου, το 3,9% του 

συνολικού πληθυσμού της, ενώ από το 2020 εκτιμάται ότι ο ετήσιος αριθμός 

αφίξεων στην Ένωση θα κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. 

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι, ότι στις αρχές του 2016, περισσότεροι από 19 

εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών διέμεναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν 

υπάρχουν λόγοι που να επιτρέπουν την πρόβλεψη ότι οι μεταναστευτικές ροές 

πρόκειται να μειωθούν στο εγγύς ή απώτερο μέλλον. 

 Γιατί όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν τόσο δημοφιλή προορισμό 

για μετανάστες και πρόσφυγες, από ολόκληρο τον κόσμο; Και γιατί είναι 

διατεθειμένοι να χάσουν ακόμη και τη ζωή τους σε μία προσπάθεια να εισέλθουν 

σε αυτή λαθραία; Ένας σημαντικός αριθμός κινήτρων και ιδιαίτερων παραγόντων 

θα μπορούσε να μας δώσει την απάντηση στο ερώτημα αυτό. Όπως ειπώθηκε 

στο Α΄ Κεφάλαιο, λόγοι όπως οι τεράστιες οικονομικές διαφορές μεταξύ 

αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, τα πολιτικά προβλήματα και η 

αστάθεια σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, οι δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας στις 

αναπτυγμένες χώρες και οι προοπτικές για ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο, καθώς 

και για μία ζωή με περισσότερη ασφάλεια για τους ίδιους και τα παιδιά τους 

συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών παραγόντων που ωθούν τα άτομα να 

μεταναστεύσουν. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξαρχής 

επενδύσει στη δημιουργία μίας φαντασιακής σχεδόν ουτοπικής εικόνας αναφορικά 

με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Οι ανθρωπιστικές αξίες και οι αρχές του 

Διαφωτισμού στις οποίες είναι πολιτικά οικοδομημένη και τις οποίες δεν παύει να 
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διακηρύσσει, όπως μέσω του επίσημου μότο, «Ενωμένοι στη διαφορετικότητα», 

εξάπτουν τη φαντασία των μεταναστών και αποτελούν ελκτικούς παράγοντες για 

όσους αναζητούν την ουτοπία. 

 Η μετανάστευση όμως είναι ένα φαινόμενο που χρειάζεται αποτελεσματική 

και συνετή διαχείριση, ώστε να αποβεί προς όφελος τόσο των ίδιων των 

μεταναστών όσο και των πολιτών της Ένωσης. Είναι γεγονός, ότι σε μία Ευρώπη 

χωρίς εσωτερικά σύνορα, κανένα κράτος - μέλος δεν μπορεί να διαχειριστεί από 

μόνο του το μεταναστευτικό φαινόμενο, τη στιγμή που εφαρμόζεται ελεύθερη 

διακίνηση προσώπων στο εσωτερικό ενός χώρου, ο οποίος περιλαμβάνει 28 

χώρες και σχεδόν 500 εκατομμύρια κατοίκους. Η ευθύνη κάθε κράτους - μέλους, 

όσον αφορά στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι μεγάλη. Παράλληλα, 

ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή, καθώς και η συνεργασία 

μεταξύ των κρατών - μελών της συνεχίζουν να ενισχύονται μέσω διαφόρων 

δράσεων, ενώ η κοινή εξωτερική της δράση επεκτείνεται διαρκώς σε νέους τομείς, 

μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το μείζον ζήτημα της μετανάστευσης. Λόγω 

λοιπόν της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών - μελών της Ένωσης, αλλά 

και της αποδοχής ότι η μετανάστευση δεν αποτελεί μία πρόκληση στην οποία 

μπορεί να απαντήσει κάθε κράτος ξεχωριστά, γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια μία 

προσπάθεια κοινής διαχείρισης του φαινομένου της μετανάστευσης, και ειδικότερα 

της παράνομης εκδοχής της.  

 Ενδεικτικό αυτής της αυξανόμενης ανάγκης για συνεργασία είναι το γεγονός 

ότι από τη δεκαετία του ’80, η ευρωπαϊκή συνεργασία στα ζητήματα περί 

μετανάστευσης έχει εντατικοποιηθεί. Μία τέτοια στροφή είχε θετικές επιπτώσεις 

στο δρόμο για τη διαμόρφωση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, βασισμένη 

στη ελευθερία της εσωτερικής διακίνησης, στην ανάπτυξη πολιτικών που θα 

ρυθμίζουν αποτελεσματικά τη μετανάστευση και το άσυλο, στη δημιουργία μίας 

κοινής ευρωπαϊκής υπηκοότητας, καθώς και στην προώθηση της νομοθεσίας κατά 

των διακρίσεων. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι πολιτικές και τα μέτρα που 

λαμβάνονται από ορισμένα μέλη της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, δεν 

επηρεάζουν πλέον μόνο την εθνική τους υπόσταση, αλλά ενδέχεται να έχουν 
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επιπτώσεις και στα υπόλοιπα κράτη - μέλη και σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ως σύνολο.  

 Το μέγεθος της πρόκλησης γίνεται καλύτερα αντιληπτό, όταν αξιόπιστες 

μελέτες προβλέπουν ότι ως και είκοσι εκατομμύρια μετανάστες από τη Βόρεια 

Αφρική θα μετακινηθούν τα επόμενα δέκα χρόνια στην Ευρώπη, προσβλέποντας 

σε μισθούς, οι οποίοι θα είναι οκτώ με δεκαπέντε φορές μεγαλύτεροι. Το 

ενδεχόμενο μιας «Ευρώπης οχυρού», όπου τα σύνορα θα είναι σφραγισμένα σε 

μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η παράνομη μετανάστευση, απλώς θα διογκώσει 

τις ήδη μεγάλες διαστάσεις του προβλήματος. Γεγονότα, όπως αυτά που 

συγκλόνισαν τη Γαλλία το 2005 δεν αποκλείεται στο μέλλον να επαναληφθούν, ή 

ακόμη και να επεκταθούν σε άλλες χώρες υποδοχής μεταναστών, με 

ανυπολόγιστες διαστάσεις και συνέπειες. Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων 

περιφερειακών ανισοτήτων, η ανάπτυξη επιλεκτικών και ιδιαίτερα αυστηρών 

μεταναστευτικών πολιτικών προς τους όμορους λαούς της Μεσογείου μόνο 

κοινωνικές αναταραχές και περιφερειακή αστάθεια θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν. (Ξενάκης 2009). 

Τα γεγονότα που ωρίμασαν την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική 

 Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης αθρόες μεταναστευτικές ροές 

μετακινήθηκαν προς τα ευρωπαϊκά κράτη, δημιουργώντας συνωστισμό και ένταση 

στις συνοριακές πύλες ελέγχου. Παράλληλα, οι μετέπειτα συγκρούσεις που 

έλαβαν χώρα στην πρώην Γιουγκοσλαβία (ένοπλη σύγκρουση στη Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη και ο πόλεμος στο Κοσσυφοπέδιο) όξυναν το ήδη βεβαρημένο 

περιβάλλον της διαχείρισης των μεταναστών εντός του ευρωπαϊκού χώρου. Η 

ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε από τον εκτοπισμό περίπου 850.000 

ανθρώπων από την εν λόγω περιοχή, αποτέλεσε κυρίαρχο ζήτημα για τα κράτη - 

μέλη της Ένωσης. Η συνολική ροή των παραπάνω μεταναστών εκγλύφθηκε ως η 

πρώτη ουσιαστική απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ως εκ τούτου την έφερε αντιμέτωπη με την ανάγκη για μία συλλογική 

αντιμετώπιση του ζητήματος. Στο ίδιο πνεύμα, ο διογκούμενος αριθμός των 

Ιρακινών αιτούντων άσυλο προς την Ευρώπη μετά τους πολέμους στο Ιράκ στα 
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τέλη της δεκαετίας του '90, διαμόρφωσαν και ωρίμασαν τις συνθήκες διαλόγου για 

διεθνή προστασία και ενίσχυσης της εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

 Όλοι αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες, λειτούργησαν ενισχυτικά για την 

εξέλιξη της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής νομοθεσίας και την καλλιέργεια των 

κατάλληλων θεσμικών διατάξεων. Η διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου 

ασφαλείας, το οποίο περιελάμβανε όχι μόνο τους παράνομους μετανάστες αλλά 

και τους πρόσφυγες αιτούντες ασύλου απαιτούσε τη σταδιακή κατασκευή νέων 

ευέλικτων εργαλείων και δράσεων. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι, η πεποίθηση για 

μια ad hoc δέσμευση ως προς τη συνολική διαχείριση της μετανάστευσης άρχισε 

συστηματικά να κερδίζει έδαφος τη δεκαετία του '90. Αν και δεν ήταν νέα η ιδέα, 

ήταν η πρώτη φορά που περιγράφεται από την Ομάδα Εργασίας Υψηλού 

Επιπέδου (HLWG
5) το 1998 και στη συνέχεια επισημοποιείται κατά τη διάρκεια του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε το 1999, όπου τονίστηκε ότι οι πραγματικές 

αιτίες της μετανάστευσης έπρεπε να αντιμετωπιστούν μέσω μιας ευρείας χάραξης 

πολιτικής. Παράλληλα όμως, με την κατάρτιση της κοινής μεταναστευτικής 

πολιτικής διαφάνηκε η ανάγκη για αναβάθμιση της συνεργασίας των ευρωπαϊκών 

κρατών στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Η καλλιέργεια 

πολιτικών για τη μετανάστευση, υπενθυμίζει ο Pastore, ήταν ωθούμενη κυρίως 

από λογικές και προτεραιότητες ελέγχου και ασφάλειας, έτσι ώστε να 

ενσωματωθεί στα κυρίαρχα στοιχεία της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. 

Σύμφωνα με την Christina Boswell, οι παρακάτω δύο κύριες ενέργειες έχουν 

αναληφθεί από τότε για τον έλεγχο και τον περιορισμό των μεταναστευτικών 

εισροών μέσω της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής: 

 ο επαναπροσδιορισμός και η εντατικοποίηση των παραδοσιακών 

οργάνων ελέγχου των ευρωπαϊκών συνόρων στον οποίο εμπλέκονται οι τρίτες 

χώρες για την αποτροπή των παράνομων εισροών, την παράνομη διακίνηση και 

το λαθρεμπόριο και 
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 ένα σχέδιο συμφωνιών προληπτικής επανεισδοχής και πρόβλεψης 

των περιφερειακών ρυθμίσεων για την προστασία των εκτοπισθέντων. Στην 

περίπτωση αυτή, η απώτερη επιδίωξη στόχευε στη μείωση των πιέσεων επί των 

ευρωπαϊκών συνόρων, και η επίτευξη βιώσιμων λύσεων σε περιφερειακή βάση, 

ώστε να μειωθεί η ροή των μεταναστών προς την Ευρώπη. 

 Η απειλή για την ασφάλεια που θέτει η μετανάστευση επισημάνθηκε εκ 

νέου αργότερα, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Σε 

αυτή την περίπτωση, όπως και στις περιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων 

στο Λονδίνο και στη Μαδρίτη, η συζήτηση για κλείσιμο των συνόρων απέκτησε 

κεντρική θέση. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας (Λάακεν του 2001 και 

Σεβίλλης 2002), η αναγκαιότητα παρεμπόδισης της παράνομης μετανάστευσης για 

λόγους ασφαλείας εκφράστηκε ως ο βασικότερος στόχος που πρέπει να 

εκπληρωθεί. Η νέα προσέγγιση της ασφάλειας επαναδιατυπώθηκε στην 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας αλλά και κατά τη διάρκεια των διατλαντικών 

συζητήσεων. Από το 2001 και μετά, η νέα αντίληψη περί ασφαλείας κέρδιζε 

ολοένα και περισσότερο έδαφος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στρατηγικού 

σχεδιασμού ότι δηλαδή, η τρομοκρατία ως μία μάλλον αδιάφορη και μη 

αναγνωρίσιμη απειλή θα μπορούσε να ταξιδέψει με πρόσωπα τα οποία μπορούν 

να απειλήσουν άμεσα την ασφάλεια του δυτικού κόσμου. Επιπλέον, η επιρροή 

που είχε ασκηθεί στην Ένωση, μέσω της διατλαντικής της σχέσης, για την 

ενίσχυση των μέτρων ελέγχου στα σύνορα της μετά την 11η Σεπτεμβρίου, δεν 

μπορεί να αγνοηθεί. Η σύνδεση που γινόταν κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά μεταξύ 

της τρομοκρατίας και της μετανάστευσης, έγινε περισσότερο σαφής κατά τη 

συνεδρίαση της ευρωπαϊκής Επιτροπής (SCIFA6) για τη μετανάστευση και το 

άσυλο με την αντίστοιχη αμερικανική αντιπροσωπεία, όπου ουσιαστικά 

συμφωνήθηκε η στενή συνεργασία των δύο μερών για τον έλεγχο των συνόρων, 

την ανταλλαγή πληροφοριών, την επιστροφή των μη επιθυμητών προσώπων, τις 

διαδικασίες απέλασης και έκδοσης και των θεμάτων θεωρήσεων (Dijck 2006). 

 Επιπρόσθετη ενίσχυση στα ευρωπαϊκά ζητήματα ασφάλειας και 

σταθερότητας, προσέδωσαν οι διαδικασίες διεύρυνσης που έλαβαν χώρα στην 
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Ευρώπη το 2004 και το 2007. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος 

διακυβέρνησης για τη μετανάστευση στα νέα κράτη χαρακτηρίστηκε από έντονες 

ανησυχίες, αφού η διεύρυνση των συνόρων θα έφερνε την Ένωση πιο κοντά σε 

ταραγμένες περιοχές. Τα νέα κράτη όφειλαν να αποδεχθούν και να εφαρμόσουν 

το κοινοτικό κεκτημένο σχετικά με τους ελέγχους των εξωτερικών συνόρων τους 

και παράλληλα να ενταχθούν σε μια πενταετή μεταβατική περίοδο πριν από την 

ολοκληρωτική κατάργηση των εσωτερικών συνόρων τους. Η διττή αποτίμηση της 

διεύρυνσης εκφράζεται αφενός με τη μετατόπιση του κυρίου βάρους του ελέγχου 

από τον πυρήνα της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα και με τη δημιουργία νέων 

προκλήσεων ασφάλειας σε μία δυνητικά πρόσφορη περιοχή για το οργανωμένο 

έγκλημα και την παρουσία διακινητών που εμπλέκονται στην τεράστια επιχείρηση 

της λαθρομετανάστευσης. Μερικά από τα νέα κράτη - μέλη μετεξελίχθηκαν από 

χώρες διέλευσης σε χώρες προορισμού μεταναστών, κατάσταση κατά την οποία 

διαφαίνεται η προθυμία και η εμμονή των πολιτών από τρίτες χώρες να 

εγκατασταθούν εντός των ορίων της Ένωσης. Η νέα περιφέρεια της Ευρώπης, η 

οποία συνορεύει με ταραγμένες περιοχές όπως τα Βαλκάνια και τον Καύκασο, 

δίνει έμφαση στη συνάφεια και τις άρρηκτες συνδέσεις μεταξύ των 

προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής ατζέντας και της εξωτερικής πολιτικής της, υπό 

το πρίσμα ότι η σταθερότητα στο εσωτερικό της Ένωσης είναι συνυφασμένη και 

αλληλοεξαρτούμενη με τη σταθερότητα στην εξωτερική περιφέρειά της (Nugent 

2004). 

 Μία συνολική διακυβερνητική προσέγγιση που αφορά στη μετανάστευση 

και το άσυλο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία μεταξύ των κρατών, 

καθόσον η δυναμική του προβλήματος αγγίζει την πεμπτουσία της ασφάλειας και 

ως εκ τούτου ο ρόλος του κράτους λαμβάνει την ύψιστη σημασία. Έτσι, τα 

εμπλεκόμενα κράτη αρχικά οφείλουν να συμφωνήσουν σε καθολικές διατάξεις, οι 

οποίες σχετίζονται με την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων και στη συνέχεια να 

αναλάβουν περισσότερες προστατευτικές και περιοριστικές διατάξεις. Στην ίδια 

κατεύθυνση, τα κράτη οφείλουν να αναπροσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία 

με βάση την πρόληψη, τον περιορισμό και την καταστολή των παράτυπων 

μεταναστευτικών ροών, φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν τον κύριο άξονα της 

ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Ο εν λόγω διακρατικός συντονισμός σε 
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πρακτικές ασφάλειας θα πρέπει να είναι προσανατολισμένος στην αντιμετώπιση 

και την αποφυγή κινδύνων και απειλών, οι οποίες διαφέρουν από τα παραδοσιακά 

θέματα ασφαλείας και χαρακτηρίζονται περισσότερο ως νέες προκλήσεις. Κατά 

συνέπεια μία ενδεχόμενη ασύγχρονη ενέργεια ενός δρώντα ή φορέα σε θέματα 

ασφάλειας, είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τη συνολική ασφάλεια της Ένωσης. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των απειλών και του 

ευρέως φάσματος εφαρμογής των, οι εκάστοτε ενέργειες αντιμετώπισης 

μεμονωμένων δρώντων έχουν αντίκτυπο σε άλλα μέλη. Όπως ισχύει σε όλα τα 

θέματα συλλογικής αντιμετώπισης, είναι πιθανό ο συντονισμός μίας κοινής 

μεταναστευτικής πολιτικής να υπολείπεται των δυνατοτήτων κάποιων 

συγκεκριμένων μελών, τα οποία ανεξάρτητα αν είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν 

σε σχέδια που θα ενισχύσουν την ασφάλειά τους, παρουσιάζονται λιγότερο 

πρόθυμα να συμφωνήσουν σε μια συλλογική προσέγγιση, η οποία υπονομεύει τις 

εθνικές τους προτεραιότητες. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη μία ενδελεχείς 

ανάλυση όλων των πτυχών του μεταναστευτικού φαινομένου, ώστε να καθορισθεί 

το εύρος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολιτικών στο πλαίσιο ενός 

πολυεπίπεδου περιφερειακού συμπλέγματος (Kicinger 2004). 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των προσώπων σε συνδυασμό με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην ευρωπαϊκή 

περιφέρεια υπήρξαν οι κύριοι λόγοι για την εντατικοποίηση της συνεργασίας 

μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Συνεπεία αυτών των δύο μεταβλητών υπήρξε η 

επιθυμία των κρατών να μοιραστούν ομοιόμορφα μεταξύ τους το βάρος των 

μαζικών εισροών. Βέβαια, η κατάργηση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων 

μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών σήμαινε ότι οι πολίτες τρίτων χωρών ήταν σε 

θέση να κινηθούν ελεύθερα από τη στιγμή που θα εισέρχονταν στην Ένωση. Έτσι, 

τα κράτη με αδύναμα συστήματα ελέγχου, τα οποία δεν αποτελούν μεταναστευτικό 

μαγνήτη μεταλλάσσονται σε έναν εύκολο βατήρα προς τις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, επαληθεύοντας τον κανόνα ότι «το σύστημα είναι τόσο ισχυρό όσο είναι 

του πιο αδύναμου κρίκου» και «μία μόνο αδυναμία σε οποιοδήποτε σημείο του 

συστήματος έχει δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις για όλους σε άλλα σημεία». 
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 Όπως γίνεται κατανοητό, η συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών - μελών 

σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου αναζητήθηκε στη βάση μιας 

διακυβερνητικής διαδικασίας, και εδραιώθηκε κυρίως στη σύνδεση μεταξύ της 

μετανάστευσης και του οργανωμένου εγκλήματος ή της τρομοκρατίας. Το 

εναρκτήριο σάλπισμα δόθηκε με τη συνθήκη του Μάαστριχτ όταν η ευρύτερη 

μεταναστευτική πολιτική εντάχθηκε εντός των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τοποθετήθηκε στον τρίτο πυλώνα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 

Υποθέσεων. Παρότι η συνεργασία σε αυτό το σημείο ήταν ατροφική, 

αναποτελεσματική και δυσκίνητη, η Γερμανία και η Γαλλία όντας περισσότερο 

πρόθυμες χώρες, ώθησαν τη συνεργασία σε ένα ευρύτερο επίπεδο και πρότειναν 

το 1995 ένα ευέλικτο σχέδιο απαλλαγμένο από τις εκάστοτε δυνατότητες των 

κρατών - μελών. Το τελικό αποτέλεσμα επιτεύχθηκε στο Άμστερνταμ το 1997, 

όταν δόθηκε μια συμβιβαστική λύση μεταξύ των επιμέρους μινιμαλιστικών και 

μαξιμαλιστικών θέσεων, με τα κράτη να δεσμεύονται για την εναρμόνιση των 

εθνικών πολιτικών τους με την ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή μέσα σε ένα 

δεδομένο χρονικό διάστημα (Adamoli, et al. 1998).  

 Μετά τη διέλευση μίας χρονικής περιόδου, η Επιτροπή απέκτησε την 

αποκλειστική εξουσία πρωτοβουλίας, ενώ οι συμφωνίες που αφορούσαν στη 

συνομολόγηση της διαδικασίας και στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία, 

αποτέλεσαν αντικείμενο ομόφωνης έγκρισης των κρατών - μελών. Με αυτόν τον 

τρόπο, η εναρμόνιση μεταξύ των κρατών βασίστηκε σε κοινά πρότυπα 

προσέγγισης ενώ οι όποιες απαιτήσεις τροποποίησης των εσωτερικών πολιτικών 

θα ήταν συνέπεια των διακυβερνητικών ζυμώσεων, οι οποίες θα ενέπλεκαν τις 

ελάχιστες κοινές εταιρικές απαιτήσεις. Ακόμα και σήμερα, και παρά τις δυσοίωνες 

οικονομικές και δημογραφικές επιταγές, οι αποφάσεις σχετικά με τη μετανάστευση 

απαιτούν ομοφωνία. Είναι επισφαλές να αναφερθεί ότι το μοναδικό κριτήριο 

επίτευξης μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση είναι 

η εσωτερική εναρμόνιση των πολιτικών μεταξύ των κρατών - μελών. Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη μεγάλης απόστασης μεταξύ των 

διατυπωμένων προτάσεων της ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μέτρων που 

ελήφθησαν στη συνέχεια.  
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 Το τελευταίο διάστημα, παρατηρούμε ότι οι παράνομες μεταναστευτικές 

ροές προς την Ευρώπη και κυρίως τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, καθώς και 

τα ζητήματα ασφάλειας που εγείρονται γύρω από το ζήτημα αυτό, αποτελούν με 

ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα το κυρίαρχο θέμα καθημερινών συζητήσεων 

τόσο σε πολιτικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Στη σχετική συζήτηση, μαίνεται 

μία μεγάλη διαφωνία ως προς το πώς αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζεται η 

μετανάστευση και ιδιαίτερα η παράνομη διάστασή της. Άλλοι θεωρούν ότι αποτελεί 

πρόβλημα, κίνδυνο και απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, καθώς και για 

την εν γένει εθνική υπόσταση των κρατών υποδοχής, ενώ άλλοι βλέπουν το όλο 

ζήτημα ως ευκαιρία, καθώς υποστηρίζουν ότι η διαρκής κίνηση ανθρώπων 

συμβάλλει στη δημιουργία περισσότερο πολυπολιτισμικών περιβαλλόντων και 

ενισχύει τις διακρατικές και διεθνικές ανταλλαγές σε πολιτιστικό και οικονομικό 

επίπεδο. Οι περισσότεροι φαίνεται να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο μάλλον ως μία 

φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, λόγω του τρόπου με τον οποίο είναι διαρθρωμένο 

το σύγχρονο οικονομικό σύστημα και εξαιτίας του μεγάλου χάσματος που υπάρχει 

μεταξύ του πλούσιου Βορρά και του φτωχού Νότου. Επομένως, η θεώρηση του 

μεταναστευτικού φαινομένου, ως ένα πρόβλημα ανάπτυξης που χρήζει άμεσης 

αντιμετώπισης, κερδίζει διαρκώς έδαφος στους ευρωπαϊκούς πολιτικούς κύκλους 

(Γιώτη Παπαδάκη 2012). 

Η εξέλιξη της κοινοτικής νομοθεσίας για τη μετανάστευση 

 Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης κοινής μεταναστευτικής πολιτικής στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μία καινούρια συζήτηση. Ήδη από το 

δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80, με τη θέσπιση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 

Πράξης (ΕΕΠ), η οποία είχε στόχο την προετοιμασία της πορείας για την 

περαιτέρω εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τότε κράτη - μέλη άρχισαν να 

οικοδομούν μία στενή συνεργασία όσον αφορά την πολιτική του ασύλου και της 

μετανάστευσης Ο καθορισμός μέτρων και ρυθμίσεων σχετικά με τον κοινό έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων, καθώς και την είσοδο και παραμονή πολιτών από 

τρίτες χώρες, αποτελούσαν συστατικά τμήματα της υπόψη συνεργασίας. Η 

παράνομη μετανάστευση άρχισε να καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στην 

ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, όταν οι εξελίξεις στην Ανατολική και Κεντρική 



 

 

39 

 

Ευρώπη, αλλά και οι απαρχές της παγκοσμιοποίησης είχαν ξεκινήσει να αλλάζουν 

το πολιτικό και οικονομικό σκηνικό της Ευρώπης (Γιαννακοπούλου 2014).Η 

σταδιακή διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη από την 

εγκαθίδρυση του χώρου Σένγκεν και μετά, έθεσε το πρόβλημα της παράτυπης 

μετανάστευσης σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και συνεργασίας σε διακυβερνητικό 

επίπεδο. Υπό το φως της έναρξης διαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού χώρου της 

Κοινής Αγοράς, η οποία καθορίσθηκε στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986, η 

Ευρώπη αποφάσισε τον καθορισμό μιας συντεταγμένης πολιτικής για την 

παράνομη μετανάστευση αλλά μόνο σε πλαίσιο διακυβερνητικής και όχι 

υπερεθνικής συνεργασίας. Ως μέσο υποστήριξης αυτής της στόχευσης, 

σχηματίστηκε μία ομάδα επί θεμάτων «μετανάστευσης» με τη συμμετοχή των 

αρμοδίων Υπουργών (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης n.d.). 

 Η συμφωνία για την εφαρμογή των βασικών αρχών της Συνθήκης Σένγκεν 

του 1985, αρχικά μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας και των χωρών της Benelux, άλλαξε 

εντελώς τις συνιστώσες των θεμάτων ασφαλείας. Η κατάργηση των εσωτερικών 

ευρωπαϊκών συνόρων, η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών των κρατών - μελών 

εντός αυτών και η δικαστική και αστυνομική συνεργασία, αποτέλεσαν νέα 

δεδομένα και δημιούργησαν νεωτεριστικές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

Συνθήκη περιελάμβανε τη διαμόρφωση κοινής πολιτικής ασύλου, την κοινή 

εναρμόνιση στους κανόνες ελέγχου των εξωτερικών συνόρων και παροχής visa, 

καθώς και στην ίδρυση του πληροφοριακού συστήματος SIS για την ανταλλαγή 

και καταχώρηση πληροφοριών για άτομα τρίτων χωρών που εισέρχονται στον 

χώρο (European Union 2008). Συνεπώς, η Συνθήκη του Σένγκεν πρόβλεψε το 

θέμα της παράνομης μετανάστευσης σε επίπεδο διασυνοριακής απειλής, η οποία 

δυνητικά θα μπορούσε να ενταθεί λόγω της κατάλυσης των ελέγχων στα 

εσωτερικά σύνορα. Συγκεκριμένα, στα μακροπρόθεσμα μέτρα της Συνθήκης του 

1985, στο Άρθρο 17, σημειώνεται ότι: «όσον αφορά την κυκλοφορία των 

προσώπων, τα μέρη θα προσπαθήσουν να καταργήσουν τους ελέγχους στα κοινά 

σύνορα και να τους μετατοπίσουν στα εξωτερικά τους σύνορα» (Nugent 2004). 

 Το 1992 η Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση τοποθετεί 

την πολιτική της μετανάστευσης και του ασύλου στο επίκεντρο του τρίτου πυλώνα 
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«Συνεργασία στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων». 

Ωστόσο, οι διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία των κρατών - μελών όσον αφορά 

στις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής και στην καταπολέμηση της 

λαθρομετανάστευσης, στερούνταν αναλυτικής αναφοράς σε συγκεκριμένους 

στόχους που έπρεπε να επιτευχθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι πράξεις δικαίου του 

τρίτου πυλώνα ούτε δεσμευτικές ήταν, ούτε ίσχυαν άμεσα, ούτε διέθεταν 

προβάδισμα σε σχέση με το εθνικό εσωτερικό δίκαιο (Nugent 2004). Μπορεί η 

Συνθήκη του Μάαστριχτ ουσιαστικά να καθόριζε την ένταξη των θεμάτων 

μετανάστευσης και ασύλου στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 

τα θέματα όμως, αυτού του πυλώνα της Συνθήκης εντάσσονταν στην απλή 

συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ των κρατών, με την ομοφωνία ως βασικό 

μέσο λήψης αποφάσεων. Συνεπώς, η Συνθήκη του Μάαστριχτ απλώς 

επισημοποίησε την προηγούμενη διακυβερνητική αντιμετώπιση που ακολουθούσε 

η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος, όπως εκλαμβανόταν η 

μετανάστευση, γεγονός που υπέσκαπτε την ενοποίηση και την μόρφωση μιας 

κοινής στρατηγικής αντιμετώπισης της παράνομης διάστασής της (Μαρκοζάνη 

2015).  

 Ακόμα και αν η Συνθήκη του Μάαστριχτ επισημοποίησε τη διακυβερνητική 

συνεργασία των κρατών - μελών, η Συνθήκη του Άμστερνταμ ήταν εκείνη που 

εμβάθυνε ουσιαστικά την ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης μέσω της 

κοινοτικοποίησής της. Έτσι, την 1η Μαΐου 1999, τέθηκε σε εφαρμογή η Συνθήκη 

του Άμστερνταμ με την οποία τα ζητήματα που αφορούν στη χορήγηση ασύλου, 

και στη διάβαση των συνόρων, γίνονται κεντρικής σημασίας πολιτικά θέματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κοινοτικός χαρακτήρας αυτών των τομέων της πολιτικής, 

επισφραγίζεται με τη μεταφορά τους από τον τρίτο στον πρώτο πυλώνα. Πιο 

συγκεκριμένα, η Συνθήκη του Άμστερνταμ προβλέπει μεταξύ άλλων τη σταδιακή 

εναρμόνιση των επιμέρους κρατικών πολιτικών στους τομείς του δικαίου, του 

ασύλου, της μετανάστευσης, καθώς και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων 

εντός χρονικού πλαισίου πέντε ετών από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης. 

Ουσιαστικά η θέσπιση κοινών μέτρων και στρατηγικής κατά της 

λαθρομετανάστευσης έγινε δυνατή με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία έθεσε 
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τις πολιτικές Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ως θεμελιώδη στόχο της 

Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο, το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης έγινε 

από θέμα κοινού ενδιαφέροντος ένας τομέας κοινής πολιτικής. Αναμφισβήτητα, σε 

αυτή την εξέλιξη οδήγησαν οι φόβοι των μαζικών μετακινήσεων από τις χώρες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και της πίεσης 

που άσκησε η μεταγενέστερη αύξηση των μεταναστευτικών ρευμάτων, λόγω του 

εμφυλίου πολέμου της Γιουγκοσλαβίας, καθώς και των δημογραφικών και 

οικονομικών αλλαγών στη Βόρεια Αφρική (Μαρκοζάνη 2015).  

 Ήδη από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η παράτυπη μετανάστευση ήταν 

μέρος της λίστας των απειλών ασφαλείας μαζί με τη διακίνηση ναρκωτικών και 

όπλων και την τρομοκρατία. Στο πλαίσιο όμως της αναγνώρισης για εφαρμογή, 

όχι ορισμένων αποσπασματικών μέτρων, αλλά μίας ολοκληρωμένης και 

συνεκτικής απόκρισης, η Ευρωπαϊκή Ένωση περιέλαβε τη λαθρομετανάστευση 

στα ενωσιακά θέματα, ως μία απειλή ενάντια στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης που προωθούσε η Συνθήκη του Άμστερνταμ. Η Συνθήκη στόχευε 

στην εναρμόνιση των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου και στην ενίσχυση του 

χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Παρόλο όμως, που θέματα και 

μέτρα της μεταναστευτικής ευρωπαϊκής πολιτικής πήραν τη μορφή της κοινοτικής 

νομοθεσίας, ο τρόπος λήψεως αποφάσεων παρέμεινε σε διακυβερνητικό επίπεδο 

μέχρι το 2005. Επίσης, ακόμα κι αν εντάθηκε ο ρόλος του Συμβουλίου στην 

ανάληψη πρωτοβουλιών, η Συνθήκη του Άμστερνταμ εγκαθίδρυσε τη ρήτρα της 

υπεξαίρεσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε κράτη - μέλη να μη συμμετέχουν στο 

σύνολο ή σε μέρη της Συνθήκης, δικαίωμα που χρησιμοποίησαν το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Δανία και η Ιρλανδία. Έτσι, ακόμα και αν η Συνθήκη του Άμστερνταμ 

κοινοτικοποίησε μερικώς τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου, θέτοντας τα σε 

ένα πλαίσιο ασφαλείας, η διατήρηση ενός σημαντικού μέρους των πολιτικών και 

των μέσων σε επίπεδο εθνικής διαχείρισης και πρωτοβουλίας παρεμπόδιζε την 

προσέγγιση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη μετανάστευση (Samers 2004). 

 Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτήν την προσπάθεια εναρμόνισης των 

μεταναστευτικών πολιτικών των κρατών - μελών και τη δημιουργία μίας κοινής, 

ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, έγινε τον Οκτώβριο του 
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ίδιου έτους (1999) με τη σύγκληση της Ειδικής Συνόδου του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Στην παρουσίαση των τελικών 

συμπερασμάτων, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι στη διατύπωση ενός περιεκτικού 

ευρωπαϊκού σχεδίου για τη μετανάστευση, πρέπει να διερευνηθούν ταυτόχρονα 

και ζητήματα που αναφύονται σε σχέση με την πολιτική, τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και την ανάπτυξη στις χώρες και τις περιφέρειες προέλευσης και διέλευσης των 

μεταναστευτικών ροών. Αποδίδεται δηλαδή, μία εξέχουσα σημασία στην πολιτική 

πρόληψης του μεταναστευτικού φαινομένου. Επιπλέον, στο πλαίσιο 

ανθρωπιστικών αρχών τονίστηκε η σημασία της δίκαιης και ίσης αντιμετώπισης 

των πολιτών τρίτων χωρών, ενώ παράλληλα υπογραμμίστηκε και η ανάγκη 

υιοθέτησης μίας δυναμικής πολιτικής ενσωμάτωσης, που στόχο θα έχει να 

παραχωρήσει στους μετανάστες δικαιώματα και υποχρεώσεις συγκρίσιμα με 

εκείνα των Ευρωπαίων πολιτών. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η απόφαση 

του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, κυρίως μέσω 

της λήψης μέτρων κατά των ατόμων που εισάγουν ή εκμεταλλεύονται οικονομικά 

τους μετανάστες (Βαρβιτσιώτης 2006).  

 Με σκοπό την αποφυγή συσσώρευσης του όγκου της μεταναστευτικής 

ροής σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, οι οποίες αποτελούν τις 

λεγόμενες χώρες «πρώτης προτίμησης» συντάχθηκε ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ (ή 

Κανονισμός 343/2002). Ουσιαστικά, ο υπόψη Κανονισμός αποτελεί ένα νομικό 

κείμενο, το οποίο θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τη χώρα η 

οποία θα είναι υπεύθυνη για να δώσει άσυλο στον αιτούντα πρόσφυγα. Σύμφωνα 

με τον Κανονισμό, ένας μετανάστης δικαιούται να ζητήσει άσυλο στην ευρωπαϊκή 

χώρα στην οποία θα εισέλθει την πρώτη φορά. Για παράδειγμα, πρόσφυγες οι 

οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα και κατόπιν μεταβαίνουν σε άλλη ευρωπαϊκή 

χώρα για να αιτηθούν άσυλο, θα πρέπει σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο 

Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ να επιστρέφονται πίσω στην Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 

2011, μετά από έκθεση της Γαλλίδας Σοσιαλίστριας Ευρωβουλευτή Σιλβί Γκιγιόμ, 

ψηφίστηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οδηγία, η οποία 

συνιστά στα κράτη - μέλη να μην εφαρμόζουν την αρχή της επαναπροώθησης των 

αιτούντων ασύλου στην πρώτη χώρα εισόδου στην Ευρώπη, για το λόγο ότι «η 

ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για το άσυλο δεν προστατεύει αφενός τα δικαιώματα 

των αιτούντων ασύλου στην Ευρώπη ενώ προκαλεί, αφετέρου, πολύ μεγάλες 
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διαφορές μεταξύ των κρατών - μελών, σ' ότι αφορά στην μεταχείριση των 

αιτούντων άσυλο και των προσφύγων». Παράλληλα, η πλειονότητα των χωρών 

της νότιας Ευρώπης, οι οποίες αποτελούν συνήθως τις χώρες βατήρες, καθώς και 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και 

πολλές μη-κυβερνητικές οργανώσεις, έχουν καταγγείλει το Δουβλίνο ΙΙ ως ένα 

σύστημα άδικο, πρακτικά ανεφάρμοστο και κοστοβόρο. Στον αντίποδα όμως, οι 

χώρες της κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, οι οποίες καταγράφουν συγκριτικά 

μεγαλύτερους αριθμούς αιτούντων ασύλου από εκείνες που βρέχονται από τη 

Μεσόγειο, το Δουβλίνο ΙΙ δεν είναι υπό διαπραγμάτευση (Γιώτη Παπαδάκη 2012). 

 Παρόλα τα βήματα πάντως που έχουν κάνει γενικά τα ευρωπαϊκά κράτη - 

μέλη προς την υιοθέτηση μίας κοινής και δεσμευτικής μεταναστευτικής πολιτικής, 

είναι φανερό ότι ακόμη διστάζουν να εγκαταλείψουν τις αποκλειστικές 

αρμοδιότητες σε ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και της 

εθνικής τους κυριαρχίας. Στην ίδια κατεύθυνση, η Συνθήκη του Άμστερνταμ - που 

σε γενικές γραμμές ισχύει και σήμερα - προβλέπει την απόλυτη δικαιοδοσία και 

αρμοδιότητα των κρατών - μελών, στη διαχείριση θεμάτων, τα οποία αφορούν 

στην προστασία της εθνικής τους ασφάλειας. Έτσι, εάν ένα κράτος θεωρήσει ότι 

βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας μίας αιφνίδιας εισροής πολιτών 

από τρίτες χώρες, δύναται - εφόσον βέβαια μπορέσει να στηρίξει με στοιχεία την 

παραπάνω πρόταση στην αρμόδια επιτροπή - να λάβει έκτακτα και προσωρινά 

μέτρα διάρκειας το πολύ έξι μηνών για την αντιμετώπιση της κατάστασης. 

Επιπλέον, τα κράτη - μέλη έχουν το δικαίωμα είτε να διατηρήσουν σε ισχύ, είτε να 

θεσπίσουν εκ νέου εθνικούς κανόνες ασφαλείας, εφόσον αυτοί δεν αντιβαίνουν 

στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις Διεθνείς Συμβάσεις (Βαρβιτσιώτης 

2006).  

 Στις 13 Δεκεμβρίου 2007 οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη 

Συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία τροποποιεί τις δύο βασικές συνθήκες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για 

την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Συγκεκριμένα λοιπόν, και όπως 

αναφέρεται στην ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αλλά και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Τίτλο I, 

«Κοινές Διατάξεις», άρθρο 3, παράγραφος 2, η Ένωση δεσμεύεται να υιοθετήσει 
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τα «κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, 

τη μετανάστευση». Επίσης, στον Τίτλο V που αφορά στο Χώρο Ελευθερίας, 

Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, στο κεφάλαιο Γενικές Διατάξεις, στο άρθρο 67, 

παράγραφος 2, τονίζεται για ακόμη μία φορά η απόφαση για ανάπτυξη μίας κοινής 

πολιτικής «στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και του ελέγχου των 

εξωτερικών συνόρων, η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών – 

μελών και είναι δίκαιη έναντι των υπηκόων τρίτων χωρών» (Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2008). Η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση σε μία κοινή, συλλογική αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και 

του συνολικού ελέγχου του μεταναστευτικού φαινομένου, γίνεται αντιληπτή, μεταξύ 

άλλων και από τη συχνή αναφορά στο ζήτημα αυτό σε ολόκληρη τη Συνθήκη. Το 

Κεφάλαιο ΙΙ, με τίτλο «Πολιτικές σχετικά με τους Ελέγχους στα Σύνορα, το Άσυλο 

και τη Μετανάστευση», είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη διαχείριση του 

μεταναστευτικού ζητήματος. Στο άρθρο 79 μάλιστα του ίδιου κεφαλαίου, και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 1 και 2, γίνεται ειδική μνεία στο θέμα της 

παράνομης μετανάστευσης, τόσο όσον αφορά πιθανούς μελλοντικούς 

λαθρομετανάστες, όσο και σ΄αυτούς που παρανόμως διαμένουν σε κάποιο από τα 

κράτη - μέλη της Ένωσης.  

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε να καταγράφει 

συγκεκριμένους στόχους και τακτικές που οφείλει να ακολουθήσει για να 

καταφέρει να διαμορφώσει μία ενιαία και αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης της 

νόμιμης μετανάστευσης, καθώς και ένα κοινό σύστημα ασύλου και αποτροπής της 

λαθρομετανάστευσης. Έτσι, σε πρώτο επίπεδο, επικεντρώθηκε στη σταδιακή 

ανάπτυξη ενός συστήματος πρόσφορης διαχείρισης και φύλαξης των εξωτερικών 

συνόρων. Ως αποτρεπτικό, αλλά και ως διαχειριστικό μέσο τονίσθηκε - για μία 

ακόμη φορά - η συνεργασία με τρίτες χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί ο 

επαναπατρισμός και η επανεγκατάσταση των παράτυπων μεταναστών, αλλά και 

να αποκτηθεί η βέλτιστη πρόσβαση στη λήψη πληροφοριών ως προς τις 

μελλοντικές μεταναστευτικές ροές. Τέλος, όσον αφορά στην υποδοχή ατόμων που 

εισέρχονται παράνομα στην Ένωση και αιτούνται ασύλου, η Ευρώπη επιδιώκει 

την κατασκευή και την εφαρμογή ενός δίκαιου, αλλά αυστηρού Ενιαίου 

Συστήματος Ασύλου. 
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Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας 

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το καθεστώς αντιμετώπισης των μεταναστών και 

προσφύγων διαφοροποιείται πολύ από χώρα σε χώρα παρά τις προσπάθειες για 

τη δημιουργία κοινής μεταναστευτικής πολιτικής και κοινών μηχανισμών 

διαχείρισης και ελέγχου αυτών. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η αντιμετώπιση του 

μεταναστευτικού φαινομένου αναφέρεται σε όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές 

Συνθήκες (π.χ. Μάαστριχ, Λισσαβόνας) και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά 

Σύνορα των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) αποτελεί μία 

προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 Το 2003 - κατά την ελληνική προεδρία της Ένωσης - συντάχθηκε και 

εγκρίθηκε από τα κράτη - μέλη η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (Ε.Σ.Α.), η 

οποία αναθεωρήθηκε αργότερα το 2008. Στο καταστατικό κείμενο της Ε.Σ.Α. 

αναγνωρίζεται η κρισιμότητα της Μεσογείου ως μία περιοχή με έντονα 

χαρακτηριστικά αστάθειας και ταυτόχρονα υποστηρίζεται η ανάγκη για μια 

συγκροτημένη και από κοινού αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης 

μετανάστευσης σε συνδυασμό με το λαθρεμπόριο και την παράνομη διακίνηση 

όπλων. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά για την ανάγκη ελέγχου των εξωτερικών 

συνόρων της Ένωσης στην περιοχή και ιδιαίτερα για μια βελτιωμένη φύλαξη των 

θαλάσσιων συνόρων. Καθώς τα ευρωπαϊκά σύνορα συμπίπτουν με αυτά των 

«εξωτερικών» κρατών - μελών της, οι όποιες συλλογικές προσπάθειες και δράσεις 

αφορούν τα εν λόγω σύνορα μπορούν να γίνουν μόνο σε επίπεδο συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών - μελών (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2009). 

 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας θέτει τρεις αρχές στις οποίες θα 

πρέπει να εδράζονται όλες οι δράσεις της Ένωσης και αφορούν ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής (Dijck 2006). 

 Η πρώτη από αυτές τις αρχές είναι η πρόληψη: «Αυτό σημαίνει ότι 

θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε πριν εξελιχθεί η κρίση. Από την άλλη η 

αποτροπή συρράξεων και απειλών δεν είναι δυνατόν να ξεκινά πολύ νωρίς». Η 

αντιμετώπιση του προβλήματος στη ρίζα του θα πρέπει ιδεατά, να κλείσει το 
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χάσμα μεταξύ των «εχόντων» και των «μη εχόντων», υπό την έννοια του 

αναφαίρετου δικαιώματος όλων των πολιτών για πρόσβαση σε βασικά δημόσια 

αγαθά και αξίες, όπως είναι η ασφάλεια, η πολιτική ελευθερία και η κοινωνική 

καταξίωση. Είναι αυτό το χάσμα που παράγει τα συναισθήματα της απογοήτευσης 

και της περιθωριοποίησης - εκ μέρους εκείνων που αποκλείονται οικονομικά ή 

πολιτικά - τη ριζοσπαστικοποίηση και τον εξτρεμισμό, την κοινωνική και πολιτική 

αστάθεια, τις ογκώδεις μεταναστευτικές ροές και τέλος τις όποιες διακρατικές 

εντάσεις και συγκρούσεις. 

 

 Η μείωση του προαναφερθέντος χάσματος απαιτεί μία ολιστική 

προσέγγιση, η οποία αποτελεί τη δεύτερη αρχή και αφορά στις προεκτάσεις της 

ασφάλειας στην οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία και οι οποίες 

συσχετίζονται περίπλοκα – ένα άτομο δεν μπορεί να απολαύσει οποιοδήποτε 

δημόσιο βασικό αγαθό εκτός αν έχει πρόσβαση σε όλα αυτά – και όλες 

εμπλέκονται σε διαφορετικό βαθμό, σε κάθε μία από τις απειλές και τις 

προκλήσεις. Στην Ε.Σ.Α. «καμία από τις νέες απειλές δεν είναι καθαρά στρατιωτική, 

ούτε μπορούν να αντιμετωπιστούν με αμιγώς στρατιωτικά μέσα. Κάθε μία απαιτεί 

συνδυασμό πληθώρας εργαλείων». Επομένως, κάθε εξωτερική πολιτική πρέπει 

ταυτόχρονα να εξετάζει όλες τις διαστάσεις, χρησιμοποιώντας με έναν 

ολοκληρωμένο τρόπο όλα τα διαθέσιμα εργαλεία «Διπλωματικές προσπάθειες, 

ανάπτυξη, εμπόριο και οι πολιτικές για το περιβάλλον, θα πρέπει να εμπεριέχονται 

σε μία κοινή ατζέντα». 

 

 Η παραπάνω ολιστική προσέγγιση είναι δυνατό να υλοποιηθεί με τον 

βέλτιστο τρόπο μέσω πολυεπίπεδων δράσεων, όπως προβλέπεται από την 

τρίτη αρχή. «Πρέπει να επιδιώξουμε την επίτευξη των στόχων μας μέσω της 

πολύπλευρης συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και μέσω συνεργασιών με 

τους βασικούς δρώντες». Υπό την πίεση όμως των τελευταίων εξελίξεων στα 

Νότια και Νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία πρωτοφανών μεταναστευτικών ροών προς τις ευρωπαϊκές χώρες, 

τα κράτη - μέλη έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη για αναθεώρηση της Ε.Σ.Α. και για 

το σκοπό αυτό έχουν εξουσιοδοτήσει ανάλογα την επικεφαλής της ευρωπαϊκής 
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διπλωματίας. Σύμβουλος της Ύπατης Εκπροσώπου δήλωσε ότι: «η Ένωση θα 

πρέπει να επικεντρώσει τις δράσεις της σε θέματα εξωτερικών σχέσεων σε έξι 

τομείς:  

 

 Στη μεγαλύτερη εμπλοκή στα Βαλκάνια και ιδιαίτερα ως προς την Τουρκία, 

 

 στη διατήρηση και την ανάπτυξη ευρωπαϊκής μεταπολεμικής τάξης, 

 

 στις κρίσεις που δημιουργούνται και εξελίσσονται στη Βόρεια Αφρική και στη 

Μέση Ανατολή,  

 

 στις σχέσεις με τις Αφρικανικές χώρες,  

 

 στη διαντλαντική συνεργασία και στις σχέσεις Ε.Ε.-ΝΑΤΟ και τέλος, 

 

 στη βελτίωση της συνεργασίας με τις ασιατικές χώρες υπό το πρίσμα μίας 

σχετικής ανανέωσης του συστήματος διεθνών θεσμών». 

 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Ένωση για τη Μεσόγειο 

 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ENP7) είναι μία δράση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο στρατηγικό επίπεδο. Διαμορφώθηκε το 2004 για να αποτρέψει τη 

δημιουργία οποιωνδήποτε νέων διαχωριστικών γραμμών, οι οποίες θα 

μπορούσαν να προκύψουν μεταξύ της διευρυμένης Ευρώπης και των γειτόνων 

της, καθώς και για να εδραιώσει την ευημερία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια 

όλων. Πρόκειται για πολιτική που βασίζεται στις αξίες της δημοκρατίας, του 

κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφορά δέκα 

έξι από τους πλησιέστερους γείτονες της ευρωπαϊκής επικράτειας, όπως 

παρακάτω: Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτο, Αλγερία, Αρμενία, Γεωργία, Ιορδανία, Ισραήλ, 

Λευκορωσία, Λίβανο, Λιβύη, Μαρόκο, Μολδαβία, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Συρία και 
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Τυνησία. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας αποτελεί ως επί το πλείστον μια διμερής 

πολιτική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κάθε χώρας εταίρου. 

Επιπλέον, πλαισιώνεται από περιφερειακές πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως 

είναι η Ανατολική Εταιρική Σχέση και η Ένωση για τη Μεσόγειο.  

 Μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, η Ένωση προσφέρει στους 

γείτονές της μια προνομιακή σχέση, θεμελιωμένη πάνω σε μια αμοιβαία 

προσήλωση σε κοινές αξίες - δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος 

δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση, αρχές της ελεύθερης οικονομίας και αγοράς και 

βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας περιλαμβάνει πολιτικό 

συντονισμό και βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση, αυξημένη κινητικότητα και 

ένταση των διπλωματικών επαφών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα 

στις 9 Ιουλίου 2015 με το οποίο επισημαίνει την ανάγκη για μια πολιτική γειτονίας 

με περισσότερη στρατηγική προσέγγιση, περισσότερο επικεντρωμένη, πιο 

ευέλικτη και πιο συνεκτική.  

 Η Ένωση για τη Μεσόγειο (UfM8) περιλαμβάνει τα 28 κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και 15 Μεσογειακές χώρες, όπως είναι η Αλβανία, η 

Αλγερία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία, ο Λίβανος, 

το Μαρόκο, η Μαυριτανία, το Μαυροβούνιο, το Μονακό, η Παλαιστίνη, η Συρία - η 

συμμετοχή της οποίας έχει ανασταλεί λόγω του εμφυλίου πολέμου -, η Τυνησία και 

η Τουρκία. Η Ένωση για τη Μεσόγειο αποτελεί ένα πολυμερές πλαίσιο για τις 

πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των χωρών της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου. Ξεκίνησε το 2008 στη Σύνοδο 

Κορυφής του Παρισιού και αποτελεί συνέχεια της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής 

Σχέσης (Euro-Med), επίσης γνωστή και ως διαδικασία της Βαρκελώνης. Η Ένωση 

για τη Μεσόγειο διαπνέεται από τους στόχους που καθορίζονται στη Διακήρυξη 

της Βαρκελώνης του 1995, και συγκεκριμένα τη δημιουργία ενός χώρου ειρήνης, 

σταθερότητας, ασφάλειας και κοινής οικονομικής ευημερίας, με πλήρη σεβασμό 

των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών, καθώς και την προώθηση της κατανόησης μεταξύ των πολιτισμών 

στην ευρωμεσογειακή περιοχή. 
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Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας 

 Όπως προαναφέρθηκε, στο παρόν ιστορικό πλαίσιο ενός κόσμου ο οποίος 

εξελίσσεται και αλλάζει με πολύ γρήγορο ρυθμό, η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με 

προκλήσεις ασφάλειας τόσο στην κοντινή της περιφέρεια όσο και πέρα από αυτή. 

Η μεγάλη διεύρυνση του 2004, πυροδότησε μια θεσμική κρίση στους κόλπους της, 

καθότι οι υφιστάμενοι θεσμοί αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Η κρίση εντάθηκε την 

επόμενη χρονιά, όταν απορρίφθηκε από τις λαϊκές βάσεις η Συνταγματική 

Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δημοψηφίσματα στη Γαλλία και την 

Ολλανδία. Η ένταξη χωρών, όπως η Πολωνία, με σαφείς ατλαντικούς 

προσανατολισμούς, υπονόμευσαν ευθέως την ευρωπαϊκή συνοχή και την ήδη 

ανεπαρκή πολιτική της εμβάθυνση.  

 Τελικά, μόλις την 1η Δεκεμβρίου 2009 δόθηκε συμβιβαστική λύση, όταν 

τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβόνας με τη θέσπιση νέων θεσμικών 

εργαλείων για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Κοινής Εξωτερικής 

Πολιτικής - Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑΑ) και της Κοινής Πολιτικής 

Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ). Η Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας  

(Common Security and Defense Policy - CSDP) παρέχει πλέον στην Ένωση τη 

δυνατότητα να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης, 

στην αποτροπή συρράξεων και στην ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας. Η ΚΠΑΑ 

αποτελεί κομμάτι της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής - Πολιτικής Ασφάλειας και 

Άμυνας και αντικατοπτρίζει ένα συνεκτικό τρόπο προσέγγισης διαχείρισης 

κρίσεων, αντλώντας ισχύ τόσο από πολιτικά όσο και από στρατιωτικά στοιχεία. 

 Οι επιτυχημένες αποστολές της Ένωσης μακριά από την εδαφική της 

επικράτεια, ακόμα και μακριά από την περιφέρειά της, ενέπνευσαν αισιοδοξία, ότι 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τη νέα 

Συνθήκη θεσπίστηκε η θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 

αντικαθιστώντας την αναποτελεσματική πρακτική της κυλιόμενης εξαμηνιαίας 

προεδρίας, από τον ηγέτη της προεδρεύουσας χώρας9. Επίσης, ενισχύθηκε η 

θέση του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ, αφού ενσωματώθηκε με τη θέση 
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ανανέωσης για άλλη μια θητεία. 
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του Επιτρόπου για τις εξωτερικές σχέσεις. Επιπλέον, αποφασίστηκε η σύσταση 

της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, αντίστοιχη του διπλωματικού σώματος ενός 

κράτους (Καζάκος 2008). 

 Οι σημαντικότερες θεσμικές αλλαγές που έγιναν σχετικά με την ΚΠΑΑ είναι: 

 Η διεύρυνση του φάσματος των αποστολών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 

 

 η ενίσχυση της δυνατότητας συνεργασίας ανάμεσα σε κράτη - μέλη 

που το επιθυμούν, στον αμυντικό τομέα, 

 

 η δέσμευση των κρατών - μελών για διάθεση των απαραίτητων 

στρατιωτικών και μη δυνατοτήτων για την εφαρμογή της ΚΠΑΑ και ο καθορισμός 

του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (European Defence Agency -

EDA), 

 

 η θέσπιση ρήτρας αλληλεγγύης, σε περίπτωση που ένα κράτος - 

μέλος δεχτεί τρομοκρατική επίθεση, ή υποστεί καταστροφή οφειλόμενη στη φύση 

ή τον άνθρωπο. Η ρήτρα αυτή δεν έχει όμως τη βαρύτητα του αντίστοιχου άρθρου 

V του ΝΑΤΟ, αφού, προς το παρόν, έχει εθελοντικό χαρακτήρα (Καζάκος 2008). 

 Μέχρι και το 2014 ήταν κοινή πεποίθηση και πρακτική των κέντρων 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα θέματα της μετανάστευσης - κατά 

προέκταση και της λαθρομετανάστευσης - και της παροχής ασύλου αφορούσαν 

αποκλειστικά και μόνο την εσωτερική ασφάλεια και τον τομέα πολιτικής 

προστασίας και ασφάλειας, δηλαδή τις υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας και 

ελέγχου των συνόρων. Για τον λόγο αυτό απουσίαζε ο στρατιωτικός τομέας από 

τις πολιτικές και τις πρακτικές που αφορούν τον έλεγχο της λαθρομετανάστευσης.  

 Αναμφισβήτητα, η ανομοιογένεια στο εσωτερικό της Ένωσης σε συνδυασμό 

με την απροθυμία των κρατών - μελών να απεμπολήσουν την αποκλειστική τους 

αρμοδιότητα στη χάραξη μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής του ασύλου, 

συνιστούν τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν καταστήσει την οποιαδήποτε 
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πρωτοβουλία, μέχρι σήμερα, αναποτελεσματική (Γιαννακοπούλου 2014). Υπό το 

καθεστώς του φόβου ότι η ανεξέλεγκτη και μαζική μετανάστευση, απειλεί να 

διαβρώσει την παραδοσιακή εθνική κυριαρχία, μεμονωμένα κράτη προχώρησαν 

σε αυτόνομες δράσεις, οι οποίες εμπλέκουν κατά περίπτωση στρατιωτικά μέσα, 

αρχικά σε επιχειρήσεις πληροφοριών και έρευνας ISR10, στη συνέχεια σε 

επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης SAR11 και στη συνέχεια υπό την πίεση του 

συνεχώς αυξανόμενου αριθμού μεταναστών σε επιχειρήσεις αποτροπής και 

φύλαξης των συνόρων. 

Παράτυπη μετανάστευση και προβλήματα ασφάλειας 

 Η παράτυπη μετανάστευση έχει καταστεί παγκοσμίως και ειδικότερα εντός 

του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πρόβλημα αιχμής. Οι κοινωνικές 

διαστάσεις του ζητήματος σε συνδυασμό με την εμπλοκή του διεθνούς 

οργανωμένου εγκλήματος στη διακίνηση των λαθρομεταναστών, προσδίδουν στο 

φαινόμενο διττή σημασία που επηρεάζει εξίσου τις σχετικές γεωστρατηγικές και 

γεωοικονομικές ισορροπίες των περιφερειακών συστημάτων. Ειδικότερα, η 

διακίνηση λαθρομεταναστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί στις μέρες 

μας ένα από τα σπουδαιότερα προβλήματά της, λόγω των δυνητικών ζητημάτων 

ασφαλείας, αλλά και των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών παρενεργειών 

που δημιουργεί, ως μια από τις πλέον κερδοφόρες εγκληματικές δραστηριότητες 

(υψηλό κέρδος - μικρός κίνδυνος). 

 Οι μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές κατά τη μετα-ψυχροπολεμική εποχή, 

ανέδειξαν την ανάγκη αναθεώρησης του περιεχομένου της έννοιας της ασφάλειας. 

Η νεορεαλιστική προσέγγιση, η οποία επικεντρώνεται στη μελέτη του φαινομένου 

του πολέμου και την ανάλυση στρατιωτικών απειλών κατά της κυριαρχίας και της 

επικράτειας ανεξαρτήτων κρατών, παρουσιάζεται ανεπαρκής σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο και ασταθές περιβάλλον. Ζητήματα όπως η διακίνηση παράτυπων 

μεταναστών, συμπεριλαμβάνονται πλέον σε μια διευρυμένη θεώρηση της έννοιας 

της διεθνούς και περιφερειακής ασφάλειας. Αυτό άλλωστε, αναδεικνύεται στα 

συμπεράσματα δύο σύγχρονων διακριτών προσεγγίσεων για το θέμα, της Σχολής 

                                            
10

  ISR : Information Systems Research 
11

 SAR : Search And Rescue 
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της Κοπεγχάγης και της Κριτικής προσέγγισης, οι οποίες συγκλίνουν στην 

ανεπάρκεια της μελέτης των θεμάτων διεθνούς ασφάλειας με την προσέγγιση του 

πολιτικού ρεαλισμού (Τζιφάκης 2004). 

 Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι, η λαθρομετανάστευση αποτελεί 

γεωστρατηγική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι επηρεάζει συνολικά το 

σύστημα ασφαλείας και άμυνας της ενοποιημένης γεωγραφικής επικράτειας των 

κρατών - μελών της. Η διακίνηση των παράτυπων μεταναστών μέσω 

οργανωμένων δικτύων εμπεριέχει όλα τα χαρακτηριστικά μίας εγκληματικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία σε συνδυασμό με τη χρήση πλαστών 

εγγράφων, τους ελλιπής συνοριακούς ελέγχους, τη διεύρυνση της Ένωσης και τη 

διαφθορά των κρατικών λειτουργών, συνιστά επιπλέον, μία γεωοικονομική απειλή 

για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο. Σύμφωνα με τον καθηγητή Ιωάννη Μάζη, «η 

παράνομη διακίνηση λαθρομεταναστών διαμορφώνει ένα πλαίσιο με δυναμικές και 

πρότυπα που εγγράφονται στους τομείς της οικονομίας, της πολιτικής, του 

πολιτισμού και της ασφάλειας», συνθέτοντας μια μη στρατιωτική ασύμμετρη 

απειλή, που υπονομεύει την ισχύ του ενιαίου γεωγραφικού, πολιτικού και 

οικονομικού χώρου της Ευρώπης.  

 Η παγκοσμιοποίηση στην περίπτωση της διακίνησης παράτυπων 

μεταναστών προσφέρει στις εγκληματικές οργανώσεις τις κατάλληλες συνθήκες 

δραστηριοποίησης. Οι οργανώσεις διακίνησης λαθρομεταναστών 

εκμεταλλευόμενες συστηματικά τις νομοθετικές αντιφάσεις, τα κενά αλλά και την 

αδράνεια ή την αδιαφορία της διοικητικής αλυσίδας των διωκτικών αρχών και των 

συνοριακών ελέγχων, χρησιμοποιούν δρομολόγια μεταβαλλόμενης 

διαπερατότητας στα ευρωπαϊκά σύνορα (Adamoli, et al. 1998). Η μεγάλη έκταση 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας διακίνησης παράτυπων μεταναστών, 

υπαγορεύει την ανάγκη προσαρμογής και λειτουργίας στους κανόνες της 

ελεύθερης αγοράς, όπως είναι η ανάδειξη των προσφερόμενων υπηρεσιών με την 

κατάλληλη προώθηση και διαφήμιση τους. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

συμπεριλαμβάνουν την παροχή των απαραίτητων πλαστών ταξιδιωτικών 

εγγράφων, τη μεταφορά, τη βοήθεια διέλευσης των συνόρων, τη διάθεση 

καταλυμάτων ακόμα και την εύρεση εργασίας ή ημιαπασχόλησης στη χώρα 
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προορισμού. Τα δίκτυα διεκπεραίωσης των παραπάνω υπηρεσιών 

συνυπολογίζουν παράγοντες όπως είναι η σχετική απόσταση μεταξύ της χώρας 

προέλευσης και προορισμού, καθώς και οι εκάστοτε υφιστάμενοι νομοθετικοί 

περιορισμοί που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την παροχή ασύλου.  

 Υπό αυτό το πρίσμα, η παράνομη μετανάστευση παράγει για τις 

ευρωπαϊκές χώρες μία σειρά θεμάτων ασφάλειας τα οποία αναπτύσσονται με την 

αθρόα και συγκαλυμμένη είσοδο στις ευρωπαϊκές χώρες, των μελών 

τρομοκρατικών οργανώσεων ή του οργανωμένου εγκλήματος. Τα άτομα αυτά 

εισέρχονται συνήθως με την ιδιότητα του πολιτικού ή οικονομικού μετανάστη-

λαθρομετανάστη και χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες οργανώσεις για τη 

διακίνηση όπλων, εκρηκτικών ναρκωτικών ή ακόμα και όπλων μαζικής 

καταστροφής. Ακόμα και άτομα που έχουν την επίσημη ιδιότητα του πρόσφυγα 

αλλά ανήκουν σε φανατικές ισλαμιστικές οργανώσεις, δύνανται να 

χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις αυτοκτονίας, αφού αυτού του είδους οι οργανώσεις 

εκμεταλλεύονται επιδέξια τα αισθήματα οργής, μίσους και εκδίκησης που έχουν 

καλλιεργηθεί στους δυνητικούς τρομοκράτες. 

 Απόρροια μίας τέτοιας διαδικασίας αποτελεί η ανατροφοδότηση της 

δυνατότητας στρατολόγησης των φανατικών μελών διαφόρων εθνικών και 

θρησκευτικών μειονοτήτων και μάλιστα, σε ευρωπαϊκό έδαφος, από στελέχη 

εξτρεμιστικών οργανώσεων. Επιπλέον, καθίσταται δυνατή και εύκολη η μαζική 

υποκίνηση των υπόψη εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων ενάντια στα κράτη 

εντός των οποίων διαβιούν, με σκοπό τη διατάραξη της κρατικής κανονικότητας, 

τη δημιουργία ζητημάτων στην παροχή προστασίας των πολιτών και την 

αποδιοργάνωση της κοινωνικής συνοχής. Ο αντίκτυπος των επιμέρους 

εξτρεμιστικών δράσεων είναι η καλλιέργεια αισθημάτων ξενοφοβίας και 

ανασφάλειας στον ιθαγενή ευρωπαϊκό πληθυσμό, με αποτέλεσμα την άκριτη 

ομαδοποίηση όλων των αλλοδαπών με την ταυτόχρονη σε αυτούς απόδοση της 

κατηγορίας του τρομοκράτη.  

 Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι η λαθρομετανάστευση αποτελεί μία 

σύγχρονη απειλή για την εσωτερική ασφάλεια των κρατών και συνακόλουθα για το 
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σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου, αφού εντός της Ένωσης ισχύει η αρχή της 

ελεύθερης διακίνησης πολιτών, αγαθών και κεφαλαίων, στο πλαίσιο της συνθήκης 

του Σένγκεν. Τα βασικά στοιχεία του φάσματος των απειλών εντοπίζονται στο 

οργανωμένο έγκλημα, την απάτη, την πλαστογραφία, τη διαφθορά, την 

τρομοκρατία, τη διακίνηση όπλων, εκρηκτικών και ναρκωτικών. Η διακίνηση 

παράτυπων μεταναστών ως επιχειρηματική δραστηριότητα επηρεάζει ασφαλώς 

και τη γεωοικονομία του χώρου της Ένωσης. Εν κατακλείδι, το φαινόμενο της 

λαθρομετανάστευσης συγκροτεί μία ασύμμετρη απειλή και αφορά κυρίως στη μη 

παραδοσιακή στρατιωτική πλευρά της ασφάλειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 Παρατηρώντας την εξέλιξη της κοινοτικής νομοθεσίας, όσον αφορά στην 

υιοθέτηση μίας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, από τη θέσπιση της Ενιαίας 

Ευρωπαϊκής Πράξης μέχρι σήμερα, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι 

οικοδομείται πάνω σε κάποιες κοινές αρχές. Οι αρχές αυτές κατανέμονται σε τρείς 

αντίστοιχους τομείς που αφορούν την ευημερία, την ασφάλεια και την αλληλεγγύη. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, εκεί που φαίνεται να δίνεται ολοένα και περισσότερο 

βάρος, ειδικά όσον αφορά στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και 

του διασυνοριακού εγκλήματος, είναι η οικοδόμηση μίας κοινής μεταναστευτικής 

πολιτικής βασισμένης σε πέντε πυλώνες:  

 στην αρχή της προώθησης και ενίσχυσης της νόμιμης 

μετανάστευσης,  

 

 στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης κυρίως μέσω 

του επαναπατρισμού,  

 

 στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων,  

 

 στη συγκρότηση της Ευρώπης ως ενιαίου χώρου ασύλου και τέλος, 

 

 στη δημιουργία σύμπραξης με τις χώρες αποστολής και διέλευσης 

που θα ευνοεί τη συνέργεια μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης.  

 Μία μελλοντική ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική οφείλει, 

μεταξύ άλλων, να ευνοεί τη νόμιμη μετανάστευση, η οποία με τη σειρά της θα 

πρέπει να διέπεται από σαφείς, διαφανείς και δίκαιους κανόνες. Οι πολίτες τρίτων 
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χωρών πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες που να τους επιτρέπουν να 

αντιληφθούν τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες νόμιμης εισόδου και διαμονής στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2008). Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρθηκε και το 2004 κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες τη 17η και 18η Ιουνίου της χρονιάς 

εκείνης «η Ένωση θα αναπτύξει μία Κοινή Μεταναστευτική Πολιτική, η οποία θα 

στοχεύει στη διασφάλιση μίας αποτελεσματικής διαχείρισης των μεταναστευτικών 

ροών, σε κάθε επίπεδο». Στο πλαίσιο λοιπόν της παραπάνω διατύπωσης, μία 

κοινή μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να θεμελιώνεται στην αλληλεγγύη μεταξύ 

των κρατών - μελών, καθώς και στο συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των 

κρατών - μελών της Ένωσης και των τρίτων χωρών.  

 Η αλληλεγγύη και η ευθύνη αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία σε έναν τομέα 

στον οποίο οι αρμοδιότητες είναι κατανεμημένες μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και των κρατών - μελών. Η εφαρμογή μίας κοινής μεταναστευτικής 

πολιτικής δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία, παρά μόνο εάν στηρίζεται σε κοινές 

προσπάθειες και αν υπάρχει ένας, συγκεκριμένος, κοινά αποδεκτός στόχος που 

πρέπει να επιτευχθεί. Οι διαφορετικές εθνικές μεταναστευτικές πολιτικές είναι 

συνήθως απόρροια της εκάστοτε ιδιαίτερης εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής 

που εφαρμόζουν τα κράτη - μέλη με διαφορετικό ιστορικό, οικονομικό και 

δημογραφικό υπόβαθρο και οι οποίες έχουν σαφή επίπτωση σε χώρες πέραν των 

εθνικών τους συνόρων. Με δεδομένο ότι, κανένα κράτος - μέλος δεν μπορεί να 

ελέγξει πραγματικά ή να ρυθμίσει μόνο του όλα τα ζητήματα της μετανάστευσης, 

προβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη ο κοινοτικός συντονισμός στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2008).  

 Η κατανομή των οικονομικών βαρών αποτελεί επίσης μία σημαντική 

παράμετρο στο ζήτημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου, της 

αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και 

επομένως, μία συγκεκριμένη έκφραση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών - 

μελών. Οι ευρωπαϊκοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προωθήσουν 

την εφαρμογή κοινών αρχών και την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, ενώ οι 

εθνικοί πόροι πρέπει να επικεντρώνονται εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, ώστε να 
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επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μία άλλη έκφανση της 

αλληλεγγύης προστέθηκε κατόπιν συνολικής προσέγγισης της μετανάστευσης 

προκειμένου να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, προς το 

συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της διασποράς και 

των μεταναστευτικών κοινοτήτων. Τα κράτη - μέλη διέλευσης και υποδοχής 

μεταναστών οφείλουν να εμπλέκονται ενεργά στη δράση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έτσι ώστε τα ζητήματα της μετανάστευσης να αποτελέσουν μέρος τόσο 

του ευρύτερου διαλόγου με τρίτες χώρες όσο και της ευρωπαϊκής πολιτικής 

συνεργασίας για την ανάπτυξη.  

 Η κοινή, λοιπόν, μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να θεμελιώνεται σε 

υψηλό επίπεδο πολιτικής και επιχειρησιακής αλληλεγγύης, επιμερισμένης ευθύνης 

και κοινών προσπαθειών των κρατών - μελών εντός και εκτός των συνόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, τα ευρωπαϊκά κράτη οφείλουν αρχικά 

να ενισχύσουν την ανταλλαγή πληροφοριών στο εσωτερικό της Ένωσης, με στόχο 

την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, την αύξηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 

καθώς και την υιοθέτηση συντονισμένων προσεγγίσεων και δράσεων σε ζητήματα 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος (περιφερειακές συνεργασίες κ.τ.λ.). Παράλληλα,, θα 

πρέπει, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές 

που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών - μελών, με όρους μεταναστευτικών 

παραδόσεων, και αναγκών (Βαρβιτσιώτης 2006).  

 Ιδιαίτερα σημαντικό θα είναι επίσης να τεθούν σε λειτουργία και να 

βελτιωθεί η αποδοτικότητα των μηχανισμών εκείνων που αποσκοπούν στον 

έλεγχο των επιπτώσεων από τις παράνομες μεταναστευτικές ροές, πέραν των 

εθνικών συνόρων του κάθε κράτους - μέλους και εντός του ευρωπαϊκού χώρου, 

καθώς και των μέτρων που θεσπίζονται στον τομέα διαχείρισης της 

μετανάστευσης, κατά τρόπον ώστε να εξαλειφθούν οι αντιφάσεις και να βελτιωθεί 

ο συντονισμός στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση της χρήσης των 

κοινών τεχνικών μέσων (τεχνογνωσία, ομάδες αμοιβαίας υποστήριξης κ.τ.λ.), σε 

συμφωνία με μία στοχευμένη αξιοποίηση των οικονομικών και ανθρωπίνων 

πόρων της Ένωσης, θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου για 

την εν γένει διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Τέλος, ζήτημα καίριας 
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σημασίας αποτελεί και η βελτίωση της επικοινωνίας τόσο μεταξύ των κρατών - 

μελών όσο και με τις τρίτες χώρες, σχετικά με τους στόχους και τις στρατηγικές της 

ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. 

Μεγαλύτερη εμπλοκή στην περιφέρεια 

 Η περιφερειακή ολοκλήρωση αποτελεί το απότοκο της ισχυροποίησης των 

διμερών σχέσεων που επέφερε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 

(ΕΠΓ). Παράλληλα, η Ένωση για τη Μεσόγειο μετά το 2008, παρείχε μία νέα 

πολιτική ώθηση σ΄αυτή την κατεύθυνση, αφού η Ευρώπη διεύρυνε τη συνεργασία 

με τους νότιους εταίρους της, ως προς τη θαλάσσια ασφάλεια, την ενέργεια και τη 

μετανάστευση. Αναμφισβήτητα, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αποτέλεσε το 

σημαντικότερο μέρος αυτού του θεματολογίου. Επιπρόσθετα, η Εταιρική Σχέση 

της Ένωσης με την Ανατολή ενέτεινε στην ουσιαστική βελτίωση των σχέσεών 

μέσα από την αναβάθμιση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών 

συναλλαγών. Στόχος και σ΄ αυτή την περίπτωση είναι η διατήρηση αν όχι η 

ενίσχυση της ευημερίας και της σταθερότητας αυτών των χωρών.  

 Η επίτευξη μακροπρόθεσμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτεί την αδιάλειπτη συνεργασία της με τους διεθνείς 

θεσμούς και τις πλανητικές υπερδυνάμεις. Οι ευρωπαϊκές σχέσεις με τη Ρωσία 

έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας των πρόσφατων γεγονότων στην Ουκρανία και το 

δημιουργηθέν έλλειμμα εμπιστοσύνης κωλύει την επιθυμητή πολυεπίπεδη 

συνεργασία. Η αναβάθμιση αυτής της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να βασιστεί σε 

κοινές αξίες, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και 

ταυτόχρονα στις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Ζωτικής σημασίας προϋπόθεση για 

την επιτυχία του εγχειρήματος θα αποτελέσει εν προκειμένω, η αμέριστη εμπλοκή 

και συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε κάθε περίπτωση όμως, 

γίνεται κατανοητό ότι η επίτευξη ενός βιώσιμου περιφερειακού διακανονισμού 

απαιτεί τη σύγκληση όλων των περιφερειακών παραγόντων και περισσότερο 

αυτών που διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην περιοχή ενδιαφέροντος, 

όπως είναι η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και το Κατάρ. 
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Η συνεργασία με τρίτες χώρες  

 Η αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προϋποθέτει μία 

ουσιαστική εταιρική σχέση και συνεργασία με τις τρίτες χώρες και ειδικότερα 

εκείνες που αποτελούν τόπους μετάβασης ή προέλευσης μεταναστών. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Επιτροπή, «τα ζητήματα μετανάστευσης πρέπει να 

αποτελέσουν εγγενές μέρος της πολιτικής ανάπτυξης και των άλλων εξωτερικών 

πολιτικών της Ένωσης». Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

οφείλει να αναπτύξει στενή συνεργασία με τις χώρες εταίρους, σχετικά με τις 

δυνατότητες νόμιμης διακίνησης, τις ικανότητες διαχείρισης της μετανάστευσης, 

τον εντοπισμό των παραγόντων που ευνοούν τη μετανάστευση, την προστασία 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των παράνομων ροών.  

 Στην κατεύθυνση της επίτευξης αυτών των στόχων, τα κράτη - μέλη της 

Ένωσης οφείλουν να υποστηρίξουν τις τρίτες χώρες στην κατάρτιση ενός 

κατάλληλου εθνικού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα βελτιώνει τις πολιτικές 

μετανάστευσης και ασύλου, τηρουμένων πλήρως των σχετικών διεθνών 

συμβάσεων. Παράλληλα, η εντατικοποίηση της συνεργασίας, στην υποστήριξη και 

στην περαιτέρω κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των τρίτων χωρών 

ταυτόχρονα με την ανάπτυξη πολιτικών καλής διαχείρισης της μετανάστευσης, θα 

προωθήσει τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων προσαρμογής στις κοινές 

δράσεις. Εξάλλου, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι συμβατές με όσα 

καθορίστηκαν στο Πρόγραμμα της Χάγης του 2005, το οποίο εισήγαγε μεταξύ 

άλλων, την καταπολέμηση του προβλήματος της μετανάστευσης με μέσα 

εξωτερικής πολιτικής. Το Πρόγραμμα έκανε λόγο για σύμπραξη με τις τρίτες 

χώρες για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών καθώς και για «...ένα 

στρατηγικό πλαίσιο για την εντατικοποίηση της συνεργασίας και του διαλόγου με τις 

γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, σχετικά με το 

άσυλο και τη μετανάστευση, και για τη δρομολόγηση νέων μέτρων...»12 

                                            

Lindstrom C., European Union Policy on Asylum and Immigration. Addressing the Root 
Causes of Forced Migration: A Justiceand Home Affairs Policy of Freedom, Security and 
Justice? 
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 Προς την ίδια κατεύθυνση, μεγάλη σημασία αποκτά και η περαιτέρω 

ενίσχυση της συνεργασίας με τους Αφρικανούς εταίρους με στόχο την κοινή 

εφαρμογή της «διαδικασίας του Ραμπάτ» του 2006, για τη μετανάστευση και την 

ανάπτυξη. Στις 10 -11 Ιουλίου 2006, Γαλλία, Ισπανία και Μαρόκο διοργάνωσαν τη 

συνδιάσκεψη του Ραμπάτ στην οποία συγκεντρώθηκαν πενήντα επτά χώρες και 

από τις δύο ακτές της Μεσογείου. Όπως δήλωσε ο τότε Γάλλος ευρωβουλευτής 

Jean Marie Cavada «Για πρώτη φορά χώρες προέλευσης της μετανάστευσης, 

χώρες διέλευσης και χώρες προορισμού συνήλθαν για να συζητήσουν το 

πρόβλημα και να εξετάσουν πιθανά μέτρα από κοινού». Η καταπολέμηση των 

παράνομων δικτύων που διακινούν παράτυπους μετανάστες αποτέλεσε ένα 

ζωτικής σημασίας ζήτημα για τις συνυπογράφουσες χώρες. Η συνεργασία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες αποστολής μεταναστών στη βάση των ειδικών 

ενδιαφερόντων των δύο πλευρών ως προς τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών 

και τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, αποτελεί ζήτημα νευραλγικής 

σημασίας. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει όχι μόνο να συνεχίσει, 

αλλά και να ενισχύσει τον πολιτικό και τομεακό διάλογο που έχει αναπτυχθεί με τις 

χώρες που εντάσσονται στην Πολιτική Γειτονίας, προκειμένου να εμβαθύνει στην 

αμοιβαία κατανόηση των μεταναστευτικών προκλήσεων και να ενισχύσει την 

υπάρχουσα συνεργασία. 

 Επιπλέον, μία σύγχρονη τάση, η οποία θεωρείται ικανή να εξομαλύνει 

μερικώς τουλάχιστον το πρόβλημα της μετανάστευσης αποτελεί η κυκλική 

μετανάστευση (circular migration). Η κύρια ιδέα πίσω από αυτή την πολιτική 

απόφαση είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ελεγχόμενης διακίνησης των 

μεταναστών κατά το οποίο όλοι θα αποκομίζουν σχετικά οφέλη. Πιο συγκεκριμένα, 

πιστεύεται ότι μέσω της κυκλικής μετανάστευσης θα ωφεληθούν τόσο οι χώρες 

υποδοχής, οι οποίες θα καλύψουν τις ελλείψεις τους σε εργατικό δυναμικό, όσο 

και οι χώρες αποστολής οι οποίες θα εξασφαλίζουν εμβάσματα, τα οποία θα 

συνδράμουν στην αύξηση των χρηματοδοτικών εισροών. Σύμφωνα με την 

Παγκόσμια Επιτροπή για τη Διεθνή Μετανάστευση, οι χώρες προορισμού 

μπορούν να προωθήσουν την κυκλική μετανάστευση, δημιουργώντας διαύλους 

επικοινωνίας και μηχανισμούς, οι οποίοι θα επιτρέπουν στους μετανάστες να 

κινούνται σχετικά εύκολα μεταξύ της χώρας αποστολής και προορισμού. 
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Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης προτρέπει τις χώρες 

προορισμού να προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες για τακτική 

και επαναλαμβανόμενη εργασία, δίνοντας στους πολίτες τρίτων χωρών το κίνητρο 

και τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να επιστρέφουν στην ίδια εργασία στο 

μέλλον. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν τύπο εποχιακής εργασίας, με τη διαφορά 

ότι δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, όπως στην κλασική 

εποχιακή εργασία, αλλά αφορά περιόδους ακόμα και μεγαλύτερες του ενός έτους. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε μία μελέτη που πραγματοποίησε σχετικά με το ζήτημα 

αυτό η Παγκόσμια Τράπεζα, παρατήρησε ότι αν και τα οικονομικά οφέλη για τα 

κράτη και τους μετανάστες μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλα όσο διακηρύσσεται, 

εν τούτοις η κυκλική μετανάστευση μπορεί να συμβάλλει πολυεπίπεδα, ώστε η 

ιδέα της μετανάστευσης να τύχει μεγαλύτερης αποδοχής από κοινωνίες, σε χώρες 

προορισμού, οι οποίες αντιτίθενται σθεναρά στις μεταναστευτικές ροές (Vertovec 

2007). 

 Τέλος, ένα από τα βασικά μέσα που πρέπει να αξιοποιήσει η Ένωση για 

την εγκαθίδρυση των σχέσεων με τρίτες χώρες είναι η δημιουργία εταιρικών 

σχέσεων κινητικότητας οι οποίες αποσκοπούν στον επιμερισμό των 

υποχρεώσεων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών' Εκτός, από τα 

προγράμματα ανάπτυξης προς τρίτες χώρες που στοχεύουν στην καταπολέμηση 

των πρωταρχικών αιτιών της μετανάστευσης, όπως η φτώχεια και η καταπάτηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επικεντρωθεί 

στην εφαρμογή περιφερειακών προγραμμάτων προστασίας, τα οποία θα 

εστιάζονται στην ανάπτυξη μέσων και ικανοτήτων για την ορθή και δίκαιη 

διαχείριση των προσφύγων και των μεταναστών, όπως το πρόγραμμα AENEAS. 

Τέλος, απαιτείται η αναβάθμιση του συστήματος χρηματοδότησης επιλεγμένων 

περιοχών, οι οποίες συνήθως λειτουργούν ως χώρες μετάβασης ή προέλευσης, 

προκειμένου να ενισχύσουν τους συνοριακούς τους ελέγχους σε ξηρά και 

θάλασσα. Η βαθμιαία ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδίου προώθησης της 

συνεργασίας με τρίτες χώρες με κύριο στόχο την απαλοιφή των αιτιών που 

προκαλούν τις μεταναστευτικές εκροές από τις χώρες αυτές αλλά και την 

καταπολέμηση του κινδύνου της επαναπροώθησης των παράνομων μεταναστών, 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 
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Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων 

 Υπό την σκέπη της Συνθήκης του Άμστερνταμ, οι αρχικές και βασικές 

κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης διαγράφηκαν από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ταμπέρε το 1999, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της 

παράνομης μετανάστευσης ως ένα διασυνοριακό κίνδυνο, για τον οποίο ο έλεγχος 

των εξωτερικών συνόρων αποτελούσε βασικό μέσο αποτροπής. Συνεπώς, η 

Ένωση όριζε το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, κυρίως ως μία 

διασυνοριακή απειλή (Dijck 2006). Αυτό καταδεικνύεται και στα συμπεράσματα 

του Συμβουλίου στο Laeken το 2001, υπό το φώς της τρομοκρατικής επίθεσης της 

11ης Σεπτεμβρίου, στα οποία σημειώνεται ότι «Η καλύτερη διαχείριση των 

εξωτερικών συνόρων της Ένωσης θα βοηθήσει στη μάχη κατά της τρομοκρατίας, 

των δικτύων της παράνομης μετανάστευσης και στη διακίνηση ανθρώπων». 

 Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ακεραιότητα του χώρου 

Σένγκεν, στον οποίο οι εσωτερικοί συνοριακοί έλεγχοι των προσώπων έχουν 

καταργηθεί, αποτελεί διαχρονικά μία από τις πρώτες προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

εξωτερικών συνόρων και η ανάπτυξη πολιτικών συνοριακών ελέγχων σε 

συνδυασμό με τις πολιτικές τελωνειακών ελέγχων και πρόληψης έναντι άλλων 

απειλών που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την πολιτική προστασία, είναι 

καταλυτικής σημασίας προς την κατεύθυνση αυτή (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 2008).  

 Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενισχύσει την 

επιχειρησιακή διάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών - μελών της. 

Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί κυρίως μέσω της επέκτασης των δυνατοτήτων του 

όσον αφορά στον επιχειρησιακό έλεγχο και τις εξουσίες που διαθέτει, έτσι ώστε να 

εντείνει τους διασυνοριακούς ελέγχους σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί 

«υψηλού κινδύνου» λόγω της έκθεσης τους σε εξαιρετική μεταναστευτική πίεση. 

Επιπλέον, η περαιτέρω ανάπτυξη της χρήσης νέων τεχνολογιών και των 

κατάλληλων ηλεκτρονικών εργαλείων, για την αναγνώριση και την καταγραφή των 
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υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ένωση θα συμβάλλει στην 

ενίσχυση της εσωτερικής της ασφάλειας. Παράλληλα, απαραίτητη κρίνεται και η 

εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR), 

κυρίως μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών στο εσωτερικό των κρατών - μελών, 

καθώς και του συντονισμού μεταξύ αυτών, στο πλαίσιο των πολιτικών που 

εφαρμόζονται για την επιτήρηση και τη διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας.  

 Η παροχή τεχνογνωσίας και υλικοτεχνικής υποδομής στις τρίτες χώρες που 

αποτελούν τις πλέον σημαντικές χώρες διέλευσης και προέλευσης μεταναστών, 

θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο αποτελεσματικών και βιώσιμων ικανοτήτων 

διαχείρισης των συνόρων τους. Η ανάθεση πρωταγωνιστικού ρόλου στη 

FRONTEX για τον έλεγχο των μέτρων υλοποίησης από τις συγκεκριμένες χώρες, 

καθώς και τη δημιουργία μίας κοινής βάσης δεδομένων για ανταλλαγή 

πληροφοριών θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για τον έλεγχο της 

παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων. Στο ίδιο πλαίσιο 

εντάσσεται και η ενθάρρυνση της απόκτησης και λειτουργίας σύγχρονων μέσων 

εποπτείας και ελέγχου των ευρωπαϊκών συνόρων, μέσα από την απορρόφηση 

ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία θα πηγάζουν από μία αποτελεσματική και 

λειτουργική κατανομή των βαρών. Με αυτό τον τρόπο θα υποστηριχθούν τα κράτη 

- μέλη που αντιμετωπίζουν μαζικές αφίξεις λαθρομεταναστών και θα αποκτήσουν 

τη δυνατότητα να συνδυάσουν τους ευρωπαϊκούς πόρους με τους εθνικούς.  

 Τέλος, αξίζει να επισημανθεί η επιδίωξη μίας περισσότερο εντατικής 

συνεργασίας μεταξύ των αρχών των κρατών - μελών, προκειμένου να 

δημιουργηθεί ενιαία υπηρεσία εξωτερικών συνόρων, με την οποία κάθε ταξιδιώτης 

θα υπόκειται, κατά γενικό κανόνα, σε έναν και μόνο έλεγχο από μία και μόνη αρχή. 

Παρόλο όμως που θεωρείται ότι η ένταση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της 

Ένωσης κρίνεται αναγκαία για να εξασφαλίσει την ασφάλεια - σε όποια διάσταση 

κι αν αυτή εξετάζεται - των Ευρωπαίων πολιτών, υπάρχουν βάσιμοι φόβοι ότι 

μπορεί τελικά η Ευρώπη να περάσει, στο άλλο άκρο. Στη δημιουργία δηλαδή, ενός 

χώρου περιφραγμένου, απομονωμένου από τις γειτονικές, και αναπτυσσόμενες 

περιφέρειες του κόσμου, όπου κάθε αίσθημα ανθρωπισμού θα σταματάει στα 

εξωτερικά της σύνορα. Ο διάλογος για την Ευρώπη φρούριο ξεκίνησε ουσιαστικά 
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από τη Συνθήκη του Σένγκεν και την ελευθερία κίνησης στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων θεωρούνταν, από 

πλευράς των σκανδιναβικών κυρίως χωρών, ότι θα ενδυνάμωνε τους ελέγχους 

στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, θα ενίσχυε πρακτικές ελέγχου σε πληθυσμούς 

που ήδη διαμένουν εντός αυτής και θα δημιουργούσε πιο αυστηρές συνθήκες 

παροχής ασύλου σε όσους το χρειάζονταν. Η εικόνα κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα 

εύληπτη: ένα νέο τείχος κατασκευάζεται από δημοκρατικές χώρες, με σκοπό την 

υπεράσπιση ατομικιστικών προνομίων, αρνούμενο να προσλάβει έννοιες όπως η 

κοινωνική δικαιοσύνη, ουμανισμός κ.τ.λ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει 

κατανοητό από τους πολίτες των κρατών - μελών της Ένωσης, ότι η συζήτηση 

αυτή περί της μελλοντικής δημιουργίας μίας Ευρώπης φρουρίου, ούτε είναι κάτι 

γραφικό, ούτε εκπροσωπεί τις υπερβολικές απόψεις ορισμένων ακτιβιστών. 

Αντίθετα, αντανακλά μία γενικότερη στάση κυβερνητικών πολιτικών αρκετών 

κρατών - μελών της Ένωσης, οι οποίες στο όνομα των μεταναστευτικών ελέγχων 

και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στον τομέα της διαχείρισης αυτών των 

ροών, αυξάνουν τους νομικούς μεταναστευτικούς περιορισμούς και τις 

προϋποθέσεις εισόδου στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής αποτελεσματικότητας  

 Αναμφισβήτητα η ικανότητά της Ένωσης στην αντιμετώπιση των διαφόρων 

προκλήσεων ασφαλείας έχει εξελιχθεί κατά την τελευταία πενταετία. Οι διατάξεις, 

οι οποίες προβλέπονται στη συνθήκη της Λισσαβόνας προσφέρουν το κατάλληλο 

πλαίσιο για την ενίσχυση της διακρατικής συνοχής μέσω της βελτίωσης του 

θεσμικού συντονισμού και της λήψης νέων στρατηγικών αποφάσεων. Η 

περεταίρω στρατηγική περιφερειακή προσέγγιση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 

έγκαιρη αποτροπή της κλιμάκωσης των απειλών σε πηγές σύγκρουσης. Βασικές 

συνιστώσες αυτού του εγχειρήματος αποτελούν η διατήρηση της περιφερειακής 

ειρήνης, καθώς και η μακροπρόθεσμη στόχευση μείωσης της περιφερειακής 

φτώχειας. Η επίτευξη των στόχων αυτών, απαιτεί τη συνεκτική χρήση των 

διαθέσιμων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στην οικονομική και 

εμπορική συνεργασία, των διπλωματικών και της στρατιωτικής ή μη διαχείρισης 

των κρίσεων.  
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 Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διευρύνει τους δίαυλους 

επικοινωνίας και διαμεσολάβησης που διαθέτει, με την αποστολή ειδικών 

εντεταλμένων στις διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος. Σ΄ αυτή την περίπτωση ο 

ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

ως παράγοντες και εταίροι, είναι ζωτικής σημασίας. Εξάλλου, η διαρκής αίτηση 

παροχής βοήθειας από κράτη της περιφέρειας αντικατοπτρίζει - με τον καλύτερο 

τρόπο - την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) ως 

αναπόσπαστη συνιστώσα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ένωσης. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η 

ανάληψη της αποστολής στη Γεωργία, η οποία κατέδειξε ότι αναπόσπαστη 

προϋπόθεση μιας επιτυχούς ενέργειας είναι η συλλογικότητα με την ταυτόχρονη 

παρουσία συνεκτικής πολιτικής βούλησης. Το δίδαγμα της συγκεκριμένης 

αποστολής προτρέπει αφενός στην ιεράρχηση των ενδιαφερόντων, αλλά και στη 

μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής ευελιξίας, ως απάντηση της πολυπλοκότητας  

των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται. 

 Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών δομών διοίκησης και ελέγχου, καθώς και η 

βελτίωση των στρατιωτικών και μη μονάδων αντίδρασης, θα διευκολύνουν την 

ικανότητα ταχείας ανάπτυξης στις περιοχές ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα 

συνδυασμού πολιτικής και στρατιωτικής τεχνογνωσίας ήδη από το στάδιο του 

σχεδιασμού μιας αποστολής και μέχρι την υλοποίησή της, αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα επιτυχίας, καθώς η αντιμετώπιση του ζητήματος πραγματοποιείται με 

ολιστικό τρόπο. Γι΄ αυτό το λόγο θα πρέπει να αναπτυχθεί η συγκεκριμένη πτυχή 

της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) με τη διαμόρφωση 

κατάλληλων διοικητικών δομών και με τη χρήση κατάλληλων χρηματοδοτικών 

μηχανισμών και συστημάτων. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί και η 

ανάγκη βελτίωσης της στρατιωτικής εκπαίδευσης στην οποία θα αποδοθεί ένας 

συλλογικός - διακρατικός χαρακτήρας στη βάση της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΑΑΑ) και του νέου ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγής 

αξιωματικών. Η ύπαρξη στοιχείων ανθρωπιστικού περιεχομένου στην υπόψη 

εκπαίδευση θεωρείται αναγκαία, καθώς αποτελούν ιδρυτικά συστατικά της ίδιας 

της ευρωπαϊκής υπόστασης.  
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 Η ενσωμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις διάφορες 

δραστηριότητες και αποστολές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(ΕΠΑΑ), καθώς και η λήψη πολιτικών αποφάσεων με γνώμονα τον άνθρωπο 

πρέπει να συνάδει με κάθε πτυχή της ανθρώπινης ασφάλειας. Εξάλλου, η 

Ευρώπη έχει αναγνωρίσει τόσο τον ουσιαστικό ρόλο της γυναίκας στην 

οικοδόμηση της ειρήνης, όσο και την αδιαπραγμάτευτη προστασία των παιδιών 

κατά τις ένοπλες συγκρούσεις. Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση αποκτά 

η ύπαρξη διαφόρων μη στρατιωτικών αποστολών, οι οποίες θα πρέπει να 

επανδρώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό με ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, ώστε 

να έχουν τη δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης και διατήρησης επί μακρό χρονικό 

διάστημα στο θέατρο επιχειρήσεων. Σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, κομβικής 

σημασίας ζήτημα αποτελεί η ανάγκη πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ των 

εθνικών και των στρατιωτικών τμημάτων που θα εμπλέκονται στην περιοχή 

ενδιαφέροντος. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη - μέλη οφείλουν να σχεδιάσουν τις 

εθνικές στρατηγικές τους σε συμφωνία με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό, να συμμετέχουν στη συγκρότηση των τμημάτων υποστήριξης 

των αποστολών και να συνδράμουν στον προϋπολογισμό των προμηθειών και 

του εξοπλισμού.  

 Οι διαδικασίες απόκτησης και διάθεσης των αναγκαίων προμηθειών και 

εξοπλισμού υπολείπονται ως προς την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα 

έγκαιρης ανάπτυξης των αποστολών. Οι σύγχρονες ανάγκες των εκάστοτε 

στρατιωτικών αποστολών απαιτούν οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες θα πρέπει 

να ρυθμίζονται μεταξύ των κρατών - μελών στη βάση της αμοιβαίας συνεργασίας 

και του αναλογικά ισότιμου καταμερισμού των οικονομικών επιβαρύνσεων. Οι 

υπόψη πιστώσεις θα ικανοποιήσουν επιχειρησιακές απαιτήσεις σε εξοπλιστικές 

ανάγκες πολλαπλών δυνατοτήτων, όπως είναι οι στρατηγικές αερογέφυρες και οι 

διαστημικοί πόροι. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας οφείλει να υποστηρίξει 

αυτές τις απαιτήσεις δημιουργώντας μια ανταγωνιστική και βιώσιμη αμυντική 

βιομηχανία ανά την Ευρώπη, ενθαρρύνοντας την εξοπλιστική και τεχνολογική 

έρευνα και ανάπτυξη με τη δέσμευση μεγαλύτερων κονδυλίων και την καλλιέργεια 

νέων επιστημονικών προγραμμάτων.  
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Οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής κοινής μεταναστευτικής πολιτικής  

 Ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο των στρατηγικών ενεργειών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θα πρέπει να αποδοθεί στην ανθεκτικότητα των χωρών προέλευσης και 

διέλευσης των μεταναστών και των προσφύγων. Η υπόψη ανθεκτικότητα των 

χωρών αυτών κρίνεται σκόπιμο να εστιάζεται σε ανθρωπιστικές αξίες, με αιχμή την 

εκπαίδευση, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την προστασία του άμαχου 

πληθυσμού. Η Ευρώπη από κοινού με τις χώρες διέλευσης και προέλευσης, 

οφείλει να διαμορφώσει κοινές και εξατομικευμένες δράσεις κατά της παράτυπης 

μετανάστευσης, με χρήση της διπλωματίας, της ορθής διαχείρισης των συνόρων 

και την εφαρμογή των διαδικασιών επανεισδοχής. Μία τέτοια συνεργασία μέσω 

της προληπτικής διπλωματίας και της διαμεσολάβησης, θα αντιμετωπίσει και θα 

αποτρέψει τα βαθύτερα αίτια των μετακινήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα 

καταπολεμηθεί το διασυνοριακό έγκλημα. Παράλληλα, η παροχή στήριξης στις 

χώρες διέλευσης για τη βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής, καταγραφής και 

παροχής ασύλου, καθώς και η εξασφάλιση της αναγκαίας παροχής εκπαίδευσης, 

επαγγελματικής κατάρτισης και δυνατοτήτων βιοπορισμού θα προσδώσει 

πολύπλευρα οφέλη στην Ένωση.  

 Η ανακοπή των παράτυπων μεταναστευτικών ροών, μπορεί να επιτευχθεί 

μέσα από την ωρίμανση των διαδικασιών επιστροφής και της εγκαθίδρυσης των 

νόμιμων διαύλων μεταναστευτικής ροής. Η επίτευξη του στόχου αυτού 

καταδεικνύει την ανάγκη τόσο για την ενίσχυση και την εφαρμογή των 

υφιστάμενων νόμιμων οδών μετανάστευσης, όσο και τη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικότερου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Έτσι λοιπόν, θα 

κατοχυρώνεται το αναφαίρετο δικαίωμα αίτησης ασύλου, ενώ ταυτόχρονα θα 

διασφαλίζεται η ελεγχόμενη και νόμιμη είσοδος των αιτούντων διεθνούς 

προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην προσπάθεια αυτή η σύναψη 

παραγωγικότερων συνεργειών με τους διεθνείς θεσμούς, τις οργανώσεις των 

Ηνωμένων Εθνών, τους αναδυόμενους παράγοντες, την κοινωνία των πολιτών και 

τις τοπικές κοινότητες, θα ωθήσουν στην ορθή και δίκαιη διαχείριση της 

μεταναστευτικού ρεύματος. 
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 Είναι προφανές ότι η πολυπλοκότητα του φαινομένου της μετανάστευσης 

απαιτεί την εφαρμογή ενός πολιτικο-στρατιωτικού μείγματος, το οποίο θα 

συνδυάζει εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Πιο συγκεκριμένα, η 

ορθή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών επιβάλλει πολιτική βούληση, η οποία 

θα συνάδει αφενός με τη διατήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και με 

την πιστή εφαρμογή των περιοριστικών κανονισμών μεταναστευτικής διακίνησης 

με τη χρήση αποτρεπτικών μέσων. Η σύγκληση σ΄ αυτό το σημείο θα επιτευχθεί 

εφόσον το κάθε κράτος - μέλος αναπτύξει ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές 

πολιτικές με βάση τις βραχυπρόθεσμες δυνατότητες μεταναστευτικής 

απορρόφησης, σε συνδυασμό με ένα μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. 

Ουσιαστικά, η παράτυπη διάσταση του μεταναστευτικού φαινομένου θα πρέπει να 

ενσωματωθεί στην κύρια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ταυτόχρονα να 

διασφαλιστεί η συνδεσιμότητά της με εσωτερικές πολιτικές που αφορούν στη 

διαχείριση των συνόρων, την εσωτερική ασφάλεια, το άσυλο, την απασχόληση, 

τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. 

 Η στόχευση της αμυντικής ευρωπαϊκής πολιτικής στη διατήρηση της 

ασφάλειας, καθώς και στην πάταξη της τρομοκρατίας, των υβριδικών απειλών και 

του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί πλέον προτεραιότητα της. Το γεγονός 

αυτό έχει δημιουργήσει επιπρόσθετες απαιτήσεις για την ενίσχυση των δεσμών 

μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής δράσης και των υφιστάμενων απαιτήσεων στον 

εσωτερικό ευρωπαϊκό χώρο. Αντίστοιχα, προσπάθειες ενίσχυσης των διμερών 

διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών - μελών αναμένεται να υλοποιηθούν στους 

τομείς της συνεργασίας των εθνικών υπηρεσιών τάξης, δικαιοσύνης και 

πληροφοριών, με κεντρικό συντονιστή και αρωγό το δυναμικό της ευρωπαϊκής 

αστυνομικής υπηρεσίας (EUROPOL) και της ευρωπαϊκής δικαστικής υπηρεσίας 

(EUROJUST), έτσι ώστε να παρέχεται η μέγιστη στήριξη και αποτελεσματικότητα 

του συνόλου των δράσεων. 

  



 

 

69 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Με δεδομένη τη ρευστή και ταχέως μεταλλασσόμενη γεωπολιτική 

κατάσταση στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, μπορεί να 

προβλεφθεί με σχετική ασφάλεια ότι το μεταναστευτικό ζήτημα, θα απασχολήσει 

για αρκετά ακόμα χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμφισβήτητα, η διάκριση - όχι 

τόσο με εννοιολογικούς και νομικούς, αλλά με πραγματικούς όρους - μεταξύ του 

πρόσφυγα και του παράτυπου μετανάστη γίνεται ολοένα και περισσότερο 

δυσχερής. Η Ευρώπη λοιπόν, έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα κρίσιμο πολιτικό και 

πολιτισμικό διακύβευμα παροχής προστασίας και χορήγησης ασύλου, σε άτομα 

που αυτοδικαίως χαρακτηρίζονται εκτοπισμένοι και εισρέουν κατά συρροή στον 

ευρωπαϊκό χώρο. 

 Η διατήρηση της εθνικής και κατά συνέπεια της ευρωπαϊκής ασφάλειας 

εξαρτάται πλέον από μη παραδοσιακές και ασύμμετρες συνιστώσες, οι οποίες 

είναι σε θέση να δώσουν ισχυρά πλήγματα. Με την έξαρση της τρομοκρατίας και 

τη μεταφορά των απειλών κατά της ασφάλειας, εντός του ευρωπαϊκού χώρου, 

αναδείχθηκαν ουσιαστικά κενά στα υφιστάμενα συστήματα εσωτερικής ασφάλειας 

των πολιτών. Η σύνδεση μίας πιθανής τρομοκρατικής επίθεσης με το πρόσωπο 

του παράτυπου ή μη μετανάστη έχει εδραιωθεί πλέον στην πεποίθηση της δυτικής 

κοινωνίας. Παρόλα, αυτά οι υφιστάμενες δομές ασφάλειας των κρατών - μελών 

συνεχίζουν να εξυπηρετούν κατά κανόνα εξατομικευμένες εθνικές ανάγκες και 

προτεραιότητες, χωρίς να αποκρυπτογραφούν τη συνολική ευρωπαϊκή εικόνα, 

όντας σε ένα ενωσιακό χώρο άνευ διασυνοριακούς ελέγχους. 

 Μπροστά σε ένα τέτοιο σύνθετο ζήτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

αντιδράσει μέσω πολυμερών συζητήσεων, πολιτικών αποφάσεων και λήψη 

δράσεων, σε μία προσπάθεια διατήρησης της εσωτερικής της σταθερότητας. 

Σχεδόν σε όλες τις βασικές Συνθήκες της, προβλέπονται μέτρα ενίσχυσης των 

συνόρων, ανάπτυξης διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες και αποφάσεις για 

δημιουργία μίας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής αντιμετώπισης. Από τα 

αποτελέσματα όμως, διαφαίνεται ότι οι ήδη υιοθετημένες μέθοδοι εξασφάλισης της 

προστασίας των πολιτών της δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα, αντίθετα, 
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θεωρούνται από πολλούς, σπασμωδικές αντιδράσεις ενός μη ολοκληρωμένου και 

συνεκτικού προγράμματος. 

 Έτσι λοιπόν, η ευρωπαϊκή πολιτική κατά της παράτυπης μετανάστευσης 

οφείλει να ενισχύσει τα υφιστάμενα και να αναπτύξει νέα αμυντικά και αποτρεπτικά 

μέσα για την αναχαίτιση αυτού του είδους μεταναστευτικών εισροών και των 

σύμφυτων απειλών της, όπως είναι η λαθρεμπορία ανθρώπων, το εμπόριο όπλων 

και η τρομοκρατία. Μία πιθανή χρήση περισσότερο επιθετικών μέτρων στο 

πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, χρησιμοποιώντας θεσμικά 

εργαλεία της ΚΕΠΠΑ, στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση της απειλής κατά της 

ασφάλειας των κρατών - μελών της. Παράλληλα, η ενδυνάμωση της συνεργασίας 

της με τρίτες χώρες αποκτά ιδιαίτερη προτεραιότητα και καθίσταται ως ένα από τα 

βασικότερα εργαλεία για την απευθείας καταπολέμηση των αιτιών του 

προβλήματος, εν τη γεννέση. 

 Συνολικά, όπως επισημαίνεται και από την ίδια την Επιτροπή, όλα τα 

βραχυχρόνια αποτρεπτικά μέτρα δεν είναι από μόνα τους ικανά να καλύψουν τα 

κενά της ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης, τα οποία αναδεικνύονται 

ιδιαιτέρως την παρούσα χρονική περίοδο. Σχεδόν αυταπόδεικτα, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση υπολείπεται ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος 

διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου. Όλα τα χρησιμοποιούμενα μέσα 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και συνεπώς, εάν κάτι υπολειτουργεί τότε 

και τα υπόλοιπα θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Επομένως, εάν η Ευρωπαϊκή 

Ένωση οραματίζεται πραγματικά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης της μετανάστευσης, οφείλει να αναθεωρήσει τα μέσα που 

χρησιμοποιεί και να εκπονήσει μία νέα μεταναστευτική στρατηγική, η οποία θα 

βασίζεται στις ευρωπαϊκές αρχές της δικαιοσύνης και του ανθρωπισμού και δεν θα 

τις υποσκάπτει. 
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