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1.0 Εισαγωγικά στοιχεία 

 

1.1 Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα, τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον ρόλο της Ε.Ε. Σκοπός της μελέτης είναι να 

διερευνήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα στην δεδομένη χρονική 

περίοδο με βάση τα νομικά πλαίσια που έχουν θεσπιστεί, καθώς επίσης να προταθούν 

πιθανές λύσεις εξομάλυνσης αυτής της κρίσης. 

 Αρχικά, στη βιβλιογραφική επισκόπηση προσδιορίζονται οι διαφορές των όρων 

πρόσφυγας και μετανάστης, κατά την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε και τις διεθνείς 

Συνθήκες. Έπειτα, γίνεται μία ιστορική ανασκόπηση του φαινομένου της 

μετανάστευσης από την δημιουργία του έως σήμερα, με επίκεντρο την Ελλάδα. 

Επισημαίνονται οι Συνθήκες που έχουν υπογραφεί από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε και 

αφορούν το προσφυγικό ζήτημα, έτσι ώστε το ζήτημα να γίνει κατανοητό και από 

νομικής απόψεως, όπως επίσης καταγράφεται λεπτομερώς η ισχύουσα διαδικασία 

χορήγησης Ασύλου στους αιτούντες. Τέλος, γίνεται αναφορά στις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις αναφορικά με το προσφυγικό ζήτημα και την παράνομη διακίνηση 

προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια προς την Ελλάδα. Σε όλη την 

μελέτη εμπλέκεται η Ε.Ε, η συμβολή της στο παρόν ζήτημα καθώς και ο ρόλος της σε 

όλα τα επίπεδα του παρόντος θέματος. 

Μεθοδολογικά πραγματοποιείται ένας συνδυασμός μεθόδων, ποσοτικής έρευνας με 

ερωτηματολόγια και ποιοτικής έρευνας με συνεντεύξεις, με στόχο την διερεύνηση 

του θέματος σε βάθος και ταυτόχρονα από διαφορετικές οπτικές. Έτσι, με την 

ανάλυση της βιβλιογραφίας, των ποσοτικών δεδομένων, αλλά και του υλικού που 

προέκυψε από τις συνεντεύξεις αφενός επετεύχθησαν οι αρχικοί στόχοι τις εργασίας 

και αφετέρου προέκυψαν συμπεράσματα και πιθανές λύσεις, όπως η ισομερής 

απόδοση ευθυνών  και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. 
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1.2 Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια με την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έχουν 

αυξηθεί κατά πολύ τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. Το προσφυγικό ζήτημα 

έχει απασχολήσει πολλούς ειδικούς τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα από το 2011 με την 

έναρξη του Συριακού πολέμου. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πληγεί πάρα πολύ 

και όσο περνάει ο χρόνος γίνεται και πιο έντονο το πρόβλημα, αρχικά λόγω 

γεωγραφικής θέσης της (διότι αφενός θεωρείται σταυροδρόμι τριών ηπείρων και 

αφετέρου πέρα από τα χερσαία σύνορα έχει και τα θαλάσσια στα οποία υπάρχουν 

χιλιάδες νησιά και νησίδες ο έλεγχος των οποίων καθίσταται αδύνατος), αλλά και 

λόγω του ότι μέσα από την υπογραφή ευρωπαϊκών συνθηκών πολλοί από τους 

εισερχομένους εγκλωβίζονται στην χώρα μας. 

Οι στόχοι της εργασίας είναι αρχικά να διαχωριστεί είναι η διαφορά των εννοιών του 

πρόσφυγα (ο οποίος είναι κάποιος που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του και 

κινδυνεύει πραγματικά να υποστεί παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 

στη χώρα του εξαιτίας της ταυτότητάς του ή των πεποιθήσεών του), του μετανάστη ( 

ο οποίος είναι ένα άτομο που μετακινείται από έναν τόπο σε άλλο, είτε προσωρινά 

είτε μόνιμα, συνήθως για να βρει εργασία) και του παράτυπου μετανάστη (ο οποίος 

είναι κάποιος που δεν έχει νόμιμη άδεια εισόδου και παραμονής σε κάποια χώρα). 

Στη συνέχεια, μέσω της ιστορίας της μετανάστευσης κατά το πέρασμα των αιώνων 

θα γίνει κατανοητό, από ιστορικής πλευράς το ζήτημα. Μέσα από τις διεθνείς 

Συνθήκες θα διερευνηθεί εάν η Ελλάδα σε συνεργασία με την Ε.Ε έχει λάβει τα 

σωστά μέτρα πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης του προσφυγικού, καθώς 

επίσης και κατά πόσο το Σύστημα χορήγησης Ασύλου είναι αποτελεσματικό. 

Επιπλέον, μέσα από την σχέση της Ε.Ε και της Ελλάδας με την Τουρκία θα 

διερευνηθούν τα έως τώρα καθώς και τα μελλοντικά μέτρα διαχείρισης της μαζικής 

μετακίνησης προσφύγων και μεταναστών και ταυτόχρονα θα προσδιοριστεί το θέμα 

της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και η καταπολέμηση του. 

Το προσφυγικό ζήτημα έχει απασχολήσει και θα απασχολεί για πολύ καιρό ακόμα τις 

ελληνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πόλεμος στη Συρία δυστυχώς δεν 

φαίνεται να έχει τέλος σύντομα και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα όλο και 

περισσότεροι Σύριοι να προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο και ασφαλέστερο 

μέλλον. 
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2.0 Καθορισμός βασικών εννοιών 
 

Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που ακολουθεί τον άνθρωπο από την αρχή της 

ιστορίας του. Υπάρχουν ιστορικές πηγές που αναδεικνύουν πως οι ανθρώπινοι 

πληθυσµοί για αιώνες μετακινούνταν μαζικά, είτε από την ανατολή προς τη δύση είτε 

αντίστροφα. Το φαινόµενο της µετανάστευσης τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο 

επίκεντρο της επιστηµονικής έρευνας των κοινωνικών επιστηµών αλλά και της 

πολιτικής ατζέντας, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της ελληνικής 

εσωτερικής  πολιτικής. Η κατανόηση της µετανάστευσης από χώρα σε χώρα αποτελεί 

µία σύνθετη διαδικασία που προϋποθέτει την σύµπραξη πολλών επιστηµονικών 

κλάδων όπως της ανθρωπολογίας, της γεωγραφίας, της ιστορίας, της πολιτικής και 

της οικονοµίας (Ψηµµένος Ι., 2004). 

Καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι παίρνουν μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις στη 

ζωή τους: να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, την χώρα τους, την κοινότητά τους και 

συχνά ότι αγαπούν περισσότερο.(Κοσμόπουλος, Γ., 2016 και Διεθνής Αμνηστία, 

2015). Κάποιοι φεύγουν από φόβο για τη ζωή τους ή τη ζωή των οικείων τους. Άλλοι 

φεύγουν επειδή τους εξανάγκασαν η κοινωνική ή η οικονομική τους κατάσταση 

(Διεθνής Αμνηστία, 2015). Έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως η χειρότερη 

προσφυγική-μεταναστευτική κρίση στην ιστορία μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. 

Καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι σε είναι αναγκαστική μετακίνηση, πολλοί εξ 

αυτών στην  Ελλάδα. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες εικόνων εξαθλίωσης, 

απελπισίας, φόβου, ελπίδας. Γενικότερα, είναι ένα ζήτημα για το οποίο όλοι 

τελευταία έχουν άποψη (θετική ή αρνητική), αλλά χωρίς πολλές φορές να έχουν την 

απαραίτητη γνώση επί του θέματος. Αρκετοί είναι εκείνοι βρίσκονται υπό κράτηση, 

ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν καθημερινά ρατσισμό, ξενοφοβία και διακρίσεις αλλά 

ταυτόχρονα και συγκινητική αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Ανθρώπινα δικαιώματα 

«χαμένα στην μετάφραση» (Κοσμόπουλος, Γ., 2016). Ένα από τα πιο σημαντικά 

δικαιώματα που είναι κοινό σε όλους τους πρόσφυγες, στους αιτούντες άσυλο, στους 

μετανάστες και σε αυτούς που εκτοπίζονται στο εσωτερικό της χώρας τους είναι το 

δικαίωμα στην ελευθερία από διακρίσεις (Διεθνής Αμνηστία, 2015). Όλοι οι 

άνθρωποι έχουν ανθρώπινα δικαιώματα, όπως κι αν τους ονομάζουμε και όπου κι αν 

βρίσκονται ( Διεθνής Αμνηστία, 2015). 
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2.1 Πρόσφυγας-Μετανάστης 
 

Υπάρχει μία γενικότερη σύγχυση σχετικά με τον διαχωρισμό των εννοιών του 

πρόσφυγα, του μετανάστη, του παράτυπου μετανάστη, γι’ αυτό  θεωρώ ότι πρέπει 

να διαχωριστούν εξαρχής. Έχουν γραφτεί πολλά κείμενα προκειμένου να γίνει 

κατανοητή η διαφορά των εννοιών και ,κατά την άποψή μου, ένα από τα πιο 

σημαντικά και επίσημα είναι αυτό της Συνθήκης της Γενεύης. 

Με βάση το εγχειρίδιο για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του 

καθεστώτος των προσφύγων της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε, θεωρείται ότι στο 

σύγχρονο διεθνές δίκαιο, το νομικό καθεστώς που εφαρμόζεται στους πρόσφυγες και, 

ειδικότερα, στην προσφυγική ιδιότητα πηγάζει σε οικουμενικό επίπεδο από τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Προσφύγων της 28ης Ιουλίου 

1951 και το Πρωτόκολλο για το Καθεστώς των Προσφύγων της 31ης Ιανουαρίου 

1967.  

Έχουν γραφτεί ανά τα χρόνια πολλά κείμενα τα οποία προσδιορίζουν την έννοια του 

πρόσφυγα. Νεότερο τοπικής ισχύος κείμενο είναι η Σύμβαση που αφορά τα Ειδικά 

Θέματα των Προβλημάτων των Προσφύγων στην Αφρική, η οποία υιοθετήθηκε από 

τη Συνέλευση των Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Οργανισμού Αφρικανικής 

Ενότητας την 10η Σεπτεμβρίου 1969. Η Σύμβαση περιλαμβάνει έναν ορισμό της 

έννοιας «πρόσφυγας» που αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος είναι 

ταυτόσημο με τον ορισμό που υπάρχει στο Πρωτόκολλο του 1967 (δηλαδή τον 

ορισμό που δίνεται στη Σύμβαση του 1951 χωρίς όμως χρονικούς ή γεωγραφικούς 

περιορισμούς). Το δεύτερο μέρος υπάγει στην έννοια του «πρόσφυγα»: 

«Κάθε πρόσωπο που, λόγω εξωτερικής επιδρομής, κατοχής, ξένης κυριαρχίας, 

γεγονότων που διαταράσσουν σοβαρά τη δημόσια τάξη είτε σε τμήμα είτε ολόκληρη 

τη χώρα καταγωγής ή ιθαγένειάς του, εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει τον τόπο της 

συνήθους διαμονής του, με σκοπό να αναζητήσει καταφύγιο αλλού έξω από τη χώρα 

της καταγωγής ή της ιθαγενείας του» (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε, 2009).  

Γενικός ορισμός στη Σύμβαση του 1951 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Α (2) της Σύμβασης ,όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 3989/1959] 

ο όρος «πρόσφυγας» εφαρμόζεται σε κάθε πρόσωπο που: «συνεπεία γεγονότων 
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επελθόντων πρό της 1ης Ιανουαρίου 1951 και δεδικαιολογημένου 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 απολαύη 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 επιστρέψη εις ταύτην»  (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε, 

2009).  

2.2 Οικονομικοί μετανάστες διακρινόμενοι από τους πρόσφυγες 
 

 Μετανάστης είναι το πρόσωπο που για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που 

αναφέρονται στον ορισμό εγκαταλείπει οικειοθελώς τη χώρα του με σκοπό να 

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

περιπέτεια ή από οικογενειακούς ή άλλους προσωπικούς λόγους. Εάν ωθείται 

αποκλειστικά από οικονομικά κίνητρα, είναι οικονομικός μετανάστης και όχι 

πρόσφυγας. 

 Η διάκριση ωστόσο ανάμεσα στον οικονομικό μετανάστη και τον πρόσφυγα γίνεται 

μερικές φορές ασαφής, όπως και η διάκριση ανάμεσα στα οικονομικά και τα πολιτικά 

μέτρα που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του αιτούντος δεν είναι πάντοτε σαφής. 

Πίσω από τα οικονομικά μέτρα που επηρεάζουν την απόκτηση των μέσων διαβίωσης 

μπορεί να υπάρχουν φυλετικοί, θρησκευτικοί ή πολιτικοί στόχοι ή διαθέσεις εναντίον 

μιας ορισμένης ομάδας. Σε περιπτώσεις όπου τα οικονομικά μέτρα αφανίζουν την 

οικονομική υπόσταση ενός συγκεκριμένου τμήματος του πληθυσμού (όπως π.χ. η 

κατάργηση των δικαιωμάτων άσκησης εμπορίου ή επιβολή άνισης ή υπερβολικής 

φορολογίας σε συγκεκριμένη εθνική ή θρησκευτική ομάδα), τα πρόσωπα που 

πλήττονται μπορεί ανάλογα με τις περιστάσεις να γίνουν πρόσφυγες όταν 

εγκαταλείπουν τη χώρα (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε, 2009).  

Εάν το ίδιο θα μπορούσε να ισχύσει και για τα πρόσωπα που πλήττονται από γενικά 

οικονομικά μέτρα (δηλαδή μέτρα που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού χωρίς 

διάκριση) εξαρτάται από τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης. Αντιρρήσεις σε γενικά 

οικονομικά μέτρα καθαυτές δεν συνιστούν βάσιμους λόγους προς θεμελίωση της 

αίτησης προκειμένου να αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα. Εξάλλου, καθετί 

που εκ πρώτης όψεως εκλαμβάνεται κατά κύριο λόγο ως οικονομικό κίνητρο για την 
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αποδημία, μπορεί στην πραγματικότητα να εμπεριέχει και το πολιτικό στοιχείο, 

ενδέχεται δε να είναι οι πολιτικές πεποιθήσεις του ατόμου που τον εκθέτουν σε 

σοβαρές συνέπειες, και όχι οι αντιρρήσεις που προβάλλει στα οικονομικά μέτρα 

καθαυτά (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε, 2009).  

Επομένως στο άρθρο 1 της Σύμβασης καθορίζεται ακριβώς το ποιος είναι ο 

πρόσφυγας. Είναι ένα άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του 

τόπου κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, 

εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών 

πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να 

απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σ' αυτήν. Τι είναι η 

προστασία; Οι κυβερνήσεις θέτουν σε ισχύ τους νόμους μιας χώρας και 

προστατεύουν τους πολίτες σύμφωνα με τις διατάξεις τους. Όταν οι κυβερνήσεις 

αδυνατούν ή δεν είναι πρόθυμες να το κάνουν αυτό, συχνά κατά τη διάρκεια 

συγκρούσεων ή εμφύλιας διαμάχης, πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους, 

μεταβαίνοντας ακόμη και σε άλλη χώρα, όπου μπορεί να θεωρηθούν πρόσφυγες. 

Καθώς δεν απολαμβάνουν πλέον την προστασία της χώρας τους, το ρόλο αυτό 

αναλαμβάνει η διεθνής κοινότητα (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε, 2015).  

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο πλαίσιο των «μικτών μεταναστευτικών ροών», οι 

έννοιες του πρόσφυγα και του μετανάστη δεν είναι πάντοτε διακριτές, όμως πρέπει να 

γίνει κατανοητό ότι κάθε κατηγορία απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση. Η 

ουσιαστική βελτίωση και εξυγίανση του συστήματος ασύλου, δεν λύνει βέβαια από 

μόνη της τα προβλήματα που δημιουργεί η μαζική παράτυπη μετανάστευση, μπορεί 

όμως να έχει σημαντικά οφέλη για τη χώρα. 

Πρόσφυγες και Μετανάστες: Έχει νόημα σήμερα η διάκριση; 

Πρόσφυγες είναι τα άτομα που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής 

τους ή συνήθους διαμονής τους (στην περίπτωση των ανιθαγενών), εξαιτίας 

δικαιολογημένου φόβου δίωξης, για λόγους που σχετίζονται με τις πολιτικές τους 

πεποιθήσεις, την εθνική ή φυλετική τους προέλευση, τη θρησκεία τους, ή με το ότι 

ανήκουν σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Για τους παραπάνω λόγους, δικαιούνται 

άσυλο και διεθνή προστασία στη χώρα όπου καταφεύγουν. Στην ευρύτερη έννοια των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα τα οποία, χωρίς 

τον παραπάνω φόβο δίωξης, κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη, λόγω ένοπλων 
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συρράξεων ή γενικευμένης βίας. Χαρακτηριστικό και των δυο περιπτώσεων είναι ότι 

οι πρόσφυγες δεν μπορούν να απολαύσουν προστασίας στη χώρα καταγωγής ή 

συνήθους διαμονής τους. 

Μετανάστες είναι τα άτομα που εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής τους 

προσβλέποντας σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και γενικά διαβίωσης, στις χώρες 

τελικού προορισμού τους. Αν και ολοένα περισσότερο σήμερα οι λόγοι του 

ξεριζωμού είναι αναγκαστικοί, παρά αποτέλεσμα «ελεύθερης επιλογής» (ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις φυσικών ή περιβαλλοντικών καταστροφών ή απόλυτης φτώχειας), οι 

μετανάστες έχουν καταρχήν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους όποτε 

το θελήσουν, σε αντίθεση με τους πρόσφυγες. 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η διάκριση των δύο κατηγοριών εξακολουθεί να έχει νόημα 

και μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι οι πρόσφυγες, ελλείψει εθνικής προστασίας, 

προστατεύονται από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των 

Προσφύγων και άλλα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα. Σο δικαίωμά τους να ζητήσουν 

άσυλο αποτελεί βασική αρχή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Επομένως, η χορήγηση ασύλου δεν αποτελεί πράξη «φιλανθρωπίας» 

ούτε εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Ελλάδας, αλλά υποχρέωσή της με βάση 

τις διεθνείς συνθήκες, την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία ( Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ,2012). 

Ποια είναι η διαφορά πρόσφυγα και οικονομικού μετανάστη 

Οικονομικοί μετανάστες είναι τα πρόσωπα που εγκαταλείπουν τη χώρα τους 

προσβλέποντας σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, στις χώρες τελικού 

προορισμού τους. Πρόσφυγες, αντίθετα, είναι εκείνοι που φοβούνται για τη ζωή τους 

λόγω της φυλής, της θρησκείας, των πολιτικών τους πεποιθήσεων κλπ. Οι 

οικονομικοί μετανάστες έχουν καταρχήν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην 

πατρίδα τους όποτε το θελήσουν, σε αντίθεση με τους πρόσφυγες, που δεν μπορούν 

να επιστρέψουν μέχρι να αλλάξει εκεί η κατάσταση, έτσι ώστε να μπορούν να 

γυρίσουν και να είναι ασφαλείς. Αυτό επιτάσσει η διεθνής Σύμβαση της Γενεύης για 

το Καθεστώς των Προσφύγων, άλλα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα και η εθνική 

νομοθεσία.  Με άλλα λόγια, μόνο εάν κάποιος δεν είναι πρόσφυγας, τότε μπορεί να 

επιστραφεί στη χώρα του (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 2014). 

Ποιος/α θεωρείται μετανάστης/τρια, και ποιος πρόσφυγας; 
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Μετανάστης ή μετανάστρια θεωρείται ένα πρόσωπο που εγκαταλείπει τη χώρα του 

για να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του/της, από κοινωνική ή οικονομική άποψη 

(πχ για να βρει καλύτερη δουλειά ή να συνεχίσει την εκπαίδευσή του). 

Αντίθετα, πρόσφυγας είναι αυτός/η που εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του/ης ή 

τον τόπο της τελευταίας ή συνήθους διαμονής του/ης εξαιτίας δικαιολογημένου 

φόβου δίωξης εξαιτίας της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της συμμετοχής 

του/ης σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή των πολιτικών του/ης πεποιθήσεων 

(πραγματικών ή αποδιδόμενων) και για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να 

επιστρέψει στη χώρα του/ης. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει,το βασικό διεθνές 

δεσμευτικό κείμενο σχετικά με τα δικαιώματα των Προσφύγων είναι η Σύμβαση της 

Γενεύης. 

Εξαιτίας της δίωξης που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας/μία πρόσφυγας, δικαιούται να 

προστατευθεί από μια εξαναγκαστική επιστροφή στη χώρα καταγωγής του/ης (αρχή 

της μη επαναπροώθησης). Αυτό σημαίνει ότι η χώρα η οποία θα τον/ην υποδεχθεί δεν 

μπορεί να τον/ην αναγκάσει να επιστρέψει πάλι πίσω, αντίθετα είναι υποχρεωμένη να 

του/ης παρέχει προστασία. 

Πρέπει να θυμόμαστε πως η αποτυχία ενός κράτους να παράσχει τέτοια προστασία 

μπορεί να σημαίνει μια έμμεση καταδίκη σε θάνατο ή άλλες σημαντικές παραβιάσεις, 

όπως βασανιστήρια (Κοσμόπουλος, Γ., 2016). 

Κατά την άποψη της Διεθνούς Αμνηστείας,  οι πρόσφυγες δεν θα πρέπει να 

διώκονται για τυχόν παράτυπη είσοδο, ενώ μετά τη διαδικασία 

ταυτοποίησης/αναγνώρισή τους θα πρέπει να δικαιούνται να λάβουν τριετή άδεια 

παραμονής στη χώρα υποδοχής (άσυλο) και ταξιδιωτικά έγγραφα για να ταξιδέψουν 

προς άλλους προορισμούς, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

2.3 Κοινωνική Σκοπιά 
 

Όχι, δεν είναι «λαθρομετανάστες»! 

Η Διεθνής Αμνηστία δεν χρησιμοποιεί τον όρο «λαθρομετανάστης» ή «παράνομος 

μετανάστης» καθώς θεωρεί πως ο όρος «λαθραίος» ή «παράνομος»,  όχι απλώς δεν 

είναι δόκιμος για έναν άνθρωπο αλλά ταυτόχρονα μειώνει και την προσωπικότητά 

τους/της. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος όρος υποδηλώνει ή συνδέει τους μετανάστες με 
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την έννοια της εγκληματικότητας (πολύ συχνά κακοπροαίρετα). Όταν ωστόσο 

κάποιος δεν έχει νόμιμη άδεια εισόδου ή παραμονής σε κάποια χώρα και δεν πληροί 

τις προϋποθέσεις  για να λάβει καθεστώς διεθνούς προστασίας, θεωρείται παράτυπος 

μετανάστης.  (PRAKSIS, 2014). 

Ενώ οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονται στο διεθνές δίκαιο ως ξεχωριστή κατηγορία από 

τους μετανάστες, συχνά ταξιδεύουν μαζί χρησιμοποιώντας τους ίδιους 

μεταναστευτικούς δρόμους, πνίγονται στις ίδιες θάλασσές στη προσπάθειά τους να 

φτάσουν στην Ευρώπη ή πέφτουν θύματα των ίδιων κυκλωμάτων εμπορίας 

ανθρώπων, με αποτέλεσμα πολλές φορές να βιώνουν τις ίδιες παραβιάσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες μετάβασης ή στις χώρες προορισμού. Δυστυχώς 

είναι σύνηθες και το φαινόμενο τα ΜΜΕ να αναφέρονται μαζικά στους ανθρώπους 

που βρίσκονται σε κίνηση, χωρίς να ξεχωρίζουν τις διαφορετικές περιπτώσεις, 

δημιουργώντας εν προκειμένω μεγαλύτερη σύγχυση στην κοινή γνώμη. Σε αυτό 

συμβάλλει και η έλλειψη ενημέρωσης του κοινού καθώς και των σχετικών φορέων. 

Υπάρχουν και  εκτοπισμένοι/ες στο εσωτερικό της χώρας τους; 

Ο εκτοπισμένος/η στο εσωτερικό της χώρας είναι ένα άτομο που αναγκάστηκε να 

καταφύγει από ένα μέρος της χώρας σε ένα άλλο. Η βασική διαφορά μεταξύ ενός 

εκτοπισμένου στο εσωτερικό της χώρας και ενός πρόσφυγα είναι ότι ο τελευταίος 

διέσχισε διεθνή σύνορα. Όπως και οι πρόσφυγες, οι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της 

χώρας φεύγουν λόγω προβλημάτων όπως ο πόλεμος, οι εθνικές εκκαθαρίσεις, η 

θρησκευτική καταδίωξη ή ο λιμός. Οι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας τους 

δεν στερούνται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ότι η κυβέρνησή τους αδυνατεί ή δε θέλει να 

τους προστατέψει παρότι είναι υποχρεωμένη να το πράττει (Κοσμόπουλος, Γ., 2016). 

Ποιος είναι πρόσφυγας  

Πρόσφυγας είναι το άτομο, το οποίο βρίσκεται έξω από την πατρίδα του, και το οποίο 

διατρέχει βάσιμο φόβο δίωξης, λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της 

συμμετοχής του σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή των πολιτικών του πεποιθήσεων, και 

λόγω αυτού του φόβου δεν μπορεί να γυρίσει εκεί. Με την έννοια «δίωξη» νοείται η 

παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως τα βασανιστήρια, η 

αυθαίρετη κράτηση, η διακριτική μεταχείριση που θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση του 

διωκόμενου κοκ. (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 2014). 
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Προσδιορισμός των μεταναστών σε «λαθραίους» ή «παράνομους» :Οι συνήγοροι 

των δικαιωμάτων των μεταναστών σε όλη την Ευρώπη, προτρέπουν τα ΜΜΕ, τους 

φορείς χάραξης πολιτικής και όσους επηρεάζουν την κοινή γνώμη στη μετανάστευση 

α σταματήσουν να χρησιμοποιούν τον όρο «παράνομος μετανάστης» ή 

«λαθρομετανάστης» και να υιοθετήσουν ακριβείς και ουδέτερους όρους όταν 

αναφέρονται σε μετανάστες χωρίς χαρτιά .Η διαδεδομένη χρήση της ενοχοποιητικής 

γλώσσας επηρεάζει την καθημερινή πραγματικότητα των μεταναστών. Η αντίληψη 

ότι είναι «παράνομοι» ή «λαθραίοι» δημιουργεί ένα σημαντικό φράγμα στην 

πρόσβαση τους σε υπηρεσίες και στην υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

τους. Η χρήση του όρου «παράνομος» και συνεπώς η κατηγοριοποίηση των 

μεταναστών ως εγκληματίες, νομιμοποιεί και ορίζει ως κανονική την χρήση 

καταπιεστικών μέτρων επιβολής του νόμου κατά ανθρώπων, απλά και μόνο στη βάση 

μίας διοικητικής τους κατάστασης. Από νομικής πλευράς ο όρος «παράνομος 

μετανάστης» είναι λανθασμένος καθώς η έλλειψη εγγράφων δεν αποτελεί από μόνη 

της αδίκημα. Εφόσον δεν αποτελεί αδίκημα κατά προσώπων, περιουσίας η εθνικής 

ασφάλειας, στις περισσότερες χώρες υπάγεται στο αστικό δίκαιο και όχι στο ποινικό. 

Είναι λάθος να χρησιμοποιείται ο όρος παράνομος μετανάστης η λαθρομετανάστης 

για να περιγράφονται άνθρωποι που έχουν περάσει τα σύνορα μέσω ανεπίσημων 

οδών, καθώς παραβιάζεται το δικαίωμα τους για δίκαιη μεταχείριση ως προς τον 

νόμο. Επιπλέον αυτός ο όρος αγνοεί τα βασικά δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των 

μεταναστών. Εφόσον χρησιμοποιείται προς μετανάστες και ποτέ προς πολίτες είναι 

προσβλητικός και δημιουργεί διάκριση (PRAKSIS, 2014).  

Σε γενικές γραμμές λοιπόν, μετανάστης  είναι ένα άτομο που μετακινείται από έναν 

τόπο σε άλλο, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, συνήθως για να βρει εργασία. 

«Παράτυπος μετανάστης» (irregular migrant) είναι κάποιος που δεν έχει νόμιμη άδεια 

εισόδου και παραμονής σε κάποια χώρα. Είναι πιθανό να έχει πέσει θύμα 

σωματεμπορίας και οι έμποροι να τον έχουν εφοδιάσει με πλαστά έγγραφα. 

Η Διεθνής Αμνηστία δεν χρησιμοποιεί τον όρο «λαθρομετανάστης», πιστεύοντας ότι 

ο όρος «λαθραίος» δεν είναι δόκιμος για έναν άνθρωπο. Επιπλέον, υποδηλώνει και 

εκφράζει την έννοια της εγκληματικότητας (PRAKSIS, 2014). 

Πρόσφυγας είναι αυτός που δεν είχε άλλη επιλογή παρά να φύγει από την πατρίδα 

του. Ο όρος πρόσφυγας αναφέρεται σε άτομο το οποίο βρίσκεται εκτός της χώρας 
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καταγωγής του και έχει «δικαιολογημένο φόβο δίωξης εξαιτίας της φυλής, της 

θρησκείας, της εθνικότητας, της συμμετοχής του σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα 

ή των πολιτικών του πεποιθήσεων» (ορισμός της Σύμβασης του 1951 για το 

Καθεστώς των Προσφύγων) και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να 

επιστρέψει στη χώρα του. 

2.4 Ποιος είναι πρόσφυγας κατά τον Ο.Η.Ε 
 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, που έχει υπογραφεί από 

147 χώρες, πρόσφυγας είναι κάποιος που: 

 βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του 

 κινδυνεύει πραγματικά να υποστεί παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

του στη χώρα του εξαιτίας της ταυτότητάς του ή των πεποιθήσεών του. 

 Δεν μπορεί ή δεν θέλει να επιστρέψει επειδή η κυβέρνησή του δεν μπορεί ή 

δεν θέλει να τον προστατέψει. 

Εξαιτίας της δίωξης που μπορεί να αντιμετωπίσει, ένας πρόσφυγας δικαιούται να 

προστατευθεί από μια εξαναγκαστική επιστροφή στη χώρα καταγωγής του (αρχή της 

μη επαναπροώθησης). Εκτός από τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι, ο 

πρόσφυγας δικαιούται αυτήν την προστασία, όπως επίσης και προστασία από δίωξη 

για παράνομη είσοδο, έγγραφα ταυτότητας και ταξιδιωτικά έγγραφα και πρόσβαση σε 

μια μακροπρόθεσμη λύση (Διεθνής Αμνηστία, 2015). 

Αυτή μπορεί να είναι η ενσωμάτωση στη χώρα που του παρέχει άσυλο, η 

επανεγκατάσταση σε μια άλλη χώρα ή ο εθελούσιος επαναπατρισμός στη χώρα 

καταγωγής του, εφόσον αυτή γίνεται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. 

Όμως, οι πρόσφυγες, ενώ αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστή κατηγορία από τους 

μετανάστες, συχνά ταξιδεύουν μαζί, χρησιμοποιούν τους ίδιους μεταναστευτικούς 

δρόμους ή πέφτουν θύματα των ίδιων κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και πολλές 

φορές αντιμετωπίζουν τις ίδιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες 

μετάβασης ή στις χώρες προορισμού. Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 11,4 

εκατομμύρια πρόσφυγες στον κόσμο (Διεθνής Αμνηστία, 2015). 
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3.0 Ιστορική Αναδρομή 
 

Το συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα των σημερινών μεταναστευτικών ή προσφυγικών 

ροών σε συνδυασμό με την γενικότερη απουσία μιας διεθνούς πολιτικής βούλησης 

για την επίλυσή του, καθιστούν σε όλους μας επιτακτική την ανάγκη να 

κατανοήσουμε επιστημονικά και ιστορικά το πόσο διαχρονική έννοια είναι η 

μετανάστευση (Μανουσέλης, Σ., 2016). 

"Όλοι όσοι ζούμε σήμερα, χρωστάμε τη ζωή μας στα πολλά στρώματα 

μετανάστευσης που έγιναν από τους απώτερους προγόνους μας, ανατρέχοντας πολύ 

μακριά στο χρόνο, πριν καν την εμφάνιση της ανθρωπότητας κι ως τις προανθρώπινες 

απαρχές της ζωής στη γη. Λειτουργώντας παράλληλα με τις διαδικασίες της εξέλιξης, 

η μετανάστευση εξάπλωσε τα εξελικτικά προϊόντα της βιολογικής μετάλλαξης και τις 

πολιτισμικής καινοτομίας σε όλες τις περιοχές, όπου υπάρχουν άνθρωποι". Μ’ αυτά 

τα λόγια αρχίζει το εξαιρετικά επίκαιρο βιβλίο του Peter Bellwood, καθηγητή 

αρχαιολογίας στο Αυστραλιανό Εθνικό Πανεπιστήμιο της Καμπέρα. (Μάτσα, Κ., 

2016). Έχει σημασία, όμως, να εξερευνήσουμε τις ιστορικές ρίζες του φαινομένου 

της μετανάστευσης για να συνειδητοποιήσουμε ότι τελικά, όλοι είμαστε μετανάστες. 

Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι οι πρώιμοι άνθρωποι είχαν 

ολοκληρώσει τον αποικισμό του κόσμου πριν 2,5 εκατομμύρια έως 120.000 χρόνια, 

με εξαίρεση την Ανταρκτική και κάποια απόμερα νησιά των ωκεανών. Δεν 

γνωρίζουμε όμως, ποτέ, τι γλώσσα μιλούσαν, πόσοι άνθρωποι πήραν μέρος σε κάθε 

μεταναστευτικό κύμα, σε κάθε περιοχή, αφού δεν υπάρχουν γραπτές πηγές (Μάτσα, 

Κ., 2016). 

Η εξελικτική περιπέτεια του σύγχρονου ανθρώπου, σύμφωνα με την ανθρωπολογική 

και παλαιοντολογική σκέψη, ξεκίνησε στην Αφρική πριν από 200 χιλιάδες χρόνια με 

μικρά μεταναστευτικά ρεύματα αρχαϊκών Homo, κατέληξε στα 7,4 δισεκατομμύρια 

ανθρώπων που κατοικούν σήμερα στον πλανήτη. Άνθρωποι που μιλάνε περίπου 

7.000 διαφορετικές γλώσσες και διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το χρώμα του 

δέρματος, των μαλλιών ή των ματιών (Μανουσέλης, Σ., 2016). Οι άνθρωποι λοιπόν, 
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προέκυψαν από τη διαρκή μεταναστευτική ροή σωμάτων, γονιδίων, τεχνολογίας και 

πολιτισμών, τα οποία διαμόρφωσαν από κοινού τη σημερινή εικόνα του είδους μας 

(Μανουσέλης, Σ., 2016). 

Η μετανάστευση, λοιπόν, υπάρχει σταθερά σε όλη την ανθρώπινη προϊστορία. Ο 

Peter Bellwood όμως περιγράφει τρείς διακριτές φάσεις μετανάστευσης στη συνολική 

ανθρώπινη εξέλιξη:1. μεταναστεύσεις εξαφανισμένων ειδών του γένους Homo, όπως 

ο Homo Erectus και αργότερα οι Νεάντερνταλ.2. μεταναστεύσεις πρώιμων, 

σύγχρονων ανθρώπων (Homo Sapiens) στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, 120.000 

και 10.000 χρόνια πριν.3. μεταναστεύσεις αγροτών, βοσκών και κατασκευαστών 

πλοιαρίων σε πολλές ξεχωριστές ομάδες,σε όλες τις ηπείρους πλην Ανταρκτικής, 

μέσα στα τελευταία 10.000χρόνια.  

Υπάρχει βέβαια και μια τέταρτη, λέει ο συγγραφέας, ιστορική και πολύ πιο πρόσφατη 

μεταναστευτική φάση, σε 3 μαζικά μεταναστευτικά ρεύματα 150 εκατομμυρίων 

ανθρώπων, μεταξύ 1840 και 1950. Το ένα ρεύμα οδηγούσε από τη Δ. Ευρώπη στην 

Αμερική και την Αυστραλασία. Το δεύτερο από την Ινδία και την Κίνα στις 

παράκτιες περιοχές του Ινδικού Ωκεανού, τη Ν.Α Ασία και τον Ν. Ειρηνικό. Το τρίτο 

από τη Ρωσία και την Κίνα προς την Κεντρική και Β.Α. Ασία (Μάτσα, Κ., 2016). 

Τα αποτελέσματα μίας νέας μελέτης μέσω γενετικού υλικού DNA δείχνουν ξεκάθαρα 

ότι η Αφρική είναι ο μοναδικός τόπος όπου γεννήθηκε άνθρωπος. Αναφέρεται ως το 

μεγαλύτερο ταξίδι στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, μέλη του οποίου ξεκίνησαν 

από την Αφρική για να εγκατασταθούν σε κάθε μέρος του πλανήτη (Δεβετζόγλου, Γ., 

2012). Είναι γνωστό ως το μοντέλο της εξόδου από την Αφρική (out of Africa), στο 

οποίο όλοι οι πρώιμοι άνθρωποι βρίσκονταν εκεί και σε άλλες περιόδους 

μετανάστευσαν εκτός Αφρικής (Μανουσέλης, Σ., 2016). 

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι από ολόκληρη την υφήλιο συμμετείχαν και ακολούθησε 

ο Homo sapiens από την αρχαία Αφρική μέχρι την Ασία, την Ευρώπη, την Ωκεανία 

και την Αμερική. Γι' αυτή τη μετανάστευση ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν βάρκες 

με τις οποίες πέρασαν τα νερά που υπήρχαν εκεί πριν από 60.000 χρόνια 

(Δεβετζόγλου, Γ., 2012). 

«Όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι είναι απόγονοι μεταναστών, κάποιοι μάλιστα 

υποχρεώνονται να γίνουν (ξανά) μετανάστες». (Μανουσέλης, Σ., 2016).  
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3.1 Α’ και Β’ αποικισμός 
 

Στην αρχαιότητα οι μεταναστευτικές κινήσεις ήταν κάτι αρκετά συνηθισμένο. 

Από τα τέλη της Εποχής του Χαλκού παρατηρούνται μεταναστεύσεις πληθυσμών σε 

ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την παράδοση, την ίδια περίοδο 

συμβαίνει στον ελλαδικό χώρο η περίφημη «Κάθοδος των Δωριέων», δηλαδή η 

μετακίνηση δωρικών φύλων από βορειότερες περιοχές στην κεντρική Ελλάδα, την 

Πελοπόννησο και τα νησιά. Από τον 11ο αι. π.Χ. και εξής, λαμβάνει χώρα ο 

λεγόμενος «πρώτος αποικισμός», δηλαδή η μετακίνηση ελληνικών φύλων (κυρίως 

Ιώνων και Αιολών) προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τις μικρασιατικές 

ακτές. Η κίνηση αυτή προήλθε μάλλον ως αποτέλεσμα της εκτόπισης πληθυσμών από 

τους νέους κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας και δεν είχε συστηματικό χαρακτήρα 

(Γεωργοπούλου Θ., 2016). 

Από τον 8ο μέχρι τον 6ο αι. π.Χ., παρατηρείται ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης από 

την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου αρχικά προς τη Νότιο Ιταλία και τη 

Σικελία και εν συνεχεία προς ακόμη δυτικότερες περιοχές αλλά και ανατολικά μέχρι 

τον Εύξεινο Πόντο. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό και ως Ελληνικός αποικισμός (ή 

«δεύτερος αποικισμός») είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση πολλών νέων πόλεων-

αποικιών (Γεωργοπούλου Θ., 2016). 

3.2 Μικρά Ασία-Πόντος 
 

Μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1922,το 1923 υπογράφτηκε η Ανταλλαγή 

Πληθυσμών (Πιστοφίδης Α., 2012), η οποία προέβλεπε την υποχρεωτική ανταλλαγή 

πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τερματίζοντας την εμπόλεμη κατάσταση 

που είχε συνταράξει την Ανατολή από το 1914 έως το 1922 (Ρωμανίδης, Θ., 2013). 

Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο ανταλλαγή πληθυσμών νοείται η δια «συμβάσεως» 

υποχρεωτική ή ελεύθερη (εκούσια ή ακούσια) μετανάστευση υπηκόων, που ανήκουν 

σε φυλετικές (εθνικές), θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες από το ένα κράτος σε 

άλλο (ως επί το πλείστων όμορο) (Πιστοφίδης Α., 2012) 
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Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί μία πρωτοφανή για την παγκόσμια ιστορία 

ρύθμιση, καθώς μετακινήθηκαν με μοναδικό κριτήριο την θρησκεία περίπου δύο 

εκατομμύρια άνθρωποι 1,2 εκατομμύρια ορθόδοξοι χριστιανοί και 600.000 

μουσουλμάνοι(ΠιστοφίδηςΑ.,2012) 

 

Ο εκπατρισμός, βέβαια, του ελληνικού στοιχείου είχε συντελεστεί πολύ πριν από την 

έκβαση του Μικρασιατικού Πολέμου, Έλληνες από τα μικρασιατικά παράλια, την 

Ανατολική Θράκη και τον Πόντο είχαν καταφύγει στην Ελλάδα. 

Η τότε ελληνική κυβέρνηση είχε αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα καθώς 

πραγματοποιούταν 1,5 εκατομμύριο προσφύγων, οι οποίοι αποτελούσαν σχεδόν το 

20% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της 

ελληνικής γραφειοκρατίας δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Αποκατάστασης 

Προσφύγων υπό την προστασία της Κοινωνίας των Εθνών. Οι πρόσφυγες 

εγκαταστάθηκαν σε αγροκτήματα αλλά και στις πόλεις( κυρίως Θεσσαλονίκη, 

Αθήνα, Πειραιάς). Το 1930, 145.738 οικογένειες είχαν εγκατασταθεί σε 

αγροκτήματα, είχαν κτιστεί 27.000 σπίτια σε 127 οικισμούς, αλλά υπήρχαν και 

οικογένειες που έμεναν σε παράγκες (Ρωμανίδης, Θ.,2013).     

                                

3.3 Μετανάστευση των Ελλήνων στην Αμερική-Δεκαετίες 1900-1920 
 

Τον 20ό αιώνα η Ελλάδα υπήρξε χώρα αποστολής μεταναστών. Η μεταναστευτική 

ροή Ελλήνων προς τις ΗΠΑ που ξεκίνησε γύρω στο 1890 διαφοροποιείται από 

παλαιότερες μετακινήσεις ως προς τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 

αντιμετώπισαν στους τόπους εγκατάστασης. Το μεταναστευτικό αυτό ρεύμα προς τις 

ΗΠΑ και εκείνο των δεκαετιών του 1950 και 1960 προς την Αυστραλία και τις χώρες 

της Βορειοδυτικής Ευρώπης αιτιολογούνται ως φαινόμενο μετανάστευσης 

πληθυσμών κυρίως αγροτικών περιοχών σε κράτη με ανεπτυγμένο τον δευτερογενή 

τομέα το οποίο εντάσσεται στην γενικότερη άνιση οικονομική και τεχνολογική 

ανάπτυξη (Βεντούρα, Λ., 1999). 

Οι μεταναστευτικές ροές κορυφώθηκαν στην εικοσαετία 1900-1920 και η Ελλάδα 

έχασε το 8% του συνολικού της πληθυσμού. Περίπου 25.000 άνθρωποι εγκατέλειπαν 
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κάθε χρόνο την οικονομικά ανεπαρκή Ελλάδα και απέπλεαν με μεγάλες ελπίδες για 

την «Γη της Επαγγελίας», όπως χαρακτηριζόταν τότε η Αμερική που υποσχόταν 

αμύθητο πλούτο, ευημερία και χρυσές ευκαιρίες. 

Η Ελλάδα έκανε εξαγωγή εργατών ολόκληρο τον 20ό αιώνα. Στην περίοδο 1900-

1930 μετανάστευσαν 402.538 ΄Έλληνες (384.000 προς Βόρεια Αμερική, οι υπόλοιποι 

Καναδά και Αυστραλία). Ανέκαθεν, η κυρίαρχη τάξη της χώρας υποστήριζε τη 

μετανάστευση, την πρόβαλλε σαν "μέτρο οικονομικής βοήθειας" από αναπτυγμένες 

βιομηχανικά χώρες στις φτωχές, υπανάπτυκτες χώρες όπως η Ελλάδα. Ηταν μια 

σχέση "δούναι και λαβείν" μεταξύ των χωρών (Εφημερίδα Ριζοσπάστης, 2015). 

Μέχρι το 1920 περίπου 400.000 ΄Έλληνες, από τους 500.000 που έχουν εγκαταλείψει 

τη χώρα δουλεύουν στις ΗΠΑ. Στην αμερικανική απογραφή του 1910 αναφέρονται 

5.000 περίπου Έλληνες που έχουν αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα, ενώ στην 

επόμενη απογραφή, του 1920, ο αριθμός δεν φθάνει τις 30.000, οι περισσότεροι εκ 

των οποίων την είχαν αποκτήσει, υπηρετώντας στον στρατό κατά τον Α’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Στην πλειονότητά τους οι μετανάστες ήταν άντρες και άρχισαν να 

συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη, στις περιοχές πάνω από την κοιλάδα του Μισισιπή 

και κυρίως στο Σικάγο και στο Σαν Φρανσίσκο, στην Οκλαχόμα στο Ομπάχο 

(Παπάζογλου, Ν., 2014). 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, περίπου ένας στους επτά μετανάστες παρέμενε στη Νέα 

Υόρκη. Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν 50.000 Έλληνες εργάτες στα ορυχεία, 

και στις σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ οι εργάτες σιδηροδρόμων είχαν συγκεντρωθεί 

κυρίως στην Καλιφόρνια, όπου το 1910 το ποσοστό Ελλήνων στο συνολικό 

πληθυσμό ήταν μεγαλύτερο από οποιασδήποτε άλλη Πολιτεία (Κατσουλάκη, Ε., 

2013). 

Οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στις μεγάλες πόλεις απασχολούνταν σαν εργάτες σε 

εργοστάσια, σε χαλυβουργεία, σαν πλανόδιοι πωλητές φρούτων, γλυκών και 

λουλουδιών, σε στιλβωτήρια παπουτσιών (Κατσουλάκη, Ε., 2013). 

Αριθμητικά οι Έλληνες μετανάστες ήταν ολιγάριθμοι· αναλογικά ωστόσο με τον 

πληθυσμό της χώρας, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κρατών με τα 

σημαντικότερα μεταναστευτικά ρεύματα. Πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το 

μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών κατευθυνόταν στις ΗΠΑ. Η μεγαλύτερη ροή 

μεταναστών σημειώθηκε από το 1900 ως το 1917, περίοδο κατά την οποία 450.000 
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Έλληνες εισήλθαν στη χώρα αυτή. Η μετακίνηση συνεχίστηκε, με μειωμένους 

πάντως ρυθμούς, ως το 1924 οπότε θεσμοθετήθηκαν στις ΗΠΑ μέτρα για τον 

περιορισμό των μεταναστών από τις χώρες της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης. 

Το μεταπολεμικό μεταναστευτικό ρεύμα ήταν πολύ πιο μαζικό καθώς κάλυψε το 72% 

της συνολικής εξωτερικής μετανάστευσης μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. 

Σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις, οι μετανάστες από το 1946 ως το 1977 ήταν περίπου 

1.000.000. Πρόκειται για μια πρωτοφανή κινητικότητα που αφορούσε σχεδόν ένα 

άτομο στα οκτώ. Το 61% των μεταπολεμικών μεταναστών κινήθηκε προς τις χώρες 

της Βορειοδυτικής Ευρώπης και κυρίως προς τη Δυτική Γερμανία, 160.000 περίπου 

εγκαταστάθηκαν στην Αυστραλία, 135.000 στις ΗΠΑ, 100.000 στον Καναδά και οι 

υπόλοιποι σε άλλες υπερπόντιες χώρες. Από το σύνολο μεταναστών του 20ού αιώνα 

το 40% περίπου επέστρεψε στην Ελλάδα (Βεντούρα, Λ., 1999). 

3.4 Μεταπολεμικά-Μετανάστευση στην Γερμανία και την Αμερική 
 

3.4.1 Το γερμανικό παράδειγμα 
 

Για την Ελλάδα, η μετανάστευση δεν είναι κάτι καινούργιο. Ούτε το 1960 ήταν. 

Είχαν προηγηθεί κύματα από την αρχή του αιώνα.(10)Μετά τον Β’ παγκόσμιο 

πόλεμο η Ελλάδα βιώνει άλλη μια δύσκολη περίοδο στην ιστορίας της. Ανεργία, 

κοινωνική ανασφάλεια, είναι συνηθισμένα χαρακτηριστικά κυρίως στα κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού τα οποία βρήκαν διέξοδο για μια καλύτερη ζωή 

στην μετανάστευση. Το 1960 μάλιστα, την εποχή της μεγάλης εξόδου, υπογράφεται η 

ελληνογερμανική συμφωνία «Περί απασχολήσεως Ελλήνων εργατών στην 

Γερμανία». Μόνο στην Γερμανία θα μεταναστεύσουν περίπου 1.000.000 Έλληνες. Η 

Αμερική, ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Βέλγιο θα αποτελέσουν με τη σειρά τους 

κέντρα υποδοχής μεταναστών (Παπάζογλου, Ν., 2014). 

Το 1960 υπογράφηκε η διαβόητη «Ελληνογερμανική συμφωνία», η οποία όπως 

δήλωναν και οι δύο χώρες, θα έδινε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων 

μεταναστών. Στη Γερμανία ονομάστηκε και «διπλή συνθήκη», καθώς υπογράφτηκε 

μεταξύ Δ. Γερμανίας και Ισπανίας στις 29/3/1960 και ακολούθησε η υπογραφή με την 

Ελλάδα στις 30/3/1960 της «Σύμβασης Περί Επιλογής και Τοποθετήσεως Ελλήνων 

εργατών στις γερμανικές επιχειρήσεις». Αντίστοιχες διακρατικές συμφωνίες της Δ. 

Γερμανίας: το 1955 με Ιταλία (για εισαγωγή Ιταλών εργατών), το 1961 με Τουρκία, 
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το 1963 με Μαρόκο, το 1964 με Πορτογαλία, το 1965 με Τυνησία και το 1968 με 

Γιουγκοσλαβία. Έτσι οι Γερμανοί μεγαλοβιομήχανοι εξασφάλιζαν φτηνό εργατικό 

δυναμικό για τη ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία τους. Παράλληλα, η Δ. 

Γερμανία αποκατέστησε τις σχέσεις εξωτερικής πολιτικής και με χώρες που είχαν 

υποφέρει από τη ναζιστική κατοχή (Εφημερίδα Ριζοσπάστης, 2015). 

 

3.4.2 Το αμερικανικό όνειρο 
 

Η Αμερική είχε γίνει πόλος έλξης για τους Έλληνες μετανάστες ήδη από τις αρχές 

του 19ου αιώνα, όπου άφηναν τα χωριά τους στην αναζήτηση για καλύτερες 

συνθήκες ζωής. Αυτό το σύγχρονο μεταναστευτικό ρεύμα, αν και αντιμετώπισε 

δυσκολίες και ρατσιστικές συμπεριφορές μάλλον ήταν λιγότερες από εκείνες με τις 

οποίες ήρθαν αντιμέτωπα τα προηγούμενα (Παπάζογλου, Ν., 2014). 

Στις δεκαετίες 1950-1960 συγκεντρώθηκε υπερβολικός πληθυσμός στα μεγάλα 

αστικά κέντρα. Στην Αθήνα 2.530.207, σε συνολικό πληθυσμό 8.736.367. Οι βασικές 

αιτίες της εσωτερικής μετανάστευσης ήταν οικονομικοπολιτικές. Η αστική τάξη 

χρειαζόταν συγκεντρωμένη, φτηνή εργατική δύναμη, μικρό μεταφορικό κόστος κ.λπ. 

Συνέβαλε το μετεμφυλιακό πολιτικό κλίμα, η μετανάστευση των οικονομικά 

κατώτερων στρωμάτων της υπαίθρου, η μεγάλη ανεργία και υποαπασχόληση της 

αγροτικής τάξης, όλοι όσοι κατέκλυζαν τις πόλεις για κάποια αμοιβή. 

Υπολογίζεται ότι το 1961 οι άνεργοι στην Ελλάδα ήταν 238.900 ή 6,5% του 

συνολικού αριθμού των απασχολούμενων (2,8 εκατ.). Μαζί με τους 

υποαπασχολούμενους, κυρίως στη γεωργία, έφταναν τις 863.600 ή το 26,6% του 

συνολικού αριθμού των απασχολούμενων(Εφημερίδα Ριζοσπάστης, 2015). 

Για την αστική τάξη η μετανάστευση ήταν κάτι θετικό, επειδή μειώνονταν η ανεργία, 

οι κοινωνικές εντάσεις και ταυτόχρονα υπήρχε εισροή ξένου συναλλάγματος στην 

χώρα (Παπάζογλου, Ν., 2014). 

Στοιχεία της ΕΣΥΕ και άλλα δείχνουν ότι στην πενταετία 1956-1960 μετανάστευσαν 

162.000 Έλληνες (το 52% στις υπερπόντιες χώρες). Το 1961-1965 466.000 (25% στις 

υπερπόντιες χώρες). Το 1966-1970 365.000 (38% στις υπερπόντιες χώρες). Το 1971-

1975 177.000 (36% στις υπερπόντιες χώρες). Το 1976-1977 37.000 (38% στις 
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υπερπόντιες χώρες). Στα αντίστοιχα διαστήματα, το ποσοστό μεταναστών ανδρών 

στις ηλικίες 20-44 ετών ήταν 72% του συνόλου των αποδημούντων, 79%, 73%, 65% 

και 66% (Εφημερίδα Ριζοσπάστης, 2015). 

Στη δεκαετία 1961-1971 έφυγαν 892.175 άτομα σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης 

(βασικά στη λεγόμενη Δυτική Γερμανία), κυρίως άνδρες αλλά και γυναίκες, ηλικίας 

18-35 χρόνων. Το 90% προερχόταν από την ελληνική επαρχία, άκληροι, αγρότες, και 

οι περισσότεροι χωρίς ιδιαίτερη πείρα βιομηχανικού εργάτη. Συνυπολογίζοντας 

ναυτεργάτες και όσους καταχωρήθηκαν ως «προσωρινώς μετανάστες», ο συνολικός 

αριθμός ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο εργαζόμενους Έλληνες (Εφημερίδα 

Ριζοσπάστης, 2015). 

3.5 Δεκαετία 1990 -  Ελλάδα  
 

Η Ελλάδα σαν χώρα την δεκαετία του 1990 πριν παρουσιαστεί η οικονομική κρίση 

είχε πολλά ελκυστικά χαρακτηριστικά ως χώρα μετανάστευσης. Καταρχήν, ήταν μια 

χώρα οικονομικά αναπτυγμένη επομένως υποσχόταν θέσεις εργασίας όπως και υψηλά 

ημερομίσθια για τους μετανάστες συγκριτικά με την χώρα προέλευσης τους. Επίσης 

ήταν ένα κράτος οργανωμένο με θεσμούς και νόμους, μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, παράγοντες που μπορούν να εγγυηθούν σε ένα πρόσφυγα ή μετανάστη τα 

δικαιώματά του. Τέλος, ήταν μία γειτονική ή κοντινή χώρα στην χώρα προέλευσης 

τους πράγμα το οποίο βοηθούσε ψυχολογικά δίνοντας την ελπίδα επιστροφής στην 

πατρίδα τους, όπως και το χαμηλό κόστος μετακίνησης τους (Παπακωνσταντής Μ., 

2013) 

Η Ελλάδα, όπως και οι γειτονικές νοτιοευρωπαϊκές χώρες μετατράπηκαν σε χώρες 

υποδοχής μεταναστών από χώρες αποστολής μεταναστών τις προηγούμενες 

δεκαετίες. Με την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος η χώρα μας έγινε πόλος 

έλξης για  Ρωσοπόντιους παλιννοστούντες, Βορειοηπειρώτες, Αλβανούς  μετανάστες 

από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες καθώς και λίγα κύματα από την Αφρική και την 

Ασία (Εχέδωρος Γ., 2014). 

Πολύ μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα δέχτηκε η Ελλάδα την δεκαετία του 1990 από 

την γειτονική Αλβανία μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος του Ενβέρ 

Χότζα. Η γειτονική χώρα υπήρξε η «γη της επαγγελίας» για τους κατοίκους της 

Αλβανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας περίπου 1.400.000 
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Αλβανοί μετανάστευσαν τότε στην Ελλάδα σηματοδοτώντας το μέχρι τότε 

μεγαλύτερο μεταναστευτικό κύμα στην παγκόσμια ιστορία, δεδομένου του συνολικού 

πληθυσμού της Αλβανίας. Κατά την Deutsche Welle, ο συνολικός πληθυσμός της 

Αλβανίας ήταν 3.000.000 άρα σχεδόν οι μισοί κάτοικοι μετανάστευσαν στην 

γειτονική Ελλάδα. Σύμφωνα και πάλι με την Παγκόσμια Τράπεζα, το 2010 στην 

Ελλάδα ζούσαν μόνιμα 677.000 Αλβανοί, οι οποίοι αποτελούσαν τα τρία τέταρτα του 

συνόλου των μεταναστών στην Ελλάδα η οποία πλέον είχε ξεπεράσει τα 11.000.000 

κατοίκους (Εχέδωρος Γ., 2014). 

Οι πολιτικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ανατολική Ευρώπη στα τέλη του 

1980 ευνόησαν στον επαναπατρισμό των Ελλήνων από την Αμερική, την Αυστραλία 

και από χώρες της δυτικής Ευρώπης (όπως για παράδειγμα την Γερμανία). Σύμφωνα 

με τα στοιχεία του SOPEMI, 1999, το 1997 διέμεναν νόμιμα στην Ελλάδα 74.500 

αλλοδαποί από τους οποίους 6% ήταν Αλβανοί, 8% Βούλγαροι και 17% από την 

Ρωσική Ομοσπονδία (ακολουθούσαν οι Ρουμάνοι, Αιγύπτιοι, Ουκρανοί και πολίτες 

της πρώην Γιουγκοσλαβίας με 4% για την κάθε εθνικότητα). Σε αυτά τα στοιχεία 

περιλαμβάνονται οι ομογενείς, όπως είναι άλλωστε προφανές από το υψηλό ποσοστό 

των πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Τριανταφυλλίδου Α., 2005) 

Η 18η Δεκεμβρίου ανακηρύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια Ημέρα 

Μετανάστη, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εκστρατεία του ΟΗΕ για την 

προστασία του παγκόσμιου μετανάστη. 

Την ημερομηνία αυτή το 1990 υιοθετήθηκε από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ η 

«Διεθνής Συνθήκη για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών 

Εργατών και των μελών των Οικογενειών τους». Υπολογίζεται ότι το 2% του 

παγκόσμιου πληθυσμού, γύρω στα 150 εκατομμύρια ψυχές, ζουν εκτός της πατρίδας 

τους (Παπάζογλου, Ν., 2014). 
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4.0 Διεθνείς Και Ευρωπαϊκές Συνθήκες 
 

4.1 Σύμβαση της Γενεύης 
 

Η Σύμβαση για το καθεστώς των Προσφύγων υπογράφηκε στις 28 Ιουλίου 1951 στην 

Γενεύη. Η συγκεκριμένη συνθήκη εκτός από το ότι διαλευκαίνει τον όρο του 

πρόσφυγα, ουσιαστικά εξασφαλίζει τα δικαιώματα που έχουν οι πρόσφυγες, όπως την 

χορήγηση ασύλου, και τους εξασφαλίζει προστασία, αναγνωρίζοντας τον 

ανθρωπιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα του προβλήματος των προσφύγων. Μέσα 

στην Συνθήκη γίνεται πλήρως κατανοητό ότι το κάθε κράτος υποχρεούται να 

εφαρμόζει τη Σύμβαση ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή χώρας καταγωγής των 

προσφύγων. Πρέπει να υπάρχει μία ευνοϊκή μεταχείριση όσον αφορά σε θέματα 

λατρείας της θρησκείας τους, όποια είναι αυτή και όλα αυτά θα βρίσκονται και υπό 

την επίβλεψη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (Ύπατη Αρμοστεία του 

Ο.Η.Ε,2016). 

Πιο συγκεκριμένα, η Σύμβαση καθορίζει ακριβώς τον όρο του πρόσφυγα και το είδος 

της νομικής προστασίας ή άλλης παροχής που χρειάζεται, καθώς και των κοινωνικών 

δικαιωμάτων που αυτός ή αυτή οφείλει να λάβει από τα κράτη που υπέγραψαν το 

έγγραφο (UNHCR, 2016). Παραθέτει δηλαδή τα δικαιώματα του πρόσφυγα 

περιλαμβάνοντας και ελευθερίες όπως αυτές της θρησκείας, της μετακίνησης, της 

ελευθερίας, της εκπαίδευσης, της κατοχής ταξιδιωτικών εγγράφων, της δυνατότητας 

εργασίας και τονίζει τις υποχρεώσεις του ή της πρόσφυγα προς τη χώρα υποδοχής. 

Μία σημαντική διάταξη ορίζει τη μη επιστροφή του πρόσφυγα -ο νομικός όρος είναι 

η μη επαναπροώθηση -σε χώρα όπου υπάρχει φόβος δίωξής του (Ύπατη Αρμοστεία 

του Ο.Η.Ε, 2016). Ταυτόχρονα, καθορίζει και τις υποχρεώσεις του πρόσφυγα στις 

χώρες υποδοχής και τέλος ξεκαθαρίζει ότι συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, όπως οι 

τρομοκράτες, που δεν δικαιούνται προσφυγικής ιδιότητας και δεν καλύπτονται από 

την Σύμβαση. 
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Το Πρωτόκολλο του 1967 αφαιρεί τους γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς 

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

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

1951, μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση ασύλου. 

Επιπλέον καθώς το πρόβλημα των παραγκωνισμένων πληθυσμών αυξανόταν και 

εξαπλωνόταν σε όλο τον κόσμο, το Πρωτόκολλο του 1967 διεύρυνε την εντολή της 

Ύπατης Αρμοστείας. Η αρχική Σύμβαση ενέπνευσε επίσης την υπογραφή και άλλων 

κειμένων τοπικού χαρακτήρα όπως τη Σύμβαση του 1969 του Οργανισμού 

Αφρικανικής Ενότητας και τη Διακήρυξη της Καρθαγένης του 1984. Συνολικά 140 

χώρες έχουν υπογράψει το ένα ή και τα δύο κείμενα του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών. Αλλά καθώς, σε παγκόσμιο επίπεδο, η μορφή της μετανάστευσης άλλαξε και 

ο αριθμός των ατόμων που μετακινούνται έχει αυξηθεί υπερβολικά πολύ τα τελευταία 

χρόνια, έχουν αρχίσει να διατυπώνονται αμφιβολίες για τη σημασία της Σύμβασης 

του 1951, ιδιαίτερα για την Ευρώπη-που κατά ειρωνικό τρόπο ήταν και ο τόπος όπου 

εμπνεύστηκε (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε, 2016). 

  

4.2 Συνθήκη Σένγκεν 
 

Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν 

Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν του 1985. 

Ο χώρος Σένγκεν αποτελείται από το έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία των προσώπων. Ουσιαστικά, με αυτή τη Συνθήκη, οι χώρες που έχουν 

υπογράψει, έχουν καταργήσει τα εσωτερικά σύνορα του κράτους , αντικαθιστώντας 

τα με ενιαία εξωτερικά σύνορα. Εντός του χώρου αυτού εφαρμόζονται κοινοί 

κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά τις θεωρήσεις για διαμονές σύντομης διάρκειας, 

τις αιτήσεις ασύλου και τους ελέγχους των συνόρων. Ταυτόχρονα, για τη διασφάλιση 

της ασφάλειας εντός του χώρου Σένγκεν, ενισχύθηκαν η συνεργασία και ο 

συντονισμός μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών και των δικαστικών αρχών των 

κρατών. Η συνεργασία Σένγκεν ενσωματώθηκε στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) με τη συνθήκη του Άμστερνταμ, το 1997. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι χώρες μέλη 

του χώρου Σένγκεν, που συμμετέχουν δηλαδή στη συνεργασία Σένγκεν, είτε γιατί δεν 

επιθυμούν την κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες του 
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χώρου αυτού είτε γιατί δεν πληρούν ακόμα τους απαιτούμενους όρους για την 

εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν (EUR-Lex, 2016). 

Ο χώρος Σένγκεν έχει επεκταθεί σιγά σιγά σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Η Ιταλία 

υπέγραψε τις συμφωνίες το 1990, η Ισπανία και η Πορτογαλία το 1991, η Ελλάδα το 

1992, η Αυστρία το 1995 και η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία το 1996. Η 

Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, 

Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία εντάχθηκαν το 2007 και η Ελβετία, 

συνδεδεμένη χώρα, το 2008. Η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ρουμανία δεν είναι ακόμη 

πλήρη μέλη του χώρου Σένγκεν. Οι έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ των χωρών αυτών και 

του χώρου Σένγκεν διατηρούνται έως ότου το Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίσει ότι 

πληρούνται οι όροι για την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.  

Οι βασικοί κανόνες που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο Σένγκεν περιλαμβάνουν: α)άρση 

των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα β)κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται σε άτομα 

που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ γ)δημιουργία κοινών 

κανόνων σχετικά με τους όρους εισόδου και θεωρήσεις διαβατηρίων για σύντομες 

διαμονές δ)ενισχυμένη αστυνομική συνεργασία (συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων διασυνοριακής παρακολούθησης και συνεχούς καταδίωξης) 

ε)ενισχυμένη δικαστική συνεργασία μέσω ενός ταχύτερου συστήματος έκδοσης και 

καλύτερης μεταβίβασης της εκτέλεσης των κατασταλτικών δικαστικών αποφάσεων 

στ)θέσπιση και ανάπτυξη του συστήματος πληροφόρησης Σένγκεν (EUR-Lex, 2016). 

Τον τελευταίο καιρό πολλά κράτη μέλη της Ε.Ε έχουν απειλήσει με την έξοδό τους 

από την Σένγκεν και κάποια μάλιστα έχουν προτείνει την έξοδο της Ελλάδας από τον 

χώρο Σένγκεν.  Αυτό έχει συμβεί λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας που έχει η χώρα 

να ελέγξει με απόλυτο τρόπο τα σύνορά της. Βέβαια, πρέπει να κατανοήσουμε ότι 

καμία χώρα δεν μπορεί να σφραγίσει τα σύνορά της χωρίς να καταφύγει σε 

ανεπίτρεπτα μέτρα (ναρκοθέτηση, χρήση όπλων προς αποτροπή παράνομα 

εισερχομένων, παράνομες επαναπροωθήσεις κλπ.), ακόμη περισσότερο μια χώρα, 

όπως η δική μας, με τα δεκαοκτώ χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής και τις ιδιαίτερα 

αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις. (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 2014). 

Τέλος, κάτι που θα απειλούσε την παραμονή της Ελλάδας στο χώρο Σένγκεν είναι η 

θεωρία ότι θα έπρεπε να εφοδιάσουμε τους αιτούντες άσυλο με ταξιδιωτικά έγγραφα 

προκειμένου να κατευθυνθούν προς τις χώρες της Ε.Ε, οι οποίες αποτελούν και τον 
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τελικό προορισμό τους. Μάλιστα, οι υποστηρικτές της παραπάνω άποψης, 

κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν τους αφήνει να φύγουν. Κάτι τέτοιο θα 

ήταν μεγάλο λάθος από την κυβέρνηση,  διότι αυτό θα ισοδυναμούσε με κατάχρηση 

από Ελληνικής πλευράς της έλλειψης συνοριακών ελέγχων εντός Σένγκεν και θα 

ενίσχυε τα επιχειρήματα όσων απαιτούν την επαναφορά τους ή και ακόμα και την 

αναστολή της συμμετοχής της Ελλάδας από τη Σένγκεν (με αποτέλεσμα την εκ νέου 

εισαγωγή ελέγχων διαβατηρίων για όσους, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, προέρχονται 

από την Ελλάδα) (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 2014). 

 

4.3 Δουβλίνο ΙΙ 
 

Η συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ (2003), μαζί με την ανανεωμένη Συνθήκη Δουβλίνο ΙΙΙ, είναι 

αυτή κυρίως που έχει απασχολήσει και απασχολεί μέχρι και σήμερα την χώρα μας. 

Στις 18 Φλεβάρη του 2003 δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός 343, που πολιτογραφήθηκε 

ως Δουβλίνο ΙΙ. Θέσπιζε τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον καθορισμό του 

κράτους-μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης πολιτικού ασύλου 

που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη της ΕΕ από κάτοικο τρίτης 

χώρας. 

 Ο Κανονισμός του Δουβλίνου ΙΙ βασίστηκε στην υπόθεση ότι σε όλα τα κράτη μέλη 

της ΕΕ υπάρχουν ισοδύναμα πρότυπα προστασίας. Ωστόσο, οι πρακτικές και τα 

ποσοστά αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ των 

διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ επειδή η Ελλάδα δέχεται καθημερινά πολύ 

περισσότερους μετανάστες από οποιαδήποτε βορειοευρωπαϊκή χώρα λόγω της 

γεωπολιτικής της θέσης. Αυτό βέβαια, αμφισβητεί θεμελιωδώς τον δίκαιο χαρακτήρα 

της Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ. 

Όπως αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων και στην Ύπατη 

Αρμοστεία, το 2003 το Συμβούλιο των Υπουργών υιοθέτησε τον Κανονισμό 

Δουβλίνο II, ο οποίος ορίζει με ποια κριτήρια θα γίνεται η ανάθεση της ευθύνης για 

την εξέταση των αιτήσεων για παραχώρηση ασύλου. Βάσει του Κανονισμού, η χώρα 

που δέχθηκε την πρώτη αίτηση από τον αιτούντα άσυλο είναι επίσης υπεύθυνη και 

για την τελειωτική εξέταση της αίτησής του. Έτσι, κάθε κράτος – μέλος της ΕΕ 

υποχρεούται να δέχεται πίσω όσους αιτούντες άσυλο έχουν εισέλθει στο έδαφος της 
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ΕΕ διαμέσου αυτού και τώρα διαμένουν παράνομα σε κάποιο άλλο κράτος – μέλος. 

Επομένως, σύμφωνα με τον Κανονισμό Δουβλίνο II, κάθε μετανάστης που αιτείται 

άσυλο και καταφέρνει να εισέλθει στο έδαφος της ΕΕ, δικαιούται να εξεταστεί η 

αίτησή του από το κράτος διαμέσου του οποίου εισήλθε, ασχέτως του σε ποιο κράτος 

θέλει να διαμείνει τελικά ή διαμένει τώρα. Η άνιση αυτή κατανομή ευθυνών και 

βαρών μεταξύ των κρατών – μελών έχει ως αποτέλεσμα ορισμένα μόνο κράτη της ΕΕ 

να επωμίζονται έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό αιτήσεων ασύλου: τα κράτη – μέλη, 

των οποίων τα σύνορα αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και άρα 

λειτουργούν ως σημεία εισόδου μεταναστών, είναι και τα πλέον επιβαρυμένα, σε 

αντίθεση με κράτη της κεντρικής ή της βόρειας Ευρώπης. Συγκεκριμένα η Ελλάδα, 

που αποτελεί ένα από τα κυριότερα σημεία εισόδου μεταναστών και αιτούντων 

άσυλο στην Ευρώπη - αριθμεί 90% στο σύνολο των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ -

καλείται να εξετάσει έναν μεγάλο αριθμό αιτήσεων, χωρίς να έχει ούτε  την 

κατάλληλη υποδομή ούτε την ετοιμότητα για να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στη 

νέα αυτή πραγματικότητα. Ως αποτέλεσμα της διαμορφωθείσας αυτής κατάστασης 

είναι πολλά κράτη – μέλη της ΕΕ να έχουν αρχίσει να αναστέλλουν την 

επαναπροώθηση των αιτούντων άσυλο στη χώρα μας ,υποστηρίζοντας ότι οι 

συνθήκες κράτησης των αιτούντων και οι διαδικασίες εξέτασης των αντίστοιχων 

αιτήσεων δεν συνάδουν με την Αρχή Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Συγκεκριμένα, η Ύπατη Αρμοστεία είχε προβεί σε επίσημη σύσταση να παύσουν οι 

επιστροφές αιτούντων άσυλο στην χώρα μας, ενώ αρνητική ήταν και η παρέμβασή 

της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην υπόθεση M.S.S 

(Αφγανό αιτούντα άσυλο) εναντίον Βελγίου και Ελλάδος. Στα πλαίσια αυτά, η 

αναθεώρηση του Κανονισμού Δουβλίνο II παρουσιάζεται αναγκαία. 

Συμπερασματικά, με τη Συνθήκη και μετέπειτα Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙ, οι 

βόρειες και κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες μετέφεραν το μεταναστευτικό βάρος στη 

νότιο περιφέρεια της Ευρώπης. Σημειωτέον, ο Γ. Παπανδρέου, ως Υπουργός 

Εξωτερικών προώθησε επίσης την επικύρωση της Συνθήκη της Οττάβα με την οποία 

η Ελλάς υποχρεώθηκε να αποβάλλει τα χαρτογραφημένα ναρκοπέδια στη συνοριακή 

γραμμή του Έβρου με συνέπεια – εκτός της μείωσης της αμυντικής θωράκισης της 

χώρας – να διευκολύνονται οι δουλέμποροι και διακινητές στο να περνούν 

λαθρομετανάστες στα ελληνικά σύνορα. Εν κατακλείδι, το βαρύ τίμημα πληρώνει 

κυρίως η Ελλάδα με χιλιάδες παράνομους μετανάστες να υπεισέρχονται και να 
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διαμένουν στη Χώρα μας. Για πολλούς παρατηρητές, η παράνομη μετανάστευση 

αποτελεί ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας (Μιτζικού Μ., 

2015). 

 

 

4.4 Δουβλίνο ΙΙΙ 
 

Ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου 2013 και δημιουργήθηκε 

όπως και η παραπάνω Συνθήκη για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για 

τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 

διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013). 

Ο νέος κανονισμός 604, αντικαθιστά τον Κανονισμό 343 (Δουβλίνο ΙΙ) και  

καθιερώθηκε ως Δουβλίνο ΙΙΙ. Άρχισε να ισχύει από τις 29 Ιούνη του 2013 και βάσει 

αυτού εξετάζονται οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας (αίτηση πολιτικού ασύλου) από 

την 1η Δεκέμβρη του 2013 (Λιόντος, Γ., 2013). 

Με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το 

Δουβλίνο ΙΙΙ, όταν υποβάλλει κάποιος αίτηση διεθνούς προστασίας, θα ληφθούν τα 

δακτυλικά του αποτυπώματα, καθώς και των μελών της οικογένειας του που είναι 

άνω των 14 ετών. Τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι απαραίτητα επειδή θα εισαχθούν 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Βάση EURODAC που αποσκοπεί στην εφαρμογή του 

Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ». Επίσης, ο Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙΙ» καθορίζει ποιο 

από τα κράτη της Ευρώπης που δεσμεύονται από αυτόν είναι υπεύθυνο να εξετάσει 

την αίτησή ασύλου (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 2014). 

Σχετικά με τα θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων, οι σχετικές προβλέψεις αναφέρουν ότι 

εάν κάποιο μέλος της οικογένειας βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο 

ΙΙΙ», το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει κάποιος ενήλικος σε κάποιο κράτος του Δουβλίνο ΙΙ, την αίτηση εξετάζει η 

Ελλάδα. Τέλος, σε περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειας ενήλικου, βρίσκεται 

σε κάποιο κράτος της Ε.Ε, ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας ή αιτών άσυλο, εάν το 
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επιθυμεί, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση (Υπηρεσία Ασύλου, 

2016). 

Τα κράτη που εφαρμόζουν τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι η Αυστρία, το 

Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελβετία, η Εσθονία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η 

Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η 

Νορβηγία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η 

Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φινλανδία (εφεξής κράτη του 

«Δουβλίνο ΙΙΙ») (Υπηρεσία Ασύλου, 2016). 

 

Εάν κάποιος απασχοληθεί με την συγκριτική μελέτη των διατάξεων των Κανονισμών 

Δουβλίνο ΙΙ και Δουβλίνο ΙΙΙ, θα διαπιστώσει ότι σχεδόν το σύνολο των διατάξεων 

τους είναι ταυτόσημο, με εξαίρεση κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς που αφορούν 

την καταπολέμηση των ένοπλων επαναστατικών οργανώσεων μέλη των οποίων, 

κάτοικοι τρίτων χωρών, υποβάλλουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας σε κάποια από τις 

χώρες-μέλη της ΕΕ. Η βασική διάταξη, η οποία είναι και αυτή που έχει απασχολήσει 

περισσότερο την χώρα μας, σύμφωνα με την οποία αρμόδια χώρα για την εξέταση 

του αιτήματος διεθνούς προστασίας είναι η χώρα πρώτης υποδοχής, όπως επίσης  ότι 

συνεχίζει να είναι υπεύθυνη η χώρα στην οποία έχει γίνει η αρχική έκδοση άδειας 

παραμονής (έστω και προσωρινής) ή visa, παραμένει ίδια όπως και σχεδόν όλες οι 

υπόλοιπες διατάξεις του. (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε, 2013). 

Αν όμως προσθέσουμε την αλλαγή του στόχου του συστήματος Eurodac, προς την 

κατεύθυνση δηλαδή του εντοπισμού των ενόπλων επαναστατικών οργανώσεων, τότε 

τα πράγματα με το νέο Κανονισμό (Δουβλίνο ΙΙΙ) θα γίνουν υπερβολικά δύσκολα, όχι 

μόνο για τους εν δυνάμει τρομοκράτες που θα υποβάλουν αίτηση για πολιτικό άσυλο, 

αλλά για όλους τους ανθρώπους που φεύγουν από τις χώρες τους και καταφεύγουν 

στα κράτη μέλη της ΕΕ ζητώντας διεθνή προστασία (Λιόντος, Γ., 2013).  

Την χώρα μας, δυστυχώς την έχουν εγκλωβίσει κανονισμοί των Συνθηκών αυτών, 

όπως ότι η πρώτη χώρα παράνομης εισόδου είναι υπεύθυνη για την αίτηση. Από αυτό 

είναι κατανοητό ότι η απάντηση στο ερώτημα της πρώτης χώρας εισόδου βρίσκεται 

στην καλή θέληση του ερωτώμενου. Και δυστυχώς, είναι ευρέως γνωστό ότι τα 

σύνορα της Ελλάδας (λόγω τις γεωγραφικής και γεωπολιτικής της θέσης) είναι πολύ 
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εύκολα προσπελάσιμα, άρα και στις πολύ λίγες περιπτώσεις α έχει εισέλθει κάποιος 

από αλλού, είναι πολύ πιθανό να δηλώσει την Ελλάδα, στην οποία λείπουν πολλοί 

μηχανισμοί. 

 

 

 

5.0 Το Άσυλο και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

5.1 Η Ε.Ε ως χώρος προστασίας  
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία ενός Κοινού 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, το οποίο θα βασίζεται στην πλήρη και απόλυτη 

εφαρμογή της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, θεματοφύλακας της οποίας είναι η 

Ύπατη Αρμοστεία.  Βεβαίως, η Ε.Ε. παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε θέματα ασύλου 

και μετεγκατάστασης εντός και εκτός της Ε.Ε., ενώ η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και 

πρακτική επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη μηχανισμών προστασίας 

προσφύγων σε άλλες χώρες (UNHCR, Greece,2016). 

Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε παρακολουθεί στενά την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και 

πολιτική. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση του σεβασμού των διεθνών 

κανόνων προστασίας στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική ενώ σχολιάζει και 

παίρνει θέση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αναφορικά με την προστασία των 

προσφύγων, τη μετεγκατάσταση και την ένταξη στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε 

(UNHCR, Greece,2016). 

Από το 1999, η ΕΕ εργάζεται για τη δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) και τη βελτίωση του ισχύοντος νομοθετι¬κού πλαισίου 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). 

Στο κείμενο που έχει αναρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται σαφές ότι σήμερα 

έχουν πλέον συμφωνηθεί νέοι κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι καθορί¬ζουν κοινά υψηλά 

πρότυπα και ενισχυμένη συνεργασία ώστε να εξασφα¬λιστεί η ίση μεταχείριση των 

αιτούντων άσυλο σε ένα ανοικτό και δίκαιο σύστημα, οπουδήποτε και αν υποβάλουν 
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αίτηση. Έτσι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι υποχρεωμένα να τηρούν οδηγίες σχετικά με 

τις διαδικασίες ασύλου όπως να γίνεται δίκαιη, ταχεία και καλύτερη λήψη 

αποφάσεων σχετικά ε τη χορήγηση ή όχι του ασύλου. Επίσης, αιτούντες άσυλο με 

ειδικές ανάγκες θα λαμβάνουν την αναγκαία στήριξη για να εξηγήσουν το αίτημά 

τους και, ειδικότερα, θα υπάρχει μεγαλύτερη προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων 

και των θυμάτων βασανιστηρίων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). 

 Τα Όργανα της Ε.Ε., όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο της Ε.Ε., έχουν νομοθετική, εκτελεστική 

και δικαστική εξουσία σε τομείς που έχουν άμεση σχέση με το πεδίο αρμοδιότητας 

της Ύπατης Αρμοστείας (UNHCR, Greece,2016). 

Οι συνθήκες υποδοχής θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και ανθρώπινες παρέχοντας 

βασικές ανάγκες στους αιτούντες άσυλο, έτσι ώστε να μην καταπατώνται τα 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των ενδιαφερομένων. Επίσης, εξασφαλίζει ότι η 

κράτηση εφαρμόζεται μόνο ως μέτρο εσχάτης ανάγκης.  

 Επιπρόσθετα, ο αναθεωρημένος κανονισμός του Δουβλίνου ενισχύει την προστασία 

των αιτούντων άσυλο, κατά τη διαδικασία καθορισμού του κράτους που είναι 

υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης, και απο¬σαφηνίζει τους κανόνες που διέπουν 

τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δημιουργεί ένα σύστημα εντοπισμού αρχικών 

προβλημά¬των στα εθνικά συστήματα ασύλου ή υποδοχής και αντιμετωπίζει τα 

βαθύτερα αίτιά τους πριν εξελιχθούν σε πλήρως αναπτυγμένες κρίσεις (UNHCR, 

Greece,2016). 

Τέλος, κατά την Cecilia Malmström (επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων) ο 

αναθεωρημένος κανονισμός Eurodac θα επιτρέψει την πρόσβαση των αρχών 

επιβολής του νόμου της ΕΕ στη βάση δεδομένων της ΕΕ με τα δακτυλικά 

αποτυπώματα των αιτούντων άσυλο, σε αυστηρά περιορισμένες περιπτώσεις, με 

σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση των πλέον σοβαρών 

αδικημάτων, όπως η ανθρωπο-κτονία και η τρομοκρατία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2014). 

 

5.2 Διεθνής Προστασία: Άσυλο και Επικουρική Προστασία 
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Καταρχήν είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι Διεθνής προστασία, σύμφωνα με 

το νόμο, είναι το καθεστώς πρόσφυγα (δηλαδή η χορήγηση ασύλου) και το καθεστώς 

επικουρικής προστασίας . Το άσυλο είναι η προστασία που δίνεται από ένα κράτος σε 

άτομα που φεύγουν από τη χώρα τους, ή φοβούνται να επιστρέψουν σε αυτήν διότι 

διώκονται (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 2014). 

Άσυλο παρέχεται σε ανθρώπους που προσπαθούν να αποφύγουν δίωξη ή σοβαρή 

βλάβη. Το άσυλο αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Η χορήγησή του συνιστά διεθνή 

υποχρέωση δυνάμει της σύμβασης της Γενεύης του 1951 σχετικά με την προστασία 

των προσφύγων. Σε έναν χώρο με ανοικτά σύνορα και ελεύθερη κυκλοφορία, πρέπει 

να εφαρμόζουμε κοινή προσέγγιση για το άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2013).  

Οι προϋποθέσεις χορήγησης ασύλου διέπονται, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές, 

από τη Διεθνή Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων. 

Αίτηση για άσυλο λοιπόν, μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος έχει φύγει από τη χώρα 

του και δεν μπορεί να γυρίσει, επειδή φοβάται βάσιμα ότι θα υποστεί δίωξη για 

λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, 

πολιτικών πεποιθήσεων. Είναι σαφές επομένως ότι προκειμένου να χορηγηθεί άσυλο 

σε έναν αιτούντα, θα πρέπει να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και τουλάχιστον 

έναν λόγο δίωξης. 

Η Ελληνική νομοθεσία υιοθετεί τη Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των 

Προσφύγων, όπως κάνουν και οι συναφείς Κανονισμοί και οι Οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επίσης αποτελούν νόμο για την Ελλάδα. Η χορήγηση 

ασύλου δεν αποτελεί πράξη φιλανθρωπίας αλλά υποχρέωση της χώρας με βάση τις 

διεθνείς συνθήκες και την ελληνική νομοθεσία (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 

2014). 

Βέβαια, το περιεχόμενο του πολιτικού ασύλου είναι ευρύτατο (Νάσκου-Περράκη, Π., 

2012). Περιλαμβάνει συνδρομή από τις διοικητικές αρχές, παροχή δελτίου 

ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων, παρέχει δυνατότητα μεταφοράς 

περιουσιακών στοιχείων κλπ. Το πολιτικό άσυλο ενσωματώνει και κατοχυρώνει, 

ακόμη, μια σειρά ελευθεριών, όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, του 

θρησκεύεσθαι, της διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας, της εκπαίδευσης κλπ. 

Αυτονόητο είναι ότι ο πολιτικός πρόσφυγας που έτυχε απονομής πολιτικού ασύλου 
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μπορεί να παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων, να αποκτά κινητή ή ακίνητη 

περιουσία, να πουλά ή να υποθηκεύει την περιουσία του, να ασκεί επάγγελμα είτε ως 

μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας κλπ. Προστατεύεται δε χωρίς διάκριση 

φυλής, θρησκείας ή χώρα καταγωγής. Παράλληλα το Κράτος υποδοχής έχει την 

ηθική υποχρέωση να επιταχύνει τις διαδικασίες πολιτογράφησης του πρόσφυγα 

(Νάσκου-Περράκη, Π., 2012). 

 

5.3 Άσυλο και η Μετανάστευση 
 

Η θέσπιση ενός συστήματος ασύλου «δίκαιου και αποτελεσματικού» αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης πολιτικής της διαχείρισης 

των μεταναστευτικών ροών. Η δίκαιη αλλά και γρήγορη διαδικασία του ασύλου, 

εξασφαλίζει λοιπόν ότι οι αμιγώς οικονομικοί μετανάστες δεν έχουν λόγο να 

καταφύγουν στο σύστημα ασύλου, εφόσον άσυλο δικαιούνται οι πρόσφυγες και οι 

μετανάστες γνωρίζουν πως η απόρριψη της αίτησής τους θα γίνει σύντομα, ενώ οι 

πρόσφυγες λαμβάνουν τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διεθνείς 

συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 2014). 

5.3.1 Βασικά Δικαιώματα Πρόσφυγα 

Όσοι λαμβάνουν καθεστώς διεθνούς προστασίας έχουν δικαίωμα παραμονής στη 

χώρα για τρία χρόνια. Έχουν πρόσβαση στην παιδεία, τις υπηρεσίες υγείας, την 

αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση. Στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες οι 

αρμόδιες αρχές εκδίδουν ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ στους δικαιούχους επικουρικής 

προστασίας μπορούν να εκδοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα εφόσον αυτοί αδυνατούν να 

εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο, εκτός αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής 

ασφάλειας ή δημόσιας τάξης (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 2014). 

5.3.2 Δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα ασύλου 
 

Δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα ασύλου σημαίνει, να υπάρχουν όλες εκείνες οι 

προϋποθέσεις, διαδικασίες και εγγυήσεις, ώστε, μετά από εξέταση των αιτημάτων 

τους, όλοι όσοι δικαιούνται διεθνούς προστασίας να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες ή  

δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και να τους χορηγείται το αντίστοιχο καθεστώς 

σε σύντομο χρονικό διάστημα.(7&9) Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η δυνατότητα 
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απρόσκοπτης πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, που απαιτεί άμεση παραλαβή και 

καταγραφή των αιτημάτων τους από τις αρμόδιες αρχές, η εξασφάλιση επαρκούς 

διερμηνείας και νομικής συνδρομής, η διενέργεια ουσιαστικών συνεντεύξεων, η 

συνεκτίμηση νομικών και πραγματικών δεδομένων (περιλαμβανομένης και της 

ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τη χώρα καταγωγής) και η έκδοση αποφάσεων 

πλήρως αιτιολογημένων ( Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ,2012). 

5.4 Το Άσυλο στην Ελλάδα 
 

Στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο (Β. Αμερική, Ν. Αφρική, Μέση Ανατολή 

κλπ.), καταφθάνουν καθημερινά πολλοί υπήκοοι άλλων χωρών με πρόθεση να 

παραμείνουν για κάποιο χρονικό διάστημα, έχοντας αφήσει τη χώρα τους είτε επειδή 

εκεί κινδυνεύει η ζωή τους, η σωματική τους ακεραιότητα ή ασφάλειά τους, είτε 

επειδή θέλουν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και εν γένει τις 

συνθήκες της διαβίωσής τους. Στην πρώτη περίπτωση οι χώρες στις οποίες φθάνουν, 

εφόσον έχουν υπογράψει τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, έχουν συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις να τους παράσχουν «διεθνή προστασία», ενώ στη δεύτερη δεν είναι 

απαραίτητα υποχρεωμένοι να τους δεχθούν. Οι υποχρεώσεις παροχής διεθνούς 

προστασίας όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω προέρχονται από διεθνείς 

συμβάσεις, το ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και εθνικούς κανόνες,  που με τη σειρά τους 

αποτυπώνουν και ενσωματώνουν πανάρχαιες αξίες για την προστασία του «ξένου» 

από τον κίνδυνο. Η Ελλάδα αποτελεί χώρα προέλευσης προσφύγων και μεταναστών 

για πολλές δεκαετίες. Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει μετατραπεί, χώρα προορισμού 

αλλά και εισόδου στην Ε.Ε., τόσο λόγω της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, 

όσο και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η οποία την καθιστά φυσικό σταυροδρόμι 

μεταξύ των χωρών της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης και των χωρών της Ασίας και 

της Αφρικής. Επομένως, είναι κατανοητό ότι η ύπαρξη μιας αξιόπιστης διαδικασίας 

ασύλου και ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα των μεταναστευτικών ροών, που να 

εξασφαλίζει τόσο τον πρόσφυγα από τους κινδύνους στη χώρα καταγωγής του, όσο 

και τη χώρα μας από τυχόν κατάχρηση της διαδικασίας αυτής από πρόσωπα που δεν 

δικαιούνται προστασία, είναι απαραίτητη και σημαντική (Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη, 2014). 
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5.4.1 Η νέα οδηγία για την αναγνώριση προσφύγων 
 

Για να χορηγηθεί άσυλο στον αιτών, πρώτα πρέπει να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ή 

ως δικαιούχος επικουρικής προστασίας. Επομένως, η οδηγία για την αναγνώριση  

προσδιορίζει τους όρους για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας.  

Οι διατάξεις της προβλέπουν επίσης μια σειρά δικαιωμάτων σχετικά με την 

προστασία από την επαναπροώθηση, τις άδειες διαμονής, τα ταξιδιωτικά έγγραφα, 

την πρόσβαση στην απασχόληση, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κοινωνική 

πρόνοια, την υγειονομική περίθαλψη, την πρόσβαση σε κατάλυμα, την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, καθώς και ειδικές διατάξεις για τα παιδιά και τα 

ευάλωτα άτομα.  

Τα ελάχιστα πρότυπα στην προηγούμενη οδηγία ήταν έως ένα βαθμό ασαφή, γεγονός 

που συνέβαλε στη διατήρηση των αποκλίσεων στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές 

περί ασύλου. Οι πιθανότητες εξασφάλισης διεθνούς προστασίας από ένα πρόσωπο 

μπορούσαν να παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με το ποιο κράτος 

μέλος εξέταζε την αίτηση ασύλου.  

Η νέα οδηγία για την αναγνώριση ουσιαστικά συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας 

της λήψης αποφάσεων και στη διασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης, με ομοιόμορφο 

τρόπο, των προσώπων που προσπαθούν να αποφύγουν τη δίωξη, τον πόλεμο και τα 

βασανιστήρια.  

Αποσαφηνίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και οδηγεί σε 

περισσότερο εμπεριστατωμένες αποφάσεις, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ασύλου και την πρόληψη της απάτης, ενώ 

επίσης διασφαλίζει τη συνοχή με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.  

Προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα που χορηγούνται σε όλους τους 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και αποδέκτες της 

λεγόμενης «επικουρικής προστασίας») σχετικά με την πρόσβαση στην απασχόληση 

και την υγειονομική περίθαλψη. Εξάλλου, διευρύνει τη διάρκεια ισχύος των αδειών 

διαμονής για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας.  

Διασφαλίζει ότι λαμβάνονται καλύτερα υπόψη το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού 

και τα ζητήματα που σχετίζονται με το φύλο κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων 
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ασύλου, καθώς και στην εφαρμογή των κανόνων για το περιεχόμενο της διεθνούς 

προστασίας.  

Βελτιώνει την πρόσβαση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στα δικαιώματα και 

τα μέτρα ένταξης. Λαμβάνει καλύτερα υπόψη τις συγκεκριμένες πρακτικές δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). 

 

5.4.2 Διαδικασία χορήγησης Ασύλου 

 

Η πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης διεθνούς προστασίας είναι ελεύθερη και 

δωρεάν. Καταρχήν υποβάλλεται αίτηση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στα 

Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου ή τα Αυτοτελή Κλιμάκια, όπου υπάρχει διερμηνέας 

για την διευκόλυνση της διαδικασίας. Μέσα στην αρχική διαδικασία απαντά ο 

ενδιαφερόμενος σε βασικές ερωτήσεις του υπαλλήλου, παρουσιάζει τα χαρτιά του, 

του παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες και στη συνέχεια η 

Υπηρεσία Ασύλου ορίζει ημερομηνία συνέντευξης και παραδίδει στον 

ενδιαφερόμενο ένα το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία που μπορεί να έχει 

διάρκεια έως έξι μήνες, το οποίο υποχρεούται να έχει μαζί του πάντα. 

Ο μόνος τρόπος για να γνωρίζουμε εάν αυτά που ισχυρίζεται ο αιτών Άσυλο είναι 

αληθινά, είναι να καλέσουμε τον αιτούντα να μας εκθέσει τους ισχυρισμούς του. 

Μέσω μιας πλήρους συνέντευξης, από καταρτισμένα σχετικά με το προσφυγικό 

ζήτημα άτομα, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα κατά πόσο ο φόβος που 

επικαλείται ο αιτών είναι πραγματικός, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που 

επικρατούν στη χώρα καταγωγής του. Απαιτείται άρτια εκπαίδευση του προσωπικού 

για το σκοπό αυτό σχετικά με το νομικό πλαίσιο που καλείται να εφαρμόσει, τις 

τεχνικές συνέντευξης προκειμένου να μπορεί να εκτιμήσει την αξιοπιστία του 

αιτούντος, και την κατάσταση στις χώρες καταγωγής (Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη, 2014). 

Πρώτος βαθμός Συνέντευξης 

Πρώτος βαθμός είναι η πρώτη συνέντευξη που παίρνει κάποιος υπάλληλος της 

Υπηρεσίας. Κυρίως εστιάζει στους λόγους που έφυγε ο ενδιαφερόμενος από την 

χώρα του καθώς και στα στοιχεία της αρχικής του αίτησης. Αυτά τα οποία θα 
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ειπωθούν στη συνέντευξη είναι βεβαίως πλήρως εμπιστευτικά, σε περίπτωση που η 

συνέντευξη μαγνητοφωνείται είναι καθαρά για διαδικαστικούς λόγους. Μετά τη 

συνέντευξη η Υπηρεσία Ασύλου θα αποφασίσει εάν θα χορηγήσει καθεστώς 

πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή θα απορρίψει την αίτησή. Όταν 

εκδοθεί η απόφαση για την αίτησή η Υπηρεσία Ασύλου ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο 

για να την παραλάβει (Υπηρεσία Ασύλου, 2016). 

Δεύτερος βαθμός Συνέντευξης 

Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ή χορήγησης καθεστώτος επικουρικής 

προστασίας, έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το νόμο,  να προσφύγει κατά της απόφασης 

στην Αρχή Προσφύγων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη, 2014). Εκεί δίνεται η ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής και το 

αποδεικτικό κατάθεσης της προσφυγής. Επίσης, δίνεται νέο δελτίο αιτούντος διεθνή 

προστασία. Η αίτηση αυτή εξετάζεται από την Επιτροπή Προσφυγών, είτε 

πραγματοποιώντας μία συνέντευξη, είτε χωρίς αυτήν. Η Επιτροπή Προσφυγών θα 

αποφασίσει εάν θα  χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής 

προστασίας ή θα απορρίψει την προσφυγή. (Υπηρεσία Ασύλου, 2016). 

5.5 Διαδικασία Ασύλου και Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε 
 

Κατά την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε, η κατάσταση στη χώρα μας εδώ και χρόνια 

ήταν, και σε πολλά θέματα εξακολουθεί να είναι, εξαιρετικά προβληματική.  

Καταρχήν, θεωρούν ότι το δικαίωμα χωρίς εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία 

ασύλου δεν είναι ακόμη εξασφαλισμένο για τους αιτούντες άσυλο, καθώς επίσης 

χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα έντονο το πρόβλημα στα σημεία εισόδου των μεταναστών 

προσφύγων (όπου υπάρχει γενικά έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού όπως 

διερμηνέων, ενημέρωσης και νομικής συνδρομής, καθώς επίσης και πρακτικές που 

αποθαρρύνουν τους νεοεισερχομένους να καταθέσουν αιτήματα ασύλου στα σύνορα, 

όπως η παρατεταμένη κράτηση σε σχέση με αυτούς που δεν υποβάλλουν αιτήματα). 

 Ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις της 

χώρας, όπου πηγαίνουν αιτούντες άσυλο για να καταγράψουν το αίτημά τους, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Σε αυτήν, οι 

δυνατότητες πρόσβασης για καταγραφή του αιτήματος και λήψη ημερομηνίας 

συνέντευξης σε πρώτο βαθμό, είναι εξαιρετικά περιορισμένες: μόλις 20-30 άτομα, 
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μια φορά την εβδομάδα, γίνονται δεκτά, από τα εκατοντάδες που συγκεντρώνονται 

στην ουρά, η οποία δημιουργείται από την προηγούμενη ημέρα, με συνεπακόλουθες 

εντάσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρά επεισόδια. Ο κίνδυνος είναι 

προφανής: χωρίς δυνατότητα πρόσβασης, οι αιτούντες άσυλο κινδυνεύουν να 

συλληφθούν ως μετανάστες «χωρίς χαρτιά» και να προωθηθούν στις χώρες 

καταγωγής ή διαμονής τους, όπου ενδεχομένως κινδυνεύει η ζωή τους  (Υπηρεσία 

Ασύλου, 2016). 

Κατά δεύτερο, η όλη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου είχε πολλές 

ελλείψεις αναφορικά με την διαδικασία της συνέντευξης, συγκεκριμένα στην 

διερμηνεία την ποιότητα των συνεντεύξεων, την ποιότητα των αποφάσεων κλπ. 

Επίσης, μέχρι πρόσφατα, τα ποσοστά αναγνώρισης καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

ήταν εξαιρετικά χαμηλά (σχεδόν μηδενικά σε πρώτο βαθμό), παρότι πολλοί αιτούντες 

άσυλο προέρχονταν από χώρες όπου παρατηρούνται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή που μαστίζονται από ένοπλες συρράξεις.  

Η Ύπατη Αρμοστεία και η Διεθνής Αμνηστία, έχουν καταγγείλει πολλές φορές ότι η 

προβληματική λειτουργία του συστήματος είχε (και έχει ακόμα) ως συνέπεια, πολλοί 

πρόσφυγες να μην καταφέρνουν ή να μη θέλουν να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα 

(επειδή δεν εμπιστεύονται τη σχετική διαδικασία και προτιμούν να κατευθυνθούν σε 

άλλη χώρα της Ε.Ε. όπου υπάρχουν εγγυήσεις πως θα τους χορηγηθεί καθεστώς 

προστασίας εφόσον το δικαιούνται), ενώ αντίθετα αμιγώς οικονομικοί μετανάστες να 

προστρέχουν στη διαδικασία ως μόνο τρόπο για να νομιμοποιήσουν προσωρινά τη 

διαμονή τους στη χώρα (μέχρις ότου το αίτημά τους απορριφθεί, κάτι που μπορεί να 

διαρκέσει ακόμη και χρόνια). Ενδεικτικά, οι αιτήσεις ασύλου το 2011 ήταν 9.311. 

Από αυτές, το 24,80% υποβλήθηκαν από Πακιστανούς, το 12,04% από Γεωργιανούς, 

το 6,84% από Αφγανούς, το 6,61% από Μπαγκλαντεσιανούς, το 4,36% από Κινέζους 

και ακολουθούν υπήκοοι άλλων χωρών ( Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ,2012). 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω ενός αριθμού καταδικαστικών αποφάσεων κατά της 

Ελλάδας σε ζητήματα μεταχείρισης αιτούντων άσυλο, σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ 

έχουν αναστείλει την επιστροφή αιτούντων άσυλο κατ' εφαρμογή του «Δουβλίνου I 

ΙΙ». Οι αποφάσεις αυτές έκριναν ότι η Ελλάδα δεν εφάρμοζε ένα «δίκαιο και 

αποτελεσματικό σύστημα ασύλου», με συνέπεια μακρόχρονη αβεβαιότητα για τους 
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αιτούντες άσυλο, και ότι οι συνθήκες διαβίωσης και κράτησης των αιτούντων άσυλο 

ήταν ανεπαρκείς (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 2014). 

Λόγω ότι το ελληνικό κράτος έχει να διαχειριστεί χιλιάδες αιτήσεις για Άσυλο, οι 

οποίες καθημερινά αυξάνονται έχει γνωστοποιήσει στους αιτούντες διάφορες 

περιπτώσεις στις οποίες είναι άλλα κράτη της Ε.Ε υπεύθυνα για την εξέταση της 

αίτησης. Στην περίπτωση που ο αιτών Άσυλο, πριν εισέλθει στην Ελλάδα είχε 

εισέλθει σε άλλο κράτος παράνομα ή ζούσε σε άλλο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», 

υπεύθυνο κράτος για να εξετάσει την αίτηση του είναι εκείνο το κράτος. 

Επιπρόσθετα, κάποιο κράτος μέλος εάν είναι διατεθειμένο να εξετάσει αυτό την 

αίτηση για ανθρωπιστικούς λόγους το ελληνικό κράτος δίνει πλήρη παραχώρηση. 

Υπάρχουν διάφορες τέτοιες παράμετροι που γνωστοποιούνται στον αιτούντα ασύλου. 

Ο αιτών είναι υποχρεωμένος να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να 

καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει στην κατοχή του (όπως άδειες 

διαμονής δικές του και των μελών της οικογένειάς του, άλλα πιστοποιητικά, 

θεωρήσεις εισόδου, έγγραφα που πιστοποιούν την παρουσία του στο άλλο κράτος, 

όπως εισιτήρια ταξιδιού, απόδειξη ξενοδοχείου κλπ) (Υπηρεσία Ασύλου, 2016). 

 

 

5.6 Η Νέα Υπηρεσία Ασύλου  
 

Η Υπηρεσία Ασύλου είναι μια υπηρεσία, που ιδρύθηκε με το νόμο 3907/2011 και 

αποτελεί την πρώτη αυτόνομη δομή της χώρας που ασχολείται με την εξέταση των 

αιτημάτων διεθνούς προστασίας και υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη. Η λειτουργία της ξεκίνησε στις 07/06/2013. Με τις μαζικές 

μεταναστευτικές ροές που δέχεται η χώρα μας σε καθημερινή βάση, μία ξεχωριστή 

Δημόσια Υπηρεσία ήταν απαραίτητη και το έργο που προσφέρει και θα συνεχίσει να 

προσφέρει καθημερινά είναι πολύ μεγάλο(Υπηρεσία Ασύλου, 2016).  

Η Υπηρεσία Ασύλου, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια 

για: α)τον σχεδιασμό και την χάραξη της πολιτικής της χώρας όσον αφορά στη 

χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής, β)την παραλαβή, εξέταση 
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και απόφαση επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας σε πρώτο βαθμό, γ)την ενημέρωση 

των αιτούντων για τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων, καθώς και για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής, δ)τη συγκέντρωση και 

αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική 

κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών και τη διαρκή 

παρακολούθηση των εξελίξεων στις χώρες αυτές, σε συνεργασία με αρμόδιες για το 

σκοπό αυτό άλλες ελληνικές ή ξένες αρχές, ιδίως στο πλαίσιο σχετικών διεθνών 

συμφωνιών, ε)τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς 

και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, στ)τη διεκπεραίωση των 

αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων, ζ)τη διευκόλυνση των αιτούντων 

σε ό,τι αφορά στις υλικές συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλλους 

συναρμόδιους φορείς, η)την προετοιμασία νομοθετικών κειμένων και διοικητικών 

πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς της και θ)τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, 

ανεξάρτητες αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όργανα και οργανισμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη 

εκπλήρωση της αποστολής της. Τέλος, η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει διοικητική 

υποστήριξη στην Αρχή Προσφυγών που επίσης ιδρύθηκε με το νόμο 3907/2011 

(Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 2014). 

 

5.6.1 Τα οφέλη που θα έχει η Ελλάδα από ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα 

ασύλου 
 

Η ριζική αναμόρφωση του συστήματος ασύλου, δεν συνεπάγεται μόνο δίκαιη και 

σύμφωνη με τον νόμο μεταχείριση των προσφύγων. Έχει σημαντικά οφέλη και για τη 

χώρα, αφού θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική της ικανότητα σε επίπεδο Ε.Ε., ώστε 

να μπορεί να διεκδικήσει με καλύτερους όρους αλλαγές της ευρωπαϊκής πολιτικής 

όπως: α) αναθεώρηση του Κανονισμού Δουβλίνου, που προβλέπει εξέταση των 

αιτημάτων ασύλου από τη χώρα πρώτης εισόδου και, επομένως, επιστροφή του 

αιτούντος άσυλο σε αυτήν, εάν έχει καταφύγει σε άλλη χώρα της Ε.Ε. β) έμπρακτη 

αλληλεγγύη προς κράτη που υφίστανται σοβαρές πιέσεις μικτών μεταναστευτικών 

ροών ή καλούνται να επιληφθούν ιδιαίτερα υψηλού αριθμού αιτημάτων ασύλου, γ) 

ανακατανομή στο εσωτερικό της Ε.Ε. αναγνωρισμένων προσφύγων και, 
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ενδεχομένως, αιτούντων άσυλο ή άλλες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση του 

καταμερισμού ευθυνών. Μόνο εάν η Ελλάδα επιδείξει σημαντική βελτίωση στην 

τήρηση των διεθνών της υποχρεώσεων (όπως είναι η προστασία των προσφύγων), θα 

μπορέσει να διαπραγματευτεί από καλύτερη θέση τέτοιες αλλαγές σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο ( Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ,2012). 

Η εξυγίανση του συστήματος ασύλου σημαίνει επίσης έξοδο από την αβεβαιότητα 

χιλιάδων ατόμων, των οποίων τα αιτήματα εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Με τη 

χορήγηση διεθνούς προστασίας σε όσους από τα άτομα αυτά τη δικαιούνται και, 

συνεπώς, καθεστώτος νομιμότητας, δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την 

ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, γεγονός που συμβάλλει στην έξοδό τους από 

την αφάνεια, τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, με ευεργετικές συνέπειες σε 

θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.  

Εξυγίανση σημαίνει παράλληλα πως οι αμιγώς οικονομικοί μετανάστες δεν θα 

καταφεύγουν στο σύστημα ασύλου για να νομιμοποιήσουν προσωρινά την παραμονή 

τους στη χώρα, εφόσον τα αιτήματά τους θα απορρίπτονται σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Αυτό βέβαια, για όσους επιθυμούν να νομιμοποιηθούν (έστω και 

προσωρινά), συνεπάγεται μετατόπιση του βάρους από τη διαδικασία ασύλου στις 

διαδικασίες άδειας παραμονής όπως καθορίζονται από τη μεταναστευτική νομοθεσία, 

που με τη σειρά τους θα πρέπει να γίνουν περισσότερο ελαστικές για μετανάστες που 

έχουν αναπτύξει ισχυρούς βιοτικούς δεσμούς με τη χώρα ( Ύπατη Αρμοστεία του 

ΟΗΕ,2012). 

 

5.7 Σχέδια και δράσεις της Ε.Ε σχετικά με τους πρόσφυγες 
 

Η τελευταία πρόταση του ευρωπαϊκού συμβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην 

περιοχή της Μεσογείου τέθηκαν κάποιοι στόχοι και μελλοντικές προσεγγίσεις της 

Ε.Ε σχετικά με την μετανάστευση και το προσφυγικό. Επιγραμματικά, αναφέρεται 

καταρχήν η έννοια της αλληλεγγύης και ταυτόχρονα της δίκαιης κατανομής ευθυνών 

στον χώρο της Ε.Ε. Η αλληλεγγύη πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 

των πολιτικών, στις υπηρεσίες Ασύλου, μετανάστευσης και διαχείρισης των 

συνόρων. Επίσης, στα άμεσα σχέδια είναι η αντιμετώπιση της εγκληματικής 

λαθραίας διακίνησης, του εμπορίου ανθρώπων και της εργασιακής εκμετάλλευσης 
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των παράτυπων μεταναστών καθώς και η διαχείριση των συνόρων και ο ρόλος της 

FRONTEX. Η δημιουργία νόμιμων και ασφαλών οδών μετακίνησης και 

μετεγκατάστασης για τους αιτούντες Άσυλο και ταυτόχρονα η συνεργασία με τις 

Τρίτες χώρες κυρίως για τις περιπτώσεις επιστροφών. Τέλος, μεγάλη σημασία θα 

δοθεί στη αποτελεσματική εφαρμογή τοι Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου 

και φυσικά θα προχωρήσει σε αναθεώρηση του του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, λόγω 

των πολλών προβληματικών σημείων του (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 
 

6.1 Ιστορικά στοιχεία και πολιτικές 
 

Κατά το πέρασμα των χρόνων οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν περάσει πολλές 

διακυμάνσεις με ουδεμία ομαλοποίηση και εξομάλυνση της κατάστασης, ίσα ίσα 

χαρακτηρίζονται από γενικότερη καχυποψία και εχθρότητα. Από την συνθήκη της 

Λοζάνης (1923), έως το πιο πρόσφατο Κυπριακό, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο 

εδώ και πολλά χρόνια και βέβαια μέχρι το σημερινό προσφυγικό ζήτημα, οι δύο 

χώρες βρίσκονται σχεδόν σε μόνιμες αντιπαραθέσεις. Η γνωστή πολιτική του πρώην 

Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας , των «μηδενικών προβλημάτων» με τους 

γείτονες είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστή το 2009 από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, η 
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οποία όμως δεν άργησε να καταρρεύσει, ιδιαίτερα υπό των πρίσμα των αναταραχών 

στην Ανατολή και κυρίως την «Αραβική Άνοιξη» (Συριγός, Α., 2015). 

Σύμφωνα με τον Άγγελο Συρίγο, Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής 

Συνοχής, η συγκεκριμένη πολιτική εξαιρούσε στην ουσία την Ελλάδα και την Κύπρο, 

το οποίο έγινε σαφές κατά την δωδέκατη πρωθυπουργία του Ερντογάν, στην οποία ο 

Νταβούτογλου είχε καθιερώσει την επίδειξη σημαίας από τα τουρκικά πολεμικά, 

καθώς έπλεαν ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου. Μάλιστα, κατά τον δεύτερο, αυτού 

του είδους οι κινήσεις θα βοηθούσαν τους ΄Έλληνες να σταματήσουν να θεωρούν το 

Αιγαίο ελληνική λίμνη (Συριγός, Α., 2015). 

Πολλοί θεωρούν ότι όλη η ουσία βρίσκεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να γίνει 

υπερδύναμη κατέχοντας ηγεμονική θέση στη Μεσόγειο. Αυτή είναι συνοπτικά η 

πολιτική του νέο-οθωμανισμού,( Κωνσταντόπουλος, Γ., 2013) τη οποία αναλυτές 

έχουν ταυτίσει με την εξωτερική πολιτική την οποία ασκεί ο πρόεδρος της Τουρκίας. 

Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι ο Νέο-οθωμανισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνέχεια 

του Κεμαλισμού, αλλά με άλλο πρόσωπο (Ματζάκος, Α., 2016). 

Έτσι, η Άγκυρα θα εξασκεί ηγεμονισμό και η Τουρκία θα έχει τον γενικότερο έλεγχο. 

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν, ότι η Τουρκία εξαιτίας της πολυπολιτισμικότητας που 

την διακρίνει και καθώς αποτελείται από διάφορες θρησκευτικές και εθνικές ομάδες 

οι οποίες ομογενοποιήθηκαν δια της βίας, απειλείται από διάλυση. Έτσι, σε 

αντιδιαστολή αυτής της αποσύνθεσης προβάλει αυτόν τον ηγεμονισμό, σε βάρος των 

γειτονικών χωρών. Η Άγκυρα μέσω του ηγεμονισμού και του εθνικισμού, προσπαθεί 

να εξασφαλίσει την εδαφική της ακεραιότητα και κοινωνική συνοχή 

(Κωνσταντόπουλος, Γ., 2013). 

Ύστερα από παρακολούθηση της πολιτικής της Τουρκίας έναντι στην περιφέρεια, 

αλλά και στην Ελλάδα, το συμπέρασμα είναι ότι ο Νέο-οθωμανισμός δεν είναι κάτι 

καινούριο στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Συνεχίζονται οι 

παραβιάσεις, οι καταπατήσεις οι παράλογες απαιτήσεις (κυρίως σε ότι αφορά το 

Αιγαίο) παραβλέποντας τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο, με καμία αλλαγή 

στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ουδεμία ομαλοποίησή τους (Ματζάκος, Α., 2016). 

Βέβαια υπάρχει και η αντίθετη άποψη, όπως αυτή που κατέθεσε στην Κομοτηνή ο 

Δημήτρης Τριανταφύλλου πρόεδρος τμήματος Διεθνών Σχέσεων του πανεπιστημίου 

Kadir Has της Κωνσταντινούπολης και διευθυντής του Κέντρου Διεθνών και 
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Ευρωπαϊκών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου: « Σε περίπτωση που το προσφυγικό 

ζήτημα είχε προκύψει πριν από κάποια χρόνια, ίσως να μην μπορούσαμε να το 

αντιμετωπίσουμε. Είναι όμως ένα ζήτημα μέσα από το οποίο μπορούν να βελτιωθούν 

οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμα, αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο 

προσέγγισης και μέσα από αυτό ίσως βρεθεί μία κοινή λύση στο ζήτημα αυτό» 

(Τριανταφύλλου, Δ., 2016). Κατά την άποψή μου, θα μπορούσε να υπάρχει πιο καλή 

και άρτια συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και αυτό μακροπρόθεσμα ίσως 

βοηθούσε στην γενικότερη εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών. 

 

6.2 Το προσφυγικό και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 
 

Στα παραπάνω προβλήματα, το τελευταίο διάστημα έχει προστεθεί η σταδιακά 

κλιμακούμενη ροή των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα. Η αδυναμία 

διαχείρισης της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης στην πρώτη χώρα υποδοχής, 

δημιούργησε μεγάλες πιέσεις στις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αρχικά δεν είχαν 

αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Με βάση την οργανωτική δομή της ΕΕ το 

πρόβλημα της Ελλάδας αποτελεί και πρόβλημα της Ένωσης (Βοσκόπουλος, Γ., 

2016). 

Η προσφυγική κρίση το 2015 και το 2016 είναι κεντρικό ζήτημα που απασχολεί την 

Ε.Ε, η οποία έως τώρα επηρεάζει κατά πολύ την σχέση της χώρας με τους 

υπόλοιπους 27. Αξιοσημείωτο είναι ότι η προσφυγική κρίση επηρεάζει άμεσα και το 

Κυπριακό αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου οι Έλληνες χάνουν το 

οποιοδήποτε πλεονέκτημα να ασκήσουν πίεση στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία 

(Αδάμ, Κ., 2015). Η Τουρκία έχει χαρακτηριστεί ως εταίρος-κλειδί στην 

μακροπρόθεσμη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, κάτι το οποίο ενισχύει κατά 

πολύ την διαπραγματευτική θέση της γειτονικής χώρας όχι μόνο στις συνομιλίες με 

την Ε.Ε, αλλά και στον καθοριστικό ρόλο που έχει στο θέμα της ασφάλειας των 

θαλάσσιων συνόρων της Ευρώπης στο Αιγαίο (Βοσκόπουλος, Γ., 2016). 

Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση, μετά τις αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις με την 

ευρωζώνη, τα μνημόνια και την οικονομική κρίση που την βάραινε, δεν εκτίμησε και 

φυσικά ούτε διαχειρίστηκε τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες κλιμακούμενα 

κατέφθαναν στα ελληνικά παράλια, μέχρι τις 800.000 και πλέον πρόσφυγες ήρθαν το 

ελληνικό έδαφος μέσα στον χρόνο (Αδάμ, Κ., 2015).  Οι γεμάτες άγνοια υπουργικές 
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δηλώσεις της κυβέρνησης ότι «οι πρόσφυγες λιάζονται στα ελληνικά νησιά» ή ότι «η 

Ελλάδα θα στείλει τζιχαντιστές στην Ευρώπη», κάθε άλλο παρά βοήθησαν στην καλή 

συνεργασία και συνεννόηση των κρατών μελών για την σωστή διαχείριση και 

αντιμετώπιση του φαινομένου. Κατά την άποψη μου, ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε 

αντιμέτωπη με μια προσφυγική κρίση μέσα σε μια οικονομική κρίση, κάτι το οποίο 

για οποιαδήποτε χώρα είναι μη διαχειρίσιμο. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσέγγισε 

την τουρκική πλευρά ώστε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το προσφυγικό 

ζήτημα και χωρίς την συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης (παρόλο που είναι 

απόλυτα κατανοητό ότι είναι η πιο άμεσα εμπλεκόμενη σαν πρώτη χώρα εισόδου), 

δημιουργήθηκε ένα αρχικό σχέδιο δράσης Ε.Ε- Τουρκίας. Έως τότε υπήρχαν πολλοί 

που πίστευαν ότι η χώρα μας χρησιμοποιείται ως πέρασμα και στη συνέχεια οι 

πρόσφυγες θα διασκορπιστούν στην Ευρώπη (Αδάμ, Κ., 2015). 

Η προσέγγιση Ε.Ε και Τουρκίας τον χειμώνα του 2015 έγινε υπό το βάρος της 

κλιμακούμενης προσφυγικής κρίσης, αλλά ταυτόχρονα αναδείχθηκαν διάφορα 

ζητήματα όπως η Ε.Ε και η ανάγκη της να προφυλάξει και να διαφυλάξει τον χώρο 

Σέγκεν, η Ελλάδα η οποία είναι η κύρια πύλη εισόδου προσφύγων και μεταναστών 

στην Ευρωζώνη και τέλος οι σχέσεις Τουρκίας με την Ε.Ε (Βοσκόπουλος, Γ., 2016). 

Σε εκείνη την Σύνοδο κορυφής είχε αποφασιστεί η λειτουργία των hot spots στα 

νησιά μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, παρόλο που έως τότε πολλοί μάχονταν για την 

λειτουργία αυτών στα τουρκικά παράλια. Έτσι η ελληνική κυβέρνηση δέχθηκε την 

λειτουργία των hot spot για καταγραφή των εισερχομένων και τον διαχωρισμό 

προσφύγων από μετανάστες, δεσμεύτηκε για πλήρη αναθέρμανση των σχέσεων της 

με την γειτονική χώρα και για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής ακτοφυλακής για την 

καλύτερη φύλαξη των συνόρων (Αδάμ, Κ., 2015).  Από την πλευρά τους οι Τούρκοι, 

δεσμεύτηκαν να καταδικάσουν την τρομοκρατία, καθώς επίσης και να καταγράφουν 

τους πρόσφυγες, αλλά έμεινε αδιευκρίνιστη και μη λεπτομερής η διαδικασία 

επαναπροώθησης από την Ε.Ε στην Τουρκία όπως και η συμμετοχή της Ελλάδας σε 

αυτή (Βοσκόπουλος, Γ., 2016).   

Μετά από αυτή την Σύνοδο ευρωβουλευτής του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος 

δήλωσε ότι «η Τουρκία αποτελεί χώρα κλειδί στην διαχείριση του προσφυγικού 

ζητήματος, πράγμα το οποίο εκμεταλλεύεται και έθεσε υπό πίεση την Ε.Ε». Είναι 
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κατανοητό ότι το προσφυγικό ζήτημα λειτουργεί ενισχύοντας την διαπραγματευτική 

θέση της Τουρκίας, η οποία διαχειρίζεται τις ροές προσφύγων στην Ευρώπη, 

επομένως αυτό την καθιστά σε θέση ισχύος απέναντι στις υπόλοιπες χώρες της 

ευρωζώνης (Βοσκόπουλος, Γ., 2016). 

Η περίοδος πριν την συμφωνία του Μαρτίου 2016 μεταξύ Ε.Ε και Τουρκίας, υπήρξε 

πολύ δύσκολη για την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Τουρκία και φυσικά τους ίδιους τους 

πρόσφυγες κυρίως λόγω της ρευστότητας εκείνων των ημερών. Η κατάσταση ήταν 

αβέβαιη καθημερινά για το τι θα ακολουθούσε, εάν θα ήταν ανοιχτά τα σύνορα, εάν 

θα έκλειναν επ’ αόριστο, μέχρι και η παραμονή ή όχι της Ελλάδας στην Σέγκεν δεν 

ήταν σίγουρη. 

Βέβαια η απόφαση της Συνόδου κορυφής είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο εξόδου της 

Ελλάδας από την Σέγκεν, αλλά δυστυχώς τίποτα δεν ήταν βέβαιο. Μάλιστα, ο 

γερμανός αντικαγκελάριος εκείνη την περίοδο είχε τεθεί επίσημα υπέρ της διαμονής 

της Ελλάδας στη ζώνη Σέγκεν, με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, τονίζοντας 

την ιδιαίτερη αντιμετώπιση που πρέπει να έχει η Ευρώπη, λόγω της κοινωνικής 

αναταραχής που επικρατούσε στην χώρα μας (Λυγερός, Σ., 02/2016). 

Ο χειμώνας του 2015 τελικά, δεν ήταν αρκετός ώστε να διαχειριστεί το 

μεταναστευτικό προσφυγικό ρεύμα στο Αιγαίο, καθώς και μετά την Σύνοδο κορυφής 

συνεχιζόταν το λαθρεμπόριο ανθρώπων στην θάλασσα μεταξύ των δύο χωρών, παρά 

τις υποσχέσεις της Τουρκίας για προσπάθεια καταστολής του φαινομένου. Παρόλο 

που ο Νταβούτογλου διαβεβαίωνε για τις δράσεις που έλαβαν χώρα τότε για την 

μείωση του φαινομένου, μείωση στις θαλάσσιες εισροές παρατηρούνταν μόνο τις 

μέρες μεγάλης κακοκαιρίας (Λυγερός, Σ., 01/2016). 

Είχε ειπωθεί από την μεριά της Ε.Ε βέβαια να γίνονται κοινές ελληνοτουρκικές 

περίπολοι στο Αιγαίο με σκοπό τη σύλληψη των διακινητών και την μείωση του 

φαινομένου, μια πρόταση η οποία ναυάγησε. Επίσης είχαν προτείνει την φύλαξη του 

Αιγαίου από την ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, με στόχο την φύλαξη των εξωτερικών 

συνόρων του χώρου Σένγκεν, σχέδιο το οποίο θα αποφασιζόταν επίσημα και θα 

άρχιζε να ισχύει μετά την Σύνοδο του Μαρτίου 2016. Έτσι η ευρωπαϊκή 

συνοριοφυλακή, με όλα τα μέσα που διαθέτει θα μπορεί να ελέγχει τα θαλάσσια 

σύνορα της Ελλάδας και να έχει μία πλήρη εικόνα(Λυγερός, Σ., 01/2016). Δυστυχώς 

βέβαια και κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, είναι ξεκάθαρο ότι παρά τις αρχικές 
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δηλώσεις, ο αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων δεν έχει επιτευχθεί έως και 

σήμερα. 

Την ίδια περίοδο, από την μεριά του ο πρωθυπουργός της χώρας είχε εξασφαλίσει 

τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Σύνοδο κορυφής του Μαρτίου 2016, να παραμείνουν 

ανοιχτά τα σύνορα, κάτι το οποίο ήταν καίριας σημασίας καθώς καθημερινά 

αυξάνονταν οι εισροές και συγκεκριμένες περιοχές της Μακεδονίας στα σύνορα με 

Σκόπια είχαν πυκνοκατοικήσει πρόσφυγες που καθημερινά περίμεναν να φύγουν 

προς την Ευρώπη (Λυγερός, Σ., 02/2016). 

Από την μεριά του ο Ούγγρος πρωθυπουργός, είχε προτείνει να ενισχύσει η Ε.Ε τα 

βόρεια σύνορα της Ελλάδας, εφόσον τα θαλάσσια έχουν αποδειχτεί τόσο δύσκολα 

στην φύλαξη τους. Αυτό φυσικά θα καθιστούσε την Ελλάδα σε μόνιμο υποδοχέα 

προσφύγων και μεταναστών χωρίς την εύκολη έξοδό τους και πιο συγκεκριμένα σε 

αυτό που πολλοί αρθρογράφοι και αναλυτές έχουν χαρακτηρίσει ως «αποθήκη 

ψυχών» (Λυγερός, Σ., 01/2016). 

Τον χειμώνα του 2015, δεν ήταν μόνο ο Ούγγρος πρωθυπουργός με αυτή του την 

δήλωση, ήταν πολλές οι Ευρωπαϊκές χώρες που είχαν τρομοκρατηθεί από την μαζική 

είσοδο προσφύγων και μεταναστών και είχαν αρχίσει πλέον να λειτουργούν και να 

αποφασίζουν σε κρατικό επίπεδο και όχι ευρωπαϊκό. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν η Ουγγαρία και η Πολωνία που αρνήθηκαν να 

δεχτούν ακόμα και μικρό πληθυσμό προσφύγων. Η Βρετανία δήλωσε ότι κλείνει τις 

πόρτες της και ότι δεν χωράνε άλλοι μετανάστες. Η Σουηδία, όταν έφτασε το όριο 

των 190.000 προσφύγων επανάφερε τους συνοριακούς ελέγχους . Η Δανία, η οποία 

φιλοξενεί μόνο μερικές χιλιάδες πρόσφυγες, έθεσε νόμο κατά τον οποίο οι αρχές του 

κράτους έχουν δικαίωμα να κατάσχουν πολύτιμα αντικείμενα που έχουν μαζί τους οι 

πρόσφυγες που καταφθάνουν προκειμένου να τους παρέχει τα έξοδα φιλοξενίας τους 

(Λυγερός, Σ., 01/2016). 

 

6.3 Συμφωνία Ε.Ε και Τουρκίας-Μάρτιος 2016 
 

Κατά την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε, στις 18 Μαρτίου 2016, τα μέλη του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συναντήθηκαν με τον τούρκο ομόλογο προκειμένου να 
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συζητηθεί η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης καθώς και οι σχέσεις Ε.Ε-

Τουρκίας. 

Αρχικά αναφέρθηκαν στη πρόοδο που έχει σημειωθεί από την τελευταία Σύνοδο, 

ιδιαίτερα με το άνοιγμα αγοράς εργασίας της Τουρκίας στους Σύριους. Επιπλέον η 

Ε.Ε είχε ήδη αρχίσει την εκταμίευση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, για την διευκόλυνση 

της Τουρκίας στην αντιμετώπιση του ζητήματος.  

Η Τουρκία, από την πλευρά της, συμφώνησε να δέχεται πίσω τους μετανάστες που 

δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας, καθώς και όλους τους παράτυπους μετανάστες που 

συλλαμβάνονται σε τουρκικά ύδατα. Επιπλέον, συμφώνησε στην αναβάθμιση των 

μέτρων αντιμετώπισης των διακινητών στο Αιγαίο και περαιτέρω ανάληψη της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας στο Αιγαίο από το ΝΑΤΟ. 

Προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο το θέμα της παράνομης διακίνησης μεταναστών και 

προσφύγων η Ε.Ε και η Τουρκία συμφώνησαν στα παρακάτω σημεία δράσης:  

1) Από τις 20 Μαρτίου και έπειτα, όλοι οι παράτυποι μετανάστες που 

εισέρχονται στην Ελλάδα από την Τουρκία, θα επιστρέφονται σε αυτήν, σύμφωνα με 

το διεθνές ενωσιακό δίκαιο και όλοι οι μετανάστες θα προστατεύονται από τα 

σχετικά διεθνή πρότυπα και τηρούμενης της αρχής της μη επαναπροώθησης. Το 

συγκεκριμένο μέτρο χαρακτηρίστηκε έκτακτο και προσωρινό. 

2) Για κάθε Σύριο πρόσφυγα που επιστρέφεται στην Τουρκία από τα ελληνικά 

νησιά, ένας άλλος Σύριος θα επανεγκαθίσταται από την Τουρκία στην Ευρώπη. Θα 

δημιουργηθεί μηχανισμός σε συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε, ώστε να εφαρμοστεί η 

συγκεκριμένη αρχή. Σύμφωνα με τις έως τώρα δεσμεύσεις της Ε.Ε, παραμένουν 

18.000 θέσεις επανεγκατάστασης, για περαιτέρω ανάγκες επανεγκατάστασης τέθηκε 

το όριο 54.000 επιπλέον ατόμων. Εάν οι συγκεκριμένοι αριθμοί δεν καλύψουν και 

ταυτόχρονα τερματίσουν την παράτυπη μετανάστευση, ο διακανονισμός θα εξεταστεί 

περεταίρω και σε περίπτωση που υπερβεί το όριο των συγκεκριμένων αριθμών ο 

μηχανισμός θα καταργηθεί. 

3) Η Τουρκία λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, θα αποτρέψει την δημιουργία 

θαλάσσιων ή χερσαίων διόδων παράνομης μετανάστευσης από την Τουρκία στην Ε.Ε 
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και για αυτό το σκοπό θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την γειτονική 

χώρα. 

4) Όταν οι εισροές μεταναστών σταματήσουν ή μειωθούν σημαντικά, θα 

ενεργοποιηθεί εθελοντικό πρόγραμμα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, στο 

οποίο τα κράτη μέλη της Ε.Ε θα συμμετέχουν εθελοντικά. 

5) Η εφαρμογή του χάρτη πορείας, για την απελευθέρωση των θεωρήσεων για 

τους τούρκους πολίτες, θα επισπευσθεί σε όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να 

καταργηθούν οι θεωρήσεις, έως τα τέλη του Ιουνίου 2016, με την προϋπόθεση η 

Τουρκία να τηρήσει από την πλευρά της την συμφωνία. 

6) Η Ε.Ε σε συνεργασία με την Τουρκία θα επισπεύσει την εκταμίευση των 3 

δισεκατομμυρίων και θα προχωρήσει στην εξασφάλιση περαιτέρω έργων και 

χρηματοδοτήσεων. Ένας πρώτος κατάλογος έργων για τους πρόσφυγες αφορά την 

υγεία, την εκπαίδευση, υποδομών διατροφής και άλλων βασικών αναγκών. Όταν θα 

έχουν σχεδόν εξαντληθεί οι συγκεκριμένοι πόροι και με την προϋπόθεση ότι θα έχει 

τηρηθεί η συμφωνία η Ε.Ε θα προχωρήσει σε εκ νέου εκταμίευση 3 δισεκατομμυρίων 

έως το τέλος του 2018. 

7) Η Ε.Ε και η Τουρκία ικανοποιητικά διεξήγαγαν τις εργασίες για την 

αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης. 

8) Η Ε.Ε και η Τουρκία επιβεβαίωσαν εκ νέου την δέσμευση της 29ης 

Νοεμβρίου 2015, αναφορικά με τη νέα ενεργοποίηση της ενταξιακής διαδικασίας και 

η Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει σχετική πρόταση τον Απρίλιο. 

9) Η Ε.Ε και τα κράτη μέλη της θα συνεργαστούν με την Τουρκία σε 

οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης των ανθρωπιστικών συνθηκών στο εσωτερικό 

της Συρίας και ιδίως στα γεωγραφικά σημεία τουρκικών συνόρων στα οποία θα 

επιτραπεί σε πρόσφυγες να ζήσουν με περισσότερη ασφάλεια (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2016). 

Κατά κάποιους αναλυτές, η συμφωνία ΕΕ με την Τουρκία δεν είναι μια 

ικανοποιητική και δεν θα είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση της 

προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη. 
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Η Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλείται σε ένα πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό καταγραφής 

νεοεισερχομένων, υποβολής και εξέτασης αιτήσεων ασύλου και στην συνέχεια 

επαναπροώθησης μεταναστών προσφύγων στην Τουρκία. Οι προκλήσεις που έχει να 

αντιμετωπίσει η Ελλάδα είναι το μέγεθος του συγκεκριμένου εγχειρήματος, το 

χρονικό περιθώριο και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες (Ντόκος, Θ., 2016). Το βάρος 

που πρέπει να σηκώσει η Ελλάδα είναι μεγάλο, καθώς μέσα σε λίγους μήνες καλείται 

να φέρει εις πέρας ένα πολύ δύσκολο νομοθετικό και διοικητικό έργο (Αρώνη, Μ., 

2016). 

Από την πλευρά της η γειτονική χώρα, καλείται να επωμιστεί ένα μεγάλο βάρος 

φιλοξενώντας έναν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων εκ των οποίων οι 

περισσότεροι θα είναι μετανάστες. Φυσικά έχει πολύ μεγάλα κίνητρα να υλοποιήσει 

την συγκεκριμένη συμφωνία με βασικότερο την οικονομική στήριξη που θα λάβει 

από την Ε.Ε, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 3 δις. ευρώ, καθώς επίσης και την 

σταδιακή κατάργηση των θεωρήσεων βίζα, από τους Τούρκους πολίτες που θέλουν 

να επισκεφτούν την Ε.Ε. Το τελευταίο βέβαια έχει τεθεί υπό αμφιβολίες καθώς 

πολλές χώρες έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους. Επιπλέον πρέπει να λάβουμε 

υπόψη, τα αριθμητικά όρια συνολικά των 72.000 ανθρώπων, τα οποία δεν είναι 

καθόλου απίθανο να ξεπεραστούν και δεν έχει καταστεί σαφές σε αυτή την 

περίπτωση ποιες θα είναι οι ενέργειες. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι είναι πολύ εύκολο 

να τεθεί υπό αμφιβολία η συμφωνία με διάφορες αφορμές. Αξιοσημείωτο είναι 

επίσης, ότι δεν έχει διαλευκανθεί η τύχη όσων μεταναστών έχουν εγκλωβιστεί στην 

Ελλάδα πριν τις 20 Μαρτίου 2016 (Ντόκος, Θ., 2016). 

Τους μήνες που ακολούθησαν την υπογραφή της Συμφωνίας έχουν ειπωθεί αρκετές 

δηλώσεις από την ελληνική πλευρά, από την τουρκική και από το μέρος της Ε.Ε. 

Αρχικά χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ιστορική και πρωτοποριακή συμφωνία, η 

οποία θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία (Αρώνη, Μ., 2016). 

Από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση ήταν αρκετά διστακτική απέναντι στην 

γειτονική χώρα, βέβαια, πολλοί από τους Ευρωπαίους προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρχει 

άρση της υποχρέωσης (βίζα), πριν το τέλος του χρόνου, κάτι το οποίο έως το τέλος 

του καλοκαιριού τουλάχιστον επαληθεύεται. Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι ότι μέλη 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν δηλώσει κατηγορηματικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
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είναι μια δημοκρατική Ένωση, στην οποία δεν μπορούν να είναι μέλη χώρες οι οποίες 

ασκούν την θανατική ποινή (επειδή εκείνη την περίοδο είχε δηλώσει ο Τούρκος 

Πρόεδρος ότι θα εφαρμόσει αυτή την ποινή στους πραξικοπηματίες) (Εφημερίδα 

Έθνος, 2016). Επίσης, ο αυστριακός Επίτροπος έχει δηλώσει απαντώντας στην 

ανυπομονησία της Τουρκίας για την κατάργηση της βίζα, ότι η Τουρκία έχει 

επωφεληθεί πάρα πού από την συγκεκριμένη Συμφωνία, αναφερόμενος στην 

οικονομική βοήθεια που λαμβάνει από την Ευρώπη και στο γεγονός ότι από την 

συγκεκριμένη συμφωνία η γειτονική χώρα έχει πολλαπλά οφέλη (Χουλιάρα, Νίκλαν, 

Γ., 2016). Στο συγκεκριμένο σχόλιο βέβαια, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας 

απάντησε ότι η οικονομική βοήθεια είναι για την διαχείριση του μεταναστευτικού και 

όχι προς χρήση εσωτερικών υποθέσεων (Ελεύθερος Τύπος, 2016). 

Σε πολλές περιπτώσεις η Ε.Ε έρχεται σε αντίθεση με την Τουρκία, είτε σε θέματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και είναι κάτι το 

οποίο έχει δημιουργήσει εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών ακόμη και μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας. 

Έτσι, από το μέρος της η τουρκική πλευρά και εξαιτίας του εκνευρισμού της, που έχει 

προκληθεί λόγω της μέχρι τώρα καθυστέρησης της κατάργησης των θεωρήσεων για 

τους Τούρκους πολίτες, έχει απειλήσει με κατάργηση της Συμφωνίας καθώς και ότι 

σχεδιάζει να καταγγείλει την Συμφωνία επανεισδοχής μεταναστών (Χουλιάρα, 

Νίκλαν, Γ., 2016). Κατανοούμε ότι η Τουρκία προσπαθεί να πιέσει την Ε.Ε κυρίως 

εκμεταλλευόμενη το πλεονέκτημα που έχει να είναι ουσιαστικά αυτή ο διαχειριστής 

αφενός των εισροών και αφετέρου των επιστροφών, οι οποίες είναι ταυτόχρονα μια 

πολύ σημαντική ανακούφιση για την ελληνική πλευρά. 

Είναι εμφανές, ότι υπάρχει γενικά από όλες της πλευρές μία ανησυχία για την πορεία 

των σχέσεων Ε.Ε-Τουρκίας καθώς εξαρτώνται πολλά από αυτό και το βασικότερο 

από την εξέλιξη αυτού του θέματος κυριολεκτικά κρίνεται η πορεία ανθρώπινων 

ζωών. Φυσικά, το τελευταίο διάστημα, κυρίως μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες 

παρατηρείται ένταση, επιδείνωση των σχέσεων (λαμβάνοντας υπόψη και το 

πραξικόπημα που έλαβε χώρα στην Τουρκία) και η Τουρκία έχει απειλήσει πολλές 

φορές με διάλυση της Συμφωνίας, ή μη εφαρμογή μέρους αυτής σε απάντηση της μη 

εφαρμογής του συγκεκριμένου σημείου από την πλευρά της Ευρώπης. Πολλοί 
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αναλυτές θεωρούν ότι θα κριθούν πολλά τον Οκτώβριο και οι εξελίξεις θα είναι 

βαρύνουσας σημασίας (Ελεύθερος Τύπος, 2016).  

 

6.4 Παράνομη Διακίνηση - Λαθρεμπόριο Προσφύγων & Μεταναστών 
 

Η παράνομη διακίνηση ανθρώπων είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά 

χρόνια και ιδιαίτερα στη χώρα μας έχει επαναληφθεί πολλές φορές όπως π.χ. την 

δεκαετία του 1990 που εισέρχονταν από τα βόρεια σύνορα της χώρας άνθρωποι από 

την Αλβανία και τη Βουλγαρία ή και από τον Έβρο άνθρωποι από την Ασία. Τα 

τελευταία χρόνια όμως, με αυτό το τεράστιο μεταναστευτικό κύμα, είναι βέβαιο ότι η 

διακίνηση έχει αυξηθεί κατά πολύ προσφέροντας στους εμπόρους την ευκαιρία να 

δημιουργήσουν ολόκληρες επιχειρήσεις. 

Η διακίνηση είναι ένα οργανωμένο έγκλημα και μία μεγάλη αλυσίδα ανθρώπων, οι 

οποίοι εκμεταλλεύονται ανθρώπους  καθώς με τον πόλεμο η ζήτηση έχει αυξηθεί 

ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί και τα κέρδη των αυτών στα ύψη (Πρίφτη, Κ., 2015). 

Στους δρόμους της Σμύρνης υπάρχουν καταστήματα που πωλούν σωσίβια και 

μάλιστα πολλές φορές οι ίδιοι οι λαθρέμποροι πλησιάζουν τους πρόσφυγες-

μετανάστες. Υπάρχει ένα εκτεταμένο σύστημα λαθρεμπορίου, με καμία βεβαίωση για 

ασφάλεια των μεταφερόμενων καθώς πολλές φορές οι δεύτεροι οδηγούνται σε βέβαιο 

πνιγμό (Βλασσοπούλου, Ρ., 2015). 

Οι διακινητές, είναι καλοί γνώστες των νόμων, είναι καλά ενημερωμένοι για την 

κατάσταση και χρησιμοποιούν όποιο δυνατό μέσο για να αυξήσουν τα κέρδη τους 

αλλά ταυτόχρονα να μειώσουν και τον κίνδυνο να συλληφθούν (Πρίφτη, Κ., 2015). 

Η πιο γνωστή μέθοδος που εφαρμόζουν οι Τούρκοι διακινητές είναι να επιλέγουν 

μικρά λιμάνια στα μικρασιατικά παράλια τα οποία απέχουν πολύ λίγο από τις 

ελληνικές ακτές και έτσι δεν παρεμβάλλονται μεταξύ τους διεθνή ύδατα. Εκεί 

γεμίζουν με ανθρώπους φουσκωτές βάρκες και πλέουν χωρίς συνοδό προς τα 

ελληνικά ύδατα. (Πρίφτη, Κ., 2015 και Λυγερός, Σ., 01/2016).  

Στην περίπτωση που τα φουσκωτά δεν εντοπιστούν από το ελληνικό λιμενικό η την 

ΦΡΟΝΤΕΞ (διασυνοριακή ακτοφυλακή), εισέρχονται στα ελληνικά ύδατα 

ανενόχλητοι. Στην περίπτωση όμως που τους εντοπίσουν δεν μπορούν να εισέλθουν 
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στα τουρκικά ύδατα και περιμένουν να φθάσει το φουσκωτό στα ελληνικά ύδατα 

ώστε να τους συλλάβουν. Οι μετανάστες όμως, καθώς έχουν πληροφορηθεί από τους 

διακινητές,  τρυπούν την λέμβο και έτσι μετατρέπουν την επιχείρηση ανάσχεσης σε 

επιχείρηση διάσωσης (Λυγερός, Σ., 01/2016). 

Στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί πολλά βίντεο στα οποία είναι ξεκάθαρη αυτή η 

επιχείρηση που ουσιαστικά παγιδεύει τους λιμενοφύλακες να σώσουν και να 

περιθάλψουν τους μετανάστες. Οι ίδιοι μάλιστα πολλές φορές πέφτουν από μόνοι 

τους στη θάλασσα καλώντας για βοήθεια (Star.gr, 2016). 

Υπάρχει και η πιθανότητα να διαθέσουν μικρό σκάφος ή βάρκα, βέβαια σε αυτή την 

περίπτωση η τιμή του εισιτηρίου ανεβαίνει στα 2.000-3.000 ευρώ, καθώς οι τιμές 

προσαρμόζονται ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας, τις καιρικές συνθήκες, τον 

αριθμό που επιβαίνουν στην βάρκα και την διάθεση συνοδού ή όχι (Πρίφτη, Κ., 

2015). 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Η.Ε σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι που 

κατέφθασαν στη Ευρώπη μέσω θαλάσσης το έκαναν ξεκινώντας από την Τουρκία. 

Από την άλλη πλευρά η Ευρώπη προσπαθεί να ανακόψει αυτό σύστημα και η 

Τουρκία δηλώνει ότι συλλαμβάνει τους λαθρέμπορους. Ταυτόχρονα όμως ο αριθμός 

των εισερχομένων αυξάνεται. Οι πρόσφυγες έχουν ήδη την ταλαιπωρία του πολέμου 

μαζί τους, την κούραση από το ταξίδι που έχουν κάνει και πολλοί αναγκάζονται  να 

πουλήσουν προσωπικά τους αντικείμενα δίνοντας πολλές χιλιάδες ευρώ για το 

εισιτήριο τους προς την Ευρώπη. Οι περισσότερες από αυτές τις βάρκες φθάνουν 

στην Ελλάδα παραγεμισμένες με ανθρώπους, κοντά στους 40 με ανήλικα παιδιά και 

γυναίκες, γεγονός που αποδεικνύει τα ποσά που κερδίζουν καθημερινά οι διακινητές 

(Βλασσοπούλου, Ρ., 2015). 

Στην πραγματικότητα, οι διακινητές έχουν στήσει σοφά την επιχείρηση τους καθώς η 

Ευρώπη δεν θα έδινε ποτέ τη συγκατάθεσή της να αφήνουν οι λιμενοφύλακες 

αβοήθητους ανθρώπους να πνίγονται. Το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να λυθεί 

εάν αντιμετωπιστεί από την αρχή του, δηλαδή να μην επιβιβάζονται εξαρχής 

πρόσφυγες και μετανάστες και να μην αναχωρούν οι βάρκες. Αυτό θα γίνει με την πιο 

καλή και μεθοδική επιτήρηση των συνόρων εναέρια και θαλάσσια. Πλέον είναι 

γνωστές οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται καθώς και τα σημεία συνάντησης. Εφόσον 

η Τουρκία από την πλευρά της δεν δείχνει να παίρνει δραστικά μέτρα η Ε.Ε σε 
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συνεργασία με τις ελληνικές αρχές πρέπει να οργανώσουν όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα και καλύτερα την επιτήρηση των συνόρων (Λυγερός, Σ., 01/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 | Σ ε λ ί δ α  
 

7.0 Μεθοδολογία 
 

Στην παρούσα έρευνα αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί, εκτός από την 

βιβλιογραφική επισκόπηση, ποσοτική και ποιοτική μέθοδος έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αρχικά, η ποσοτική μέθοδος, δίνει 

την δυνατότητα συμμετοχής μεγάλου δείγματος. Αποφασίστηκε να είναι δομημένα 

ερωτηματολόγια, με χρήση κλειστών ερωτήσεων σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα. 

Χρησιμοποιείται η κλίμακα Likert, η οποία είναι υποκατηγορία της τακτικής 

κλίμακας και χρησιμοποιείται για να διερευνηθεί η συμφωνία του ερωτώμενου με μία 

άποψη. Το ερωτηματολόγιο είναι μικρό προς μέτριο μέγεθος, καθώς στοχεύει να 

είναι όσο το δυνατό πιο περιεκτικό έτσι ώστε να παραμείνουν αφοσιωμένοι οι 

συμμετέχοντες. 

Στόχος της ποσοτικής έρευνας είναι να απαντηθούν τα ερωτηματολόγια αφενός από 

ειδικούς, δηλαδή εργαζόμενους που απασχολούνται σε φορείς και οργανισμούς που 

απασχολούνται στο προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα, και αφετέρου από πολίτες των 

δύο μεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδας, στις οποίες φιλοξενείται και ο μεγαλύτερος 

αριθμός προσφύγων στη χώρα (δηλαδή Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Τα 

ερωτηματολόγια θα δοθούν στους ειδικούς αφού γίνει η πρώτη επικοινωνία 

ηλεκτρονικά με διάφορους φορείς που απασχολούνται με το προσφυγικό στην χώρα, 

έτσι ώστε το τελικό δείγμα να προέρχεται από πολλούς φορείς και με απώτερο στόχο 

την συνάντηση για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Αναφορικά με τους 

πολίτες θα εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό δείγμα (80-100 ατόμων), έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί μεγάλο εύρος ηλικιακού και εκπαιδευτικού επιπέδου. 

Η ποιοτική μέθοδος που επιλέχθηκε να γίνει είναι οι προσωπικές συνεντεύξεις σε 

Σύριους πρόσφυγες, αλλά και σε κατοίκους που μένουν στο χωρίο της Ειδομένης, στα 

σύνορα της Ελλάδας με τα Σκόπια. Η ποιοτική μέθοδος αντίθετα από την ποσοτική η 

οποία μετρά συχνότητες, συνήθως απευθύνεται σε πιο εξειδικευμένο (στην 

συγκεκριμένη έρευνα πιο ευαίσθητο) πληθυσμό και στοχεύει στη μεγαλύτερη 

εμβάθυνση της γνώσης και των πληροφοριών που θα αντληθούν. Οι συνεντεύξεις θα 

γίνουν στο χωριό της Ειδομένης, στον καταυλισμό που έχει δημιουργηθεί. Θα γίνει 

αρχικά μια πρώτη επαφή με κάποια Μ.Κ.Ο που δραστηριοποιείται εκεί, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί ικανοποιητικός αριθμός επισκέψεων εκεί για να πραγματοποιηθούν οι 
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συνεντεύξεις. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί για τους Σύριους 

πρόσφυγες επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας καθώς 

οι περισσότεροι γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα. Αναφορικά με τους κατοίκους της 

περιοχής θα πραγματοποιηθούν κάποιες επισκέψεις στο χωριό και αφού επιλεγεί ένα 

ικανοποιητικό δείγμα συμμετεχόντων θα γίνουν οι συνεντεύξεις. Και στις δύο 

περιπτώσεις των συνεντεύξεων είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των συμμετεχόντων 

να ηχογραφηθούν. Τέλος, θα γίνει η επεξεργασία και η ανάλυση του υλικού και θα 

συνταχθούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του συνόλου της μελέτης. 
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8.0 Ποσοτική Έρευνα-Αποτελέσματα 
       

Για περαιτέρω έρευνα του ζητήματος και για να διερευνηθούν λεπτομερώς τα ερωτήματα 

της παρούσας έρευνας ακολουθήθηκε αρχικά η μέθοδος της ποσοτικής έρευνας. Πιο 

συγκεκριμένα, δόθηκαν ερωτηματολόγια, σε άτομα που εργάζονται σε φορείς και 

οργανισμούς οι οποίοι απασχολούνται με το προσφυγικό ζήτημα (ειδικούς) και σε απλούς 

πολίτες. Όπως ορίστηκε και στη μεθοδολογία, αρχικά ενημερώθηκαν διάφοροι φορείς,  οι 

οποίοι απασχολούνται με το προσφυγικό, ηλεκτρονικα και αυτοι οι οποίοι δέχτηκαν να 

συμμετέχουν ήταν 3/5 φορείς. Αναφορικά με τους πολίτες δέχτηκε να συμμετέχει το 

μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς που προσεγγίθηκαν. Η παρούσα έρευνα διεξάχθηκε το 

πρώτο τρίμηνο του 2016 και το δείγμα των συμμετεχόντων ήταν κάτοικοι της Θεσσαλονίκης 

και της Αθήνας. Οι αρχικοί πληθυσμιακοί στόχοι που τέθηκαν στην έρευνα, επετεύχθησαν. 

Οι ειδικοί που συμμετείχαν ήταν 30 και οι πολίτες 90, επομένως το συνολικό δείγμα ήταν 

120 άτομα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα ποσοτικά αποτελέσματα των ειδικών και των 

πολιτών σε ξεχωριστούς πίνακες καθώς και ο σχολιασμός και η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων αυτών. 

 

8.1 Δημογραφικά Στοιχεία  

 

                                                                    ΕΙΚΟΝΑ 1 

Στην παρούσα έρευνα μεγαλύτερο ήταν το δείγμα των γυναικών οι οποίες καταλαμβάνουν 

το 61,7% των συμμετεχόντων, ενώ οι άνδρες που έλαβαν μέρος κατέχουν το 38,3%. 
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                                                             ΕΙΚΟΝΑ 2 

Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων την συντριπτική πλειοψηφία με 

ποσοστό 82,5% έχουν αυτοί που ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ακολουθούν οι 

συμμετέχοντες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ποσοστό 14,2% , ενώ στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση είναι το 1,7%. Τέλος στην κατηγορία Άλλο ανήκει το 1,7%. 

 

                                                                 ΕΙΚΟΝΑ 3 

Κατά την διανομή των ερωτηματολογίων προσπάθησα να εξασφαλίσω ηλιακό εύρος και 

από ότι παρατηρούμε παραπάνω ηλικιακά τα ποσοστά είναι σχετικά ισότιμα. Το 
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μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι ηλικίες 26-35 ετών με 31,7%, 28,3% είναι 46 ετών 

και άνω. Ακολουθούν αυτοί που βρίσκονται ηλικιακά μεταξύ 36-45 ετών. Το μικρότερο 

δείγμα πάρθηκε από ηλικίες μεταξύ 18-25 ετών. 

 

8.2 Ευρωπαϊκή  Ένωση 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ. 

              

 

             ΕΙΚΟΝΑ 4 -  ΕΙΔΙΚΟΙ                                              ΕΙΚΟΝΑ 5 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Όπως φαίνεται παραπάνω στην ερώτηση η πλειοψηφία ειδικών με ποσοστό 36,4% 

Συμφωνεί Λίγο με την ύπαρξη κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου ενώ το αμέσως 

επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό είναι 30,3% που δηλώνουν ότι Συμφωνούν Πολύ. Ακολουθεί 

το 21,2% οι οποίοι Δεν Είναι Σίγουροι και από 6,1% αυτοί οι οποίοι Διαφωνούν Λίγο και 

Πολύ επίσης. Αντίστοιχα και το υψηλότερο ποσοστό των πολιτών 42,5% Συμφωνεί Λίγο με 

την υιοθέτηση κοινού ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και ταυτόχρονα το επόμενο 

μεγαλύτερο ποσοστό 40,8% Συμφωνεί Πολύ. Στη συνέχεια, το 11,7% των ερωτηθέντων Δεν 

Είναι Σίγουροι, ενώ το 6% ανήκει στην κατηγορία που Διαφωνεί Λίγο και Διαφωνεί Πολύ. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η Ε.Ε ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΖΙΚΗ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ. 

 

      ΕΙΚΟΝΑ 6 -  ΕΙΔΙΚΟΙ                                                                ΕΙΚΟΝΑ 7 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Όπως φαίνεται στην ερώτηση 2  η συντριπτική πλειοψηφία των ειδικών με ποσοστό 69,7%, 

καθώς και παραπάνω από τους μισούς πολίτες, δηλαδή το 58,3% Διαφωνεί Πολύ με την 

επάρκεια της χρηματοδότησης που παρέχει η Ε.Ε. σε κράτη μέλη που πλήττονται από τη 

μαζική μετανάστευση. Το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό στους ειδικούς είναι 

15,2% και δηλώνουν ότι Δεν Είναι Σίγουροι. Οι λιγότεροι με ποσοστό 3% Συμφωνούν Πολύ. 

Στους πολίτες το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό με 15,8% Διαφωνεί Λίγο με την επάρκεια 

της χρηματοδότησης που παρέχει η Ε.Ε σε κράτη-μέλη που πλήττονται από τη μαζική 

μετανάστευση. Το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό με 20% Δεν Είναι Σίγουροι, ενώ το 

4,2% Συμφωνούν Πολύ. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. 

 

         ΕΙΚΟΝΑ 8 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                                ΕΙΚΟΝΑ 9 – ΠΟΛΙΤΕΣ 

Στην παραπάνω ερώτηση το μεγαλύτερο ποσοστό ειδικών και πολιτών Διαφωνεί Πολύ, οι 

πρώτοι με 54,5% και οι δεύτεροι με 32,5%. Στην συνέχεια παρατηρείται διαφορά στις 

απόψεις καθώςοι ειδικοί που Διαφωνούν Λίγο και Δεν Είναι Σίγουροι εμφανίζονται με 

15,2%, ενώ οι πολίτες με 26,7% Δεν Είναι Σίγουροι για το εάν αποτελούν ή όχι κίνδυνο οι 

πρόσφυγες για την Ε.Ε. Μικρότερα ποσοστά και στις δύο κατηγορίες των συμμετεχόντων 
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κατέχουν οι απαντήσεις Συμφωνω Λίγο και Συμφωνώ Πολύ, με το πρώτο να έχει ποσοστό 

3% στους ειδικούς και το δεύτερο να έχει ποσοστό 13,3% στους πολίτες. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. 

 

     ΕΙΚΟΝΑ 10 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                            ΕΙΚΟΝΑ 11 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Όπως παρατηρούμε στην ερώτηση 4 με ποσοστό ισοψηφίας 24,2% οι ειδικοί απάντησαν 

πως Διαφωνούν Πολύ αλλά και Συμφωνούν Πολύ στο εάν η δημόσια υγεία απειλείται από 

την είσοδο ανθρώπων από Τρίτες Χώρες. Επίσης με ποσοστό ισοψηφίας 18,2% απάντησαν 

ότι Διαφωνούν Λίγο και δεν είναι σίγουροι. Στη συνέχεια, όσοι Συμφωνούν Λίγο ανήλθαν 

στο 15,2%. Σχετικά παρόμοια ποσοστά παρουσιάζει και δεύτερη κατηγορία ερωτηθέντων 

με το μεγαλύτερο ποσοστό 24,2% Δεν Είναι Σίγουροι εάν οι πρόσφυγες αποτελούν κίνδυνο 

για την Δημόσια Υγεία. Το 22,5% Συμφωνεί Λίγο ενώ το 20,0% Διαφωνεί Πολύ. Ακολουθούν  

αυτοί που Διαφωνούν Λίγο με ποσοστό 17,5% και στη συνέχεια αυτοί που Συμφωνούν 

Πολύ με 15,8%. Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα καθώς τα ποσοστά δεν 

έχουν μεγάλη απόκλιση το ένα από το άλλο. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους διαφωνούν με πολύ μικρή όμως διαφορά με 

αυτούς οι οποίοι συμφωνούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 | Σ ε λ ί δ α  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: ΕΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ. 

 

            ΕΙΚΟΝΑ 12 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                       ΕΙΚΟΝΑ 13 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Στην ερώτηση 5 και πάλι δεν υπάρχει μεγάλη σύγκρουση απόψεων με την μεγάλη 

πλειοψηφία των ειδικών με ποσοστό 39,4%  να δηλώνει πως Δεν Είναι Σίγουροι σχετικά με 

το εάν σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία θα μειωθεί ο αριθμός των εισερχομένων. Τα 

ποσοστά που ακολουθούν είναι 30,3% να Συμφωνούν Πολύ και 24,2% να Συμφωνούν Λίγο. 

Αντίστοιχα το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών 30,8% Δεν είναι Σίγουροι εάν θα μειωθεί ο 

αριθμός των εισερχομένων εάν τελειώσει ο πόλεμος στη Συρία. Το αμέσως επόμενο 

μεγαλύτερο ποσοστό Συμφωνεί Πολύ με 29,2% και με 26,7% Συμφωνούν Λίγο. Ακολουθούν 

αυτοί που Διαφωνούν Λίγο με 8,3% και με 5,0% αυτοί που Διαφωνούν Πολύ. 

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ 

ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗ Ε.Ε. 

 

     ΕΙΚΟΝΑ 14 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                           ΕΙΚΟΝΑ 15 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Όπως φαίνεται παραπάνω στην ερώτηση το μεγαλύτερο ποσοστό των ειδικών 30,3%  

δήλωσε πως Δεν Είναι Σίγουροι για το αν οι τζιχαντιστές εκμεταλλεύονται τη μαζική είσοδο 

μεταναστών για να εισέλθουν στην Ε.Ε., ενώ οι περισσότεροι από τους πολίτες 37,5% 

Συμφωνούν Λίγο και το 31,7% Συμφωνούν Πολύ. Στη συνέχεια με ισοψηφία της τάξεως του 

27,3% οι ειδικοί απάντησαν πως Συμφωνούν Λίγο και πολύ και οι υπόλοιποι διαφώνησαν 

με πολύ μικρά ποσοστά. Τέλος, το 24,2% Δεν Είναι Σίγουροι ενώ το 5,0% Διαφωνεί Πολύ. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7: Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ. 

 

     ΕΙΚΟΝΑ 16  - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                           ΕΙΚΟΝΑ 17 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Στην ερώτηση εάν η κατανομή μεταναστών στις χώρες εγκατάστασης πρέπει να γίνεται 

αναλογικά με τον πληθυσμό της κάθε χώρας η πλειοψηφία των ειδικών με ποσοστό 48,5% 

και των πολιτών με 48,3% Συμφωνούν Πολύ, Στη συνέχεια το 39,4% των ειδικών και το 36,7 

των πολιτών Συμφωνούν Λίγο. Οι υπόλοιποι από τους ειδικούς με μικρά ποσοστά Δεν Είναι 

Σίγουροι η Διαφωνούν Λίγο. Ακολουθεί επίσης με μικρότερο ποσοστό 10,0% οι πολίτες που 

Δεν Είναι Σίγουροι και στη συνέχεια αυτοί που Διαφωνούν Λίγο με 3,3% και αυτοί που 

Διαφωνούν Πολύ με ποσοστό 1,7%.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8: Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ. 

 

        ΕΙΚΟΝΑ 18 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                           ΕΙΚΟΝΑ 19 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

 Αναφορικά με το εάν ότι η κατανομή μεταναστών στις χώρες εγκατάστασης πρέπει να 

γίνεται αναλογικά με τον πληθυσμό της κάθε χώρας, η πλειοψηφία των ειδικών με ποσοστό 

30,3% απάντησε πως Συμφωνεί Πολύ ενώ με ισοψηφία της τάξεως του 27,3% Συμφωνούν 

Πολύ και Δεν Είναι Σίγουροι και οι υπόλοιποι Διαφωνούν με μικρά ποσοστά. Το μεγαλύτερο 

μέρος των πολιτών με ποσοστά 37,7% που Συμφωνούν Πολύ και 31,7% που Συμφωνούν 
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Λίγο με την κατανομή μεταναστών αναλογικά με τον πληθυσμό της κάθε χώρας. 

Ακολουθούν αυτοί που Δεν είναι Σίγουροι με ποσοστό 18,3% και αυτοί που Διαφωνούν 

Λίγο με ποσοστό 8,3% και τέλος αυτοί που Διαφωνούν Πολύ με ποσοστό 4,2%. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9: Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ. 

 

 

 ΕΙΚΟΝΑ 20 -  ΕΙΔΙΚΟΙ                                                           ΕΙΚΟΝΑ 21 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Όπως φαίνεται παραπάνω στην παραπάνω ερώτηση μεγάλη πλειοψηφία με ποσοστό 

42,4% Συμφωνεί Λίγο με το ότι η κατανομή μεταναστών στις χώρες εγκατάστασης πρέπει 

να γίνεται αναλογικά με τις οικονομικές συνθήκες της κάθε χώρας. Στη συνέχεια  οι 

ερωτώμενοι Συμφωνούν Πολύ με ποσοστό 39,4%. Αντίστοιχα, σχεδόν οι μισοί από τους 

πολίτες που συμμετείχαν έρευνα απάντησαν ότι Συμφωνούν Πολύ με ποσοστό 49,2% ενώ 

το 35,8% Συμφωνεί Λίγο. Μερικοί, από τους ειδικούς, Δεν Είναι Σίγουροι με ποσοστό 15,2% 

και λίγοι Διαφωνούν Πολύ με ποσοστό 3,0%. Ενώ, στη συνέχεια, οι πολίτες που Δεν Είναι 

Σίγουροι με ποσοστό 11,7%. Τέλος, αυτοί που Διαφωνούν Λίγο αποτελούν το 2,5%  και το 

0,8% είναι αυτοί που Διαφωνούν Πολύ. 

Από τις τρεις τελευταίες ερωτήσεις γίνεται κατανοητό ότι ειδικοί και πολίτες πιστεύουν ότι 

η κατανομή των μεταναστών στις χώρες πρέπει να γίνεται, αφού πρώτα αναλογιστούμε το 

μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό της και την ήδη υπάρχουσα οικονομική της κατάσταση. 
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8.3 Ελλάδα 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:ΠΡΕΠΕΙ ΟΙΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε ΝΑ 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΩΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ. 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 22 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                           ΕΙΚΟΝΑ 23 -  ΠΟΛΙΤΕΣ 

Στην ερώτηση 1 η συντριπτική πλειοψηφία των ειδικών και των πολιτών των ερωτηθέντων 

Διαφωνεί Πολύ στο εάν θα πρέπει οι μετανάστες που βρίσκονται παράνομα σε χώρα της 

Ε.Ε. να επαναπροωθούνται στην πρώτη χώρα εισόδου, με τους πρώτους να είναι στο 

ποσοστό της τάξεως του 57,6% και τους δεύτερους στο 50,8%. Στη συνέχεια το 24,2% ,των 

ειδικών και το 16.7% των πολιτών Διαφωνεί Λίγο και οι υπόλοιποι Δεν Είναι Σίγουροι, 

Συμφωνούν Λίγο η πολύ με πολύ μικρά ποσοστά. 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 2:ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΟΜΑΛΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 24 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                           ΕΙΚΟΝΑ 25 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Στην ερώτηση 2 μεγάλη πλειοψηφία και πάλι των ειδικών (42,4%) και ταυτόχρονα των 

πολιτών (42,5%) Διαφωνούν Πολύ στο εάν είναι δυνατή η ομαλή ένταξη των προσφύγων σε 

μια χώρα που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Στη συνέχεια, οι ειδικοί με 

ισοψηφία ποσοστού 18,2% οι ερωτώμενοι Διαφωνούν Λίγο και Συμφωνούν Λίγο και οι 
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υπόλοιποι Δεν Είναι Σίγουροι η Συμφωνούν Πολύ. Τέλος, το 23,3% των πολιτών Διαφωνεί 

Λίγο, το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό 15,0%  κατέχουν αυτοί που Συμφωνούν 

Λίγο και ακολουθούν με ποσοστό 13,3% αυτοί που Δεν Είναι Σίγουροι. Το μικρότερο 

ποσοστό 5,8% έχουν αυτοί που Συμφωνούν Πολύ.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:ΤΑ HOT SPOT ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

ΕΙΚΟΝΑ 26 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                           ΕΙΚΟΝΑ 27 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Στην παραπάνω στην ερώτηση η πλειοψηφία των ειδικών με ποσοστό 36,4% Διαφωνεί Λίγο 

στο εάν τα hot spots πρέπει να βρίσκονται στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, αξιόλογο ποσοστό 

της τάξεως του 27,3% Διαφωνεί Πολύ, αρκετοί ερωτώμενοι 18,2% Δεν Είναι Σίγουροι και οι 

υπόλοιποι Συμφωνούν Λίγο και Πολύ. Σχετικά αντίστοιχα, παρατηρούμε παραπάνω το 

μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών 30,8% Διαφωνεί Πολύ και το 23,3% Διαφωνεί Λίγο με την 

ύπαρξη των hot spot στην Ελλάδα. Το 25% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι Δεν Είναι Σίγουροι 

ενώ Συμφωνούν Πολύ και Συμφωνούν Λίγο από 10,1% από αυτούς που συμμετείχαν στην 

έρευνα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: ΤΑ HOT SPOT ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ. 

 

    ΕΙΚΟΝΑ 28 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                           ΕΙΚΟΝΑ 29 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Αντίθετα με την ερώτηση 3, στην ερώτηση 4 η πλειοψηφία των ειδικών (33,3%) και των 

πολιτών το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (28,6%) Συμφωνούν Πολύ με το εάν τα hot spots 

πρέπει να βρίσκονται στην Τουρκία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών 31,1% απάντησε 

πως Δεν Είναι Σίγουροι και ακολουθεί και το 27,7% Συμφωνεί Λίγο. Επίσης, το 6,7% 

Διαφωνεί Λίγο ενώ το 5,8% Διαφωνεί Πολύ,  το αμέσως επόμενο μεγάλο και πολύ κοντινό 
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ποσοστό του 30,3% Δεν Είναι Σίγουροι. Τέλος, το 18,2%  των ειδικών Συμφωνούν Λίγο  και 

οι υπόλοιποι Διαφωνούν Πολύ και Λίγο. Κατανοούμε λοιπόν από τα παραπάνω 

αποτελέσματα ότι το σύνολο του δείγματος, θα προτιμούσε τα hot spots να βρίσκονται 

στην Τουρκία και όχι στα ελληνικά νησιά. 

 

8.4 Τρόποι Αντιμετώπισης 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: ΦΡΑΧΤΗΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 30 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                           ΕΙΚΟΝΑ 31 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Όπως φαίνεται παραπάνω και τα δύο δείγματα έχουν ίδιες απόψεις. Αναλυτικότερα, η 

πλειοψηφία των ειδικών (με ποσοστό 36,4%) και των πολιτών (με ποσοστό 30,0%) 

Διαφωνούν Πολύ με τον Φράχτη του Έβρου και τη  λειτουργία του. Το αμέσως επόμενο 

μεγαλύτερο και αρκετά κοντινό ποσοστό της τάξεως του 27,3% και 20,8% αντίστοιχα Δεν 

Είναι Σίγουροι και ένα ποσοστό 18,2% και  το 19,2% συμφωνούν πολύ. Οι υπόλοιποι με 

μικρά ποσοστά συμφωνούν ή διαφωνούν λίγο με την λειτουργία του Φράχτη που 

κατασκευάστηκε στον Έβρο. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: ΑΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 32 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                           ΕΙΚΟΝΑ 33 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Αναφορικά με την απέλαση μεταναστών – προσφύγων η πλειοψηφία των ειδικών με 

ποσοστό 33,3% και των πολιτών με ποσοστό 30,8% Διαφωνεί Πολύ. Στη συνέχεια, το 21,2% 

των ειδικών και το 24,2% Διαφωνούν Λίγο. Ακολουθούν αυτοί που Δεν Είναι Σίγουροι με 

τους ειδικούς να είναι στο 18,2% και τους πολίτες στο 15% όπως και στα υπόλοιπα ποσοστά 

των πολιτών. Τέλος, το 15,2% δηλώνουν των ειδικών πως Συμφωνούν Πολύ και οι 

υπόλοιποι συμφωνούν λίγο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ. 

 

  ΕΙΚΟΝΑ 34 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                           ΕΙΚΟΝΑ 35 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Ένα άλλο μέτρο αντιμετώπισης της μαζικής μετανάστευσης, τα Κέντρα Κράτησης – 

Φιλοξενίας, στην ερώτηση 3 η πλειοψηφία των ειδικών 39,4% απαντούν ότι Δεν Είναι 

Σίγουροι, ενώ το αμέσως επόμενο και αρκετά κοντινό ποσοστό της τάξεως του 33,3% 

Διαφωνούν Πολύ και οι υπόλοιποι από τους ειδικούς με μικρότερα ποσοστά Συμφωνούν 

Λίγο, Συμφωνούν Πολύ και Διαφωνούν Λίγο. Αντίστοιχα, στους πολίτες τα μεγαλύτερα 

ποσοστά με τα οποία το 28,3% Διαφωνεί Πολύ αλλά και Δεν Είναι Σίγουροι. Αμέσως μετά 

ακολουθεί το 23,3% οι οποίοι Διαφωνούν Λίγο. Τέλος, με τα μικρότερα ποσοστά είναι αυτοί 

που Συμφωνούν Λίγο με 14,2% και αυτοί που Συμφωνούν Πολύ με 5,8%. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4: ΦΡΟΝΤΕΞ : ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΕΧΕΙ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΡΩΝ. 

 

  ΕΙΚΟΝΑ 36 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                           ΕΙΚΟΝΑ 37 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Στην ερώτηση 4 η πλειοψηφία των ερωτώμενων του δείγματος με ποσοστό ειδικών στο 

42,4%  και των πολιτών στο 31,7% Διαφωνούν Πολύ αναφορικά με τη ΦΡΟΝΤΕΞ  και με το 

εάν η συγκεκριμένη διασυνοριακή ευρωπαϊκή φύλαξη έχει βοηθήσει στη φύλαξη των 

συνόρων. Στη συνέχεια το 33,3% των ειδικών και το 30,8% των πολιτών δηλώνει πως Δεν 

Είναι Σίγουροι και οι υπόλοιποι με μικρά ποσοστά Διαφωνούν Λίγο, Συμφωνούν Λίγο ή 

Πολύ. Αξιοσημείωτο είναι ότι το σύνολο του δείγματος, ως επί τω πλείστων διαφωνεί με τις 

μέχρι τώρα ενέργειες των εκάστοτε κυβερνήσεων, επομένως δεν θεωρεί ότι έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης του θέματος.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Της ΦΡΟΝΤΕΞ. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 38 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                           ΕΙΚΟΝΑ 39 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω ερώτηση, το μεγαλύτερο ποσοστό των ειδικών 36,4% 

συγκεντρώνει η απάντησης Δεν Είμαι Σίγουρος αναφορικά με το εάν θα πρέπει να 

ενισχυθεί και άλλο ο αριθμός ανθρώπων της ΦΡΟΝΤΕΞ. Οι πολίτες όμως με ποσοστό 30,0% 

Συμφωνούν Πολύ, βέβαια αυτό έρχεται σε αντίθεση με την διαφωνία που υπήρχε στην 

παραπάνω ερώτηση με την ίδια την ύπαρξη της ΦΡΟΝΤΕΞ. Στη συνέχεια, το 24,2% των 

ειδικών δηλώνει ότι Διαφωνεί Πολύ, το 18,2% Συμφωνούν Λίγο και οι υπόλοιποι με μικρά 
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ποσοστά Διαφωνούν Λίγο η Συμφωνούν Πολύ. Ακολουθεί στους πολίτες το ποσοστό 25,0% 

οι οποίοι Δεν Είναι Σίγουροι και αμέσως μετά με 21,7% αυτοί που Συμφωνούν Λίγο με την 

αύξηση της δύναμης της Διασυνοριακής Ακτοφυλακής. Τέλος, οι ερωτηθέντες που  

Διαφωνούν Πολύ έχουν ποσοστό 15,8% και 7,7% καταλαμβάνουν αυτοί που Διαφωνούν 

Λίγο. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΦΡΟΝΤΕΞ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 40 - ΕΙΔΙΚΟΙ                                                           ΕΙΚΟΝΑ 41 - ΠΟΛΙΤΕΣ 

Στην τελευταία ερώτηση υπάρχει σχετική ομοιομορφία στους πολίτες και στους ειδικούς 

καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό και των δύο Συμφωνεί Πολύ (ειδικοί 42,4% και πολίτες 

40,0%) αναφορικά με την συνεργασία της ΦΡΟΝΤΕΞ με την χώρα υποδοχής του 

μεταναστευτικού κύματος και την κοινή τους δράση. Στη συνέχεια το 30,3% των ειδικών και 

το 36,7% δήλωσε ότι Συμφωνεί Λίγο, το 18,2% των ειδικών και το 15,0% των πολιτών πως 

Δεν Είναι Σίγουροι και τα μικρότερα ποσοστά στους πολίτες παρατηρούνται σε αυτούς που 

Διαφωνούν Πολύ 7,5% και αυτοί που Διαφωνούν Λίγο με 0,8%. Τέλος, το μικρότερο 

ποσοστό των ειδικών, της τάξεως του 9,1% είχε αρνητική στάση δηλώνοντας πως διαφωνεί 

πολύ. 

Επιγραμματικά, η πλειοψηφία του συνολικού δείγματος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ένα 

κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, με επαρκέστερη χρηματοδότηση της Ε.Ε στις χώρες που 

πλήττονται περισσότερο από το προσφυγικό ζήτημα. Άξιο λόγου είναι ότι η πλειοψηφία 

αρνείται να δει τους πρόσφυγες σαν απειλή, στάση πολύ θετική η οποία έρχεται σε 

αντίθεση με την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Επίσης, η γενικότερη αντίληψη των 

συμμετεχόντων κρίνει ότι το βάρος πρέπει να μοιραστεί σε όλες της χώρες της Ε.Ε 

αναλογικά με την ήδη υπάρχουσα οικονομική και πληθυσμιακή κατάσταση της κάθε χώρας. 

Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δεν είναι 

ικανοποιημένοι από τα μέχρι στιγμής μέτρα αντιμετώπισης. Ίσως θα ήταν χρήσιμο σε νέα 

έρευνα, να ερωτηθούν ώστε να προτείνουν λύσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις του 

ζητήματος.  
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9.0 Ποιοτική Έρευνα – Αποτελέσματα 
 

Είναι βέβαιο και ταυτόχρονα ευρέως κατανοητό, ότι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται και 

τους αφορά περισσότερο το προσφυγικό ζήτημα, είναι οι ίδιοι οι πρόσφυγες και 

αυτός είναι ο λόγος ο οποίος επιλέχθηκε να γίνει και ποιοτική έρευνα και πιο 

συγκεκριμένα συνεντεύξεις. Κατά την άποψη μου, είναι πολύ σημαντικό να 

κατανοήσουμε το ζήτημα αυτό από όλες τις πλευρές του. Έως τώρα έχουμε κάνει 

βιβλιογραφική επισκόπηση, έχουμε πάρει την γνώμη των ειδικών καθώς και των 

πολιτών, ως κατοίκους που υποδέχονται τους πρόσφυγες, επομένως, για να 

αποκτήσουμε μία ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα, όπως αναφέρεται και στην 

μεθοδολογία, είναι απαραίτητο και φυσικά δίκαιο να εκπροσωπηθεί και η 

συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.  

Αποφασίστηκε η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας και πιο συγκεκριμένα οι 

συνεντεύξεις λαμβάνοντας υπόψη την ευαλωτότητα αυτού του πληθυσμού καθώς 

επίσης και τους περιορισμούς που υπήρχαν (η κατανόηση της αραβικής γλώσσας, ο 

τόπος που θα λάμβανε μέρος η συνέντευξη και ο χρόνος). Λόγω της μεταβολής της 

κατάστασης και της μετεγκατάστασης των προσφύγων από το χωριό της Ειδομένης 

σε δομές φιλοξενίας στα προάστια της Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να γίνουν 

συνεντεύξεις σε πρόσφυγες και όχι στους κατοίκους της Ειδομένης όπως έχει 

αναφερθεί στην μεθοδολογία. Για την σωστή διεξαγωγή των συνεντεύξεων, 

δεδομένης της έλλειψης κοινής γλώσσας, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, εξασφάλισα 

διερμηνέα, μέσω της Μ.Κ.Ο ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ1  με την οποία συνεργάστηκα. 

 Μέσω της συνεργασίας μου αυτής ήρθα σε επαφή με ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων 

με σκοπό να εξασφαλίσω 4-6 άτομα με τα εξής κριτήρια : α) Να είναι Σύριοι 

πρόσφυγες β) Να είναι από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες γ) Να είναι μισοί άνδρες 

και μισές γυναίκες. Οι συνεντεύξεις δεν είχαν αυστηρή δομή, έτσι ώστε να δοθεί το 

περιθώριο να αναδυθούν οι εμπειρίες και τα προσωπικά βιώματα των προσφύγων, τα 

οποία ο ερευνητής, πολλές φορές, δεν γνωρίζει έτσι ώστε να διευκρινίσει. Επίσης, 

λόγω ότι οι συνεντεύξεις δεν ήταν δομημένες απόλυτα κάποιες διήρκησαν 

περισσότερο και κάποιες λιγότερο. 

                                                           
1   Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ, είναι αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και αναγνωρισμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα από το 
1976 και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος. 



75 | Σ ε λ ί δ α  
 

Τα έξι αυτά άτομα, ερωτήθηκαν εάν θέλουν να πάρουν μέρος στην έρευνα που 

πραγματοποιούσα και στη συνέχεια έδωσαν την συγκατάθεση τους στην ηχογράφηση 

της συνέντευξης. Όλες οι συνεντεύξεις, έλαβαν χώρα στους καταυλισμούς τους 

οποίους διαμένουν οι πρόσφυγες αφενός γιατί υπάρχει νομικός περιορισμός που 

απαγορεύει την μετακίνηση των προσφύγων υπό την συνοδεία οποιασδήποτε άλλης 

οργάνωσης εκτός από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε και αφετέρου λόγω της 

οικειότητας που θα ένιωθαν στο χώρο τους. Από τους έξι συμμετέχοντες, τρείς ήταν 

γυναίκες και τρείς άνδρες ηλικίας από 18 έως 55 ετών. 

Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν χτισμένες γύρω από ένα σκελετό 

ερωτήσεων που ήταν προετοιμασμένος. Ήταν κυρίως εστιασμένες γύρω από τους 

λόγους που αυτοί οι άνθρωποι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την χώρα τους, στην 

διαδικασία που έκαναν για να βρουν τα μέσα να φτάσουν στην Ευρώπη, στο ταξίδι 

που έκαναν και πώς αντιλαμβάνονται την Ελλάδα, την Ευρώπη και το ISIS. 

Αρχικά όλοι οι πρόσφυγες δήλωσαν ότι βρίσκονται στην Ελλάδα 6-7 μήνες και για να 

έρθουν πέρασαν από την Τουρκία. Βέβαια κάποιοι από αυτούς ήταν απλά περαστικοί, 

μέχρι να βρουν τις διασυνδέσεις που τους χρειάζονταν, ενώ κάποιοι έμεναν εκεί 1-4 

χρόνια. Αυτοί που έζησαν εκεί δούλευαν για να συγκεντρώσουν το ποσό που τους 

χρειαζόταν για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Πολλοί δήλωσαν ότι έχουν ως στόχο 

την Γερμανία, είτε γιατί έχουν συγγενείς εκεί, είτε γιατί έχουν ακούσει ότι προσφέρει 

κατάλληλες συνθήκες ζωής. Οι λόγοι που αποφάσισαν να φύγουν από την Συρία ήταν 

φυσικά ο πόλεμος και η ανασφάλεια που τους δημιούργησε. Χαρακτηριστικά δήλωσε 

ο Ασάντ 27 χρονών : «Μπήκε ο στρατός της κυβέρνησης στην περιοχή που μέναμε 

και τα έκαψε όλα, έριχναν βόμβες παντού ώσπου γκρεμίστηκε το σπίτι μου. Έμενα με 

συγγενείς μου μετά και φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε να φάμε. Κάθε μέρα 

βλέπαμε φίλους με κομμένα χέρια, πόδια, βαριά τραυματισμένους. Φύγαμε γιατί 

αναζητούμε την ειρήνη και την ασφάλεια». Παρόμοιους λόγους είχαν και οι 

υπόλοιποι συμμετέχοντες και δήλωσαν ότι δεν θα επέστρεφαν πίσω στη Συρία, 

τουλάχιστον όχι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. 

Αναφορικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων, όπως αναφέρεται και στην 

βιβλιογραφική έρευνα, όλοι δήλωσαν ότι δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να βρουν 

μέσον για να τους βοηθήσει να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Το αντίθετο 

μάλιστα, πολλοί είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλούς λαθρέμπορους. Οι τιμές 
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βέβαια ποικίλλουν (από 600-1.000 ευρώ τον χειμώνα) όπως έχει ήδη αναφερθεί 

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τα άτομα που ταξιδεύουν μέσα στη λέμβο και εάν 

έχουν συνοδό. Αξιοσημείωτο είναι όμως από τους ερωτηθέντες κανείς δεν είχε 

συνοδό. Η Huaida 26 ετών δήλωσε ότι πλήρωσε 5.000 ευρώ για τον σύζυγό της, 

προκειμένου να φτάσει από την Τουρκία στην Γερμανία με τα πόδια (22 μέρες 

διήρκησε το ταξίδι του κατά τα λεγόμενα της). 

Το ταξίδι που έκαναν οι πρόσφυγες ήταν σχετικά ξεχωριστό για τον καθένα και αυτό 

γιατί όλοι είχαν διαφορετικές εμπειρίες. Δύο από αυτούς δήλωσαν ότι χάλασε η 

λέμβος που επέβαιναν. Ο ένας αναγκάστηκε να περιμένει ώστε να αποκατασταθεί η 

ζημιά, ενώ θα ξεκινούσαν δύο βάρκες μαζί (στην μία βρισκόταν η σύζυγος του και 

στην άλλη αυτός). Την επόμενη μέρα, έκαναν το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού 

αλλά λίγο πριν φτάσουν στο νησί η βάρκα χάλασε πάλι. Ευτυχώς η παρέμβαση της 

ακτοφυλακής ήταν άμεση και είχαν όλοι οι επιβαίνοντες αίσιο τέλος. Ο δεύτερος 

περιέγραψε το ταξίδι του λέγοντας ότι η βάρκα είχε άλλους 60 πρόσφυγες, ένας από 

τους οποίους οδηγούσε καθώς προσπαθούσαν να κατευθύνουν την βάρκα με GPS 

από τα κινητά τους τηλέφωνα. Ο Mustafa ετών 55 δήλωσε ότι «κανένας από τους 

λαθρέμπορους δεν θα ρίσκαρε τον εαυτό τους. Γνώριζαν ότι δεν θα γύριζαν πίσω και 

μπορεί και να πνιγόταν». Η βάρκα τους χάλασε στη μέση της διαδρομής όπου ήταν 

διεθνή ύδατα και το ελικόπτερο που τους παρακολουθούσε δεν μπορούσε να κάνει 

καμία κίνηση. Τα κύματα έφεραν τη βάρκα σε ελληνικά ύδατα και αφού είχαν 

επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τις ελληνικές αρχές οι ίδιοι οι πρόσφυγες, κατέφθασε 

στο σημείο πλοίο της ακτοφυλακής και πραγματοποίησε την επιχείρηση διάσωσης. Η 

Nihante ετών 37 δήλωσε ότι στη μέση του πελάγους αναγκάστηκαν όλοι οι επιβάτες 

να ρίξουν όλα τους τα υπάρχοντα στη θάλασσα, επειδή η βάρκα κόντεψε να 

βουλιάξει λόγω του βάρους. 

Όταν έφτασαν τελικά στην Ελλάδα, όλοι δήλωσαν ότι έκαναν την πρώτη καταγραφή 

στο νησί (Μυτιλήνη ή Χίος) και έφυγαν για την Αθήνα μετά από 2-4 μέρες. Η Ela 18 

ετών δήλωσε ότι μετά την άφιξη της, η ελληνική αστυνομία τους μετέφερε σε ένα 

θέατρο, στο οποίο υπήρχε μεγάλος συνωστισμός, όπου έμεινε δύο εβδομάδες κάτω 

από άθλιες συνθήκες και υποσιτίζονταν. Ο Mohamad 19 ετών δήλωσε ότι οι 

ερωτήσεις που του έθεσαν στην πρώτη καταγραφή του δημιούργησαν δυσάρεστα 

συναισθήματα και «τον έκαναν να αισθανθεί ότι είναι τρομοκράτης ενώ δεν είναι» 
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καθώς τον ρωτούσαν για την θρησκεία του, την σχέση του με τον πόλεμο και τη 

πολιτική. 

Κάποιοι από τους πρόσφυγες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι από την 

Αθήνα πήγαν κατευθείαν στην Ειδομένη περιμένοντας να φύγουν προς την Ευρώπη. 

Ένας όμως συνάντησε δυσκολίες καθώς αγόρασε εισιτήριο από Μυτιλήνη για τα 

σύνορα και στην Αθήνα ενημερώθηκε ότι πρέπει να βγάλει εκ νέου εισιτήριο, άρα 

πλήρωσε διπλά χρήματα. Μία γυναίκα, επειδή το λεωφορείο της χάλασε στην μέση 

της διαδρομής αναγκάστηκε να μισθώσει ταξί, ενώ κάποιος άλλος δήλωσε ότι λόγω 

τεχνικού προβλήματος του λεωφορείου τους αναγκάστηκαν όλοι οι επιβάτες να 

μείνουν σε αυτό, 4 μέρες σταματημένοι στο ίδιο σημείο. Ύστερα από αυτό, τους 

ανέλαβε ο στρατός και τους πήγε σε μία στρατιωτική κατασκήνωση για κάποιες 

μέρες και στη συνέχεια περπάτησε έως τα σύνορα (περίπου 40 χλμ.). Ο Mustafa ετών 

55 δήλωσε ότι «Πιστεύαμε ότι το δυσκολότερο κομμάτι του ταξιδιού θα ήταν η 

θάλασσα στη οποία κινδύνεψε η ζωή μας. Πλέον λέω ότι ήταν οι 77 μέρες στη 

Ειδομένη. Μέρα με τη μέρα περιμέναμε να ανοίξουν τα σύνορα, αλλά άνοιγαν για 

λιγότερο από ώρες και δεν ξέρω ποιοι περνούσαν, εμείς δεν ξέρουμε κανέναν να 

πέρασε». 

Αναφορικά με την Ελλάδα και την Ευρώπη οι συμμετέχοντες δήλωσαν γενικότερα 

ευγνωμοσύνη απέναντι στην χώρα μας και απογοήτευση απέναντι στην Ευρώπη. 

Όλοι δήλωσαν ότι δεν έχουν σκοπό να μείνουν στην Ελλάδα, από την αρχή του 

ταξιδιού τους ήθελαν απλά να περάσουν από εδώ με τελικό προορισμό κάποια άλλη 

ευρωπαϊκή χώρα. Ιδιαίτερα στις συνθήκες τις οποίες ζουν τώρα, στις σκηνές μέσα 

στους καταυλισμούς αρνούνται να μείνουν στην Ελλάδα. Ο Asad 27 ετών δήλωσε 

«Δεν γνωρίζω ποιος φταίει, η Ελλάδα ή η Ευρώπη. Στα χρόνια που υπάρχει η Ε.Ε δεν 

έχουν συμφωνήσει τα κράτη μέλη της σε τίποτα. Έπρεπε να συμφωνήσουν όλοι τώρα 

σε βάρος της Συρίας;». Μία γυναίκα αναφέρθηκε στην ευγνωμοσύνη που νιώθει 

απέναντι στη Ελλάδα, που τους παρέχουν φαγητό, διαμονή, μάλιστα δήλωσε ότι μία 

οικογένεια σε ένα χωρίο τους φιλοξένησε για 17 μέρες. Η μεγαλύτερη απογοήτευση 

παρατηρήθηκε σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ela ετών 18 είπε 

χαρακτηριστικά ότι το μήνυμα που θέλει να δώσει είναι το εξής: « Βλέπω 

ανθρώπους, αλλά δεν βλέπω ανθρωπιά. Η Ευρώπη μας έδωσε ελπίδες, ήρθαν άλλοι 

πριν από εμάς και ξεκίνησαν νέα ζωή. Και ακολουθήσαμε και εμείς. Και έκλεισαν τα 

σύνορα. Γιατί; Γιατί μας έδωσαν ελπίδα; Άκουσα ότι οι Ευρωπαίοι μας φοβούνται. 
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Γιατί να φοβούνται; Εμείς φοβόμαστε. Τίποτα δεν έχει η Ευρώπη, τους συγγενείς 

μου, τους φίλους μου, σχολείο, δουλειές τίποτα. Όλη μου η ζωή είναι στη Συρία. Αν 

δεν μας θέλουν, και εμείς δεν τους θέλουμε. Θέλω να τελειώσουν όλα αυτά, να 

αρχίσω καινούρια ζωή, να είμαι καινούριος άνθρωπος και να αλλάξω από μέσα προς 

τα έξω. Όλα αυτά με έχουν κάνει δυνατή, καινούρια και πολύ μεγαλύτερη από την 

ηλικία μου. Έχασα τα πάντα. Πέρασα έναν ωκεανό με την οικογένεια μου». 

Σχετικά με τους τρομοκράτες του ISIS και το κατά πόσο εκμεταλλεύονται την 

δεδομένη κατάσταση για να εισέλθουν στη Ε.Ε, όλοι δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν 

γιατί παντού είναι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Υπήρχαν κάποιοι που πίστευαν ότι 

αποκλείεται οι ISIS να συμμετείχαν σε τέτοιες διαδικασίες εφόσον έχουν χρήματα και 

μπορούν να πάρουν αεροπλάνο και να χρηματοδοτήσουν οποιαδήποτε απόφαση τους. 

Ιδιαίτερα, απέκλεισαν την πιθανότητα να βρίσκονται αυτή τη στιγμή κάπου ανάμεσα 

τους στους καταυλισμούς. Κάποιοι είπαν πως ίσως να χρησιμοποιούν τις ίδιες βάρκες 

με τους πρόσφυγες αλλά μόλις εισέλθουν στη χώρα θεωρούν, παίρνουν 

διαφορετικούς δρόμους. Τέλος, δύο από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι 

τρομοκράτες του ISIS δεν είναι Σύριοι, μπορεί να είναι Αμερικάνοι, Ιρακινοί, 

Παλαιστίνιοι, ακόμη και Ευρωπαίοι. Πιστεύουν ότι ο πόλεμος στη χώρα τους και οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις είναι ένα καλοστημένο πολιτικό παιχνίδι εις βάρος της 

χώρας τους. 

Συμπερασματικά, οι πρόσφυγες ανέλυσαν τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που 

έχουν βιώσει έως σήμερα στη Συρία, στο ταξίδι τους για να φτάσουν στη Ελλάδα 

αλλά και σήμερα στους καταυλισμούς όπου διαμένουν. Εξέφρασαν δυσαρέσκεια 

απέναντι στην Ευρώπη και στα μέσα και τους τρόπους που έως τώρα έχει υιοθετήσει 

για την διαχείριση αυτής της κατάστασης. Τέλος, φανέρωσαν το αίσθημα της αδικίας 

που βιώνει ο λαός της Συρίας, καθώς αυτό που πραγματικά αποζητούν όλοι είναι η 

ειρήνη στη χώρα τους. 
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10.0 Συμπεράσματα 
 

Αυτή η εργασία ξεκίνησε, γνωρίζοντας ότι λόγω γεωγραφικής θέσης η Ελλάδα είναι 

σταυροδρόμι τριών ηπείρων και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ως 

δίοδος από την Ασία προς την Ευρώπη. Αρχικά προσδιορίστηκαν οι διαφορές των 

προσφύγων από τους μετανάστες καθώς οι πρώτοι χρήζουν μεγαλύτερης βοήθειας, 

διεθνούς προστασίας και Ασύλου και από την στιγμή που θα θεωρηθούν πρόσφυγες 

αποκτούν δικαιώματα στην Ε.Ε. Αναλύθηκε στη συνέχεια η διαδικασία χορήγησης 

Ασύλου, η οποία στην Ελλάδα είναι αρκετά πολύπλοκη και χρονοβόρα, με 

αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται καθημερινά μεγάλος αριθμός προσφύγων, 

παραμένοντας εγκλωβισμένοι σε μία χώρα την οποία οι περισσότεροι σκόπευαν να 

χρησιμοποιήσουν μόνο σαν δίοδο προς την Ευρώπη.  

Επιπλέον, επισημάνθηκαν οι Διεθνείς Συνθήκες που αφορούν το προσφυγικό ζήτημα, 

οι οποίες καθορίζουν τα βασικά δικαιώματα του πρόσφυγα, θεμελιώνουν την 

ελευθερία, την αλληλεγγύη και την συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε και 

θέτουν βασικούς κανόνες αναφορικά με την σωστή διαχείριση του προσφυγικού. 

Συμπερασματικά, είναι αξιοσημείωτες οι Συνθήκες Δουβλίνο ΙΙ και ΙΙΙ, οι οποίες 

πρακτικά εγκλωβίζουν την Ελλάδα στην χώρα διαχείρισης του μεγαλύτερου όγκου 

αιτούντων Άσυλο σε όλη την Ε.Ε. Θεωρείται απαραίτητη η άμεση αναδιάρθρωση 

αυτών των Συνθηκών με στόχο να κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε όλα τα μέλη αυτό το 

βάρος. Τέλος, αναφέρονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφορικά με το προσφυγικό 

ζήτημα, οι οποίες σε όλη την διάρκεια του προσφυγικού βρίσκονται σε ένταση, με 

εξαίρεση την περίοδο υπογραφής της Σύμβασης Ε.Ε-Τουρκίας του Μαρτίου 2016. 

Τότε θεωρήθηκε η έναρξη μίας νέας εποχής, η οποία βέβαια αρκετούς μήνες μετά δεν 

έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστικά, καθώς ο βασικός κανόνας που θα βοηθούσε κατά 

πάρα πολύ την χώρα μας (αυτός της επιστροφής στην Τουρκία όλων των παράτυπων 

μεταναστών) δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ούτε για μία περίπτωση. Αντίθετα, οι 

καθημερινές αυξήσεις των εισροών στην Ελλάδα υποδεικνύουν την πιθανή 

επανάληψη των όσων συνέβησαν το Φθινόπωρο του 2015. Είναι απαραίτητο να τεθεί 

σε εφαρμογή αυτή η Συμφωνία και αποφευχθεί η όποια ρήξη σχέσεων μεταξύ 

Ελλάδας-Τουρκίας ή και Ε.Ε-Τουρκίας για την ομαλή διαχείριση του ζητήματος και 

φυσικά την διατήρηση της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ειρήνης των 

χωρών.   
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Από τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, τα οποία δόθηκαν σε ειδικούς (οι 

οποίοι εργάζονται στον τομέα του προσφυγικού) και σε πολίτες των δύο μεγάλων 

πόλεων της Ελλάδας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), συμπεραίνουμε καταρχήν ότι το 

σύνολο του δείγματος ήταν ικανοποιητικά ενημερωμένο για το παρόν ζήτημα. 

Υπήρξε μία δυσαρέσκεια των συμμετεχόντων αναφορικά με την χρηματοδότηση που 

παρέχει η Ε.Ε στην Ελλάδα προκειμένου να διαχειριστεί τις μαζικές εισροές, αλλά 

και στην γενικότερη βοήθεια που παρέχεται στην χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, 

θεωρείται απαραίτητο να βοηθηθεί η χώρα μας αφενός από προσωπικό που θα 

βοηθήσει στην καλύτερη φύλαξη της χώρας αλλά και την καλύτερη και πιο 

αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος, και αφετέρου να υπάρξει επαρκέστερη 

χρηματοδότηση για την δημιουργία καταλληλότερων υποδομών για τους πρόσφυγες 

και την άμεση επάνδρωση του συστήματος.  

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πληθυσμιακά και γεωγραφικά μικρή χώρα, η 

οποία πάσχει από οικονομική κρίση αυτή την περίοδο, διαχειρίζεται μεγάλο 

πληθυσμό προσφύγων ο οποίος αυξάνεται καθημερινά και δυστυχώς δεν προβλέπεται 

να μειωθεί αυτό, καθώς έως σήμερα η Σύμβαση Ε.Ε-Τουρκίας δεν έχει τεθεί σε 

εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν επίσης, την διαφωνία τους με την λειτουργία 

των Κέντρων Υποδοχής στα ελληνικά νησιά και κατέστησαν φανερό ότι θεωρούν 

πως η λειτουργία των hot spots πρέπει να είναι στην Τουρκία. Ταυτόχρονα, 

εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με την είσοδο τρομοκρατών στην Ελλάδα 

χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα με τους πρόσφυγες και χρησιμοποιώντας την χώρα 

μας για παράνομες ενέργειες και άλλα τρομοκρατικά εγχειρήματα.  

Η γενικότερη αντιμετώπιση προς τους ίδιους τους πρόσφυγες φάνηκε να είναι θετική, 

συμπονετική, με κατανόηση και χωρίς δείγματα φόβου ή ρατσισμού απέναντι τους. 

Αντίθετα, διαφωνούν κάθετα με την επαναπροώθηση των προσφύγων στις χώρες 

τους, καθώς αντιλαμβάνονται ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ζωή τους. 

Σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης που έχουν ληφθεί έως τώρα υπήρξε σημαντική 

διαφωνία των ερωτηθέντων, κάτι το οποίο παραπέμπει στην δυσαρέσκεια του κόσμου 

προς την κυβέρνηση και τους τρόπους που έχει επιλέξει να διαχειριστεί και να 

αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Ο στόχος της διεξαγωγής των συνεντεύξεων ήταν να κατανοήσουμε τις εμπειρίες, τα 

βιώματα, τον τρόπο σκέψης, τα μελλοντικά πλάνα και γενικότερα τι σκοπεύουν να 
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κάνουν στο μέλλον οι πρόσφυγες. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην κατανόηση της 

στάσης τους απέναντι στην χώρα μας αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι ο 

στόχος αυτός επετεύχθη, καθώς ο καθένας από τους συμμετέχοντες διηγήθηκε την 

ιστορία του και ήταν όλες ξεχωριστές, μοναδικές και πολύ ενδιαφέρουσες. Η επιλογή 

των συνεντεύξεων μας βοήθησε να δούμε σε μεγαλύτερο βάθος το προσφυγικό 

ζήτημα καθώς επίσης αντλήθηκε γνώση πάνω σε κάτι τόσο εξειδικευμένο.  

Οι πρόσφυγες εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους απέναντι στην Ευρώπη και τους 

νόμους που έχει θεσπίσει. Πιστεύουν ότι ζουν κάτω από αντίξοες και απάνθρωπες 

συνθήκες, χωρίς κάποια προοπτική να αλλάξει σύντομα αυτό. Οι εντυπώσεις τους 

από την Ελλάδα, είναι αρκετά θετικές καθώς κατανοούν ότι η χώρα μας δεν διαθέτει 

τα κατάλληλα μέσα και οικονομικούς πόρους ώστε να μπορέσει να τους διαχειριστεί 

διαφορετικά. Εξέφρασαν ευγνωμοσύνη προς το ελληνικό κράτος και τους Έλληνες 

πολίτες. Αντίθετα, θεωρούν παράλογη την αντιμετώπιση των υπόλοιπων κρατών-

μελών της Ε.Ε. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν 

στην Ελλάδα για να προχωρήσουν στη συνέχεια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι 

την υπογραφή της συνθήκης μεταξύ της Ε.Ε και της Τουρκίας περίμεναν στα σύνορα, 

μέρα με τη μέρα τη σειρά τους για να φύγουν. Από τις 20 Μαρτίου 2016 και έπειτα, 

όπως καταλάβαμε και από την βιβλιογραφική επισκόπηση, αυτό έχει αλλάξει και 

αυτοί οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα χωρίς να γνωρίζουν πότε και εάν 

τελικά θα καταφέρουν να φύγουν. 

Αναφορικά με την είσοδο τρομοκρατών μαζί με τους πρόσφυγες έχουμε ήδη 

αναφέρει ότι οι Έλληνες πολίτες είναι κάτι το οποίο φοβούνται. Οι πρόσφυγες από 

την πλευρά τους, δήλωσαν ότι και στην περίπτωση που η Ελλάδα χρησιμοποιηθεί 

από τους τρομοκράτες ως χώρα εισόδου, δεν πρόκειται να μείνουν για πολύ εδώ. 

Σχετικά με τους νόμους που έχουν θεσπιστεί έως τώρα κατανοούμε ότι από όλες τις 

πλευρές των συμμετεχόντων αλλά και της βιβλιογραφίας η μέχρι τώρα διαχείριση του 

ζητήματος είναι πολύ προβληματική. Επιπλέον το θέμα της παράνομης διακίνησης 

των μεταναστών, μελετώντας την βιβλιογραφία και αναλύοντας τις απόψεις των 

προσφύγων συμπεραίνουμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής, πρώτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια από την Ελλάδα και την 

Τουρκία και το βασικότερο, από όλους μαζί σε συνεργασία. Η παράνομη διακίνηση 

μεταναστών και προσφύγων πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ρίζα της, δηλαδή από 

την Τουρκία όπου είναι και ο τόπος που υλοποιούνται αυτού του είδους οι 
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επιχειρήσεις και αυτό επειδή εάν τελικά καταφέρουν να εισέλθουν στην Ελλάδα είναι 

πλέον αργά για οποιαδήποτε δράση, καθώς πλέον είναι αιτούντες Άσυλο. 

Σχετικά με τους ήδη υπάρχοντες πρόσφυγες στην Ελλάδα, θεωρείται απαραίτητο, 

κυρίως με τον επερχόμενο χειμώνα, να δημιουργηθούν δομές φιλοξενίας με τις 

κατάλληλες υποδομές. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε το 2015 στο χωριό της 

Ειδομένης ήταν απάνθρωπη και με συνεχόμενες ενστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας 

του Ο.Η.Ε. Μια πιθανή λύση, είναι η εξολοκλήρου ανάληψη της διοίκησης του 

προσφυγικού ζητήματος από το ελληνικό κράτος. Τις περισσότερες ευθύνες και 

τεράστια ποσά επιχορηγήσεων από ευρωπαϊκούς φορείς αναλαμβάνουν έως τώρα, σε 

συνεργασία με το κράτος, οι Μ.Κ.Ο της Ελλάδας και του εξωτερικού. Εάν ήταν 

εξολοκλήρου ένας ο υπεύθυνος, ίσως να διευκολυνόταν και να διεκπεραιωνόταν 

γρηγορότερα. Μία πρόταση είναι η άμεση επάνδρωση της Υπηρεσίας Ασύλου με 

ικανούς επιστήμονες ώστε να είναι πιο ξεκάθαρος ο ρόλος του υπεύθυνου και 

ταυτόχρονα αυτού που οφείλει να φέρει εις πέρας αυτό το έργο. 

Η αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος πρέπει να είναι πολυεπίπεδη και 

πολύπλευρη, καθώς είναι αναγκαίο να αντικρύσουμε όλες τις όψεις του φαινομένου. 

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε πρέπει να δημιουργήσουν καμπάνιες ενημέρωσης για την 

επικινδυνότητα των ταξιδιών μέσω θάλασσας και ταυτόχρονα την ανάπτυξη 

ασφαλών δρόμων προς την Ευρώπη. Οι πρώτες χώρες υποδοχής επιβάλλεται να 

δημιουργήσουν συστήματα έκτακτης ανάγκης για την άμεση καταγραφή προσφύγων 

και εξέταση των αιτημάτων τους ώστε να επισπευστεί η διαδικασία και να μειωθεί 

στο ελάχιστο η ταλαιπωρία των ίδιων των προσφύγων. Ταυτόχρονα είναι αναγκαία η 

δημιουργία υποδομών προσωρινής φιλοξενίας για τους πρόσφυγες σε ανθρώπινες 

συνθήκες, καθώς ο χειμώνας που πέρασε στα σύνορα και το Αιγαίο ήταν πολύ 

δύσκολος και σε περίπτωση επανάληψης αυτού θα ήταν λογικό και αναμενόμενο να 

δημιουργηθούν καταστάσεις κρίσης και αύξηση των φαινομένων κοινωνικής 

παθογένειας. 

 

10.01 Επίλογος 
 

Η Ελλάδα είναι μία χώρα που η ιστορία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 

μετανάστευση. Κάθε χώρα έχει την δική της παράδοση και ιστορία όσον αφορά στη 
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μετανάστευση και στις πληθυσμιακές μετακινήσεις γενικότερα. Με έναν δικό της 

τρόπο, η κάθε χώρα διαχειρίζεται το δύσκολο θέμα των πληθυσμιακών μετακινήσεων 

και ισορροπιών. Αυτοί που εισπράττουν τα αποτελέσματα μιας μεταναστευτικής 

κίνησης είναι πρώτα οι πολίτες που παραμένουν στην κοινωνία τους, είτε ως 

εναπομείναντες αυτών που έφυγαν είτε ως αποδέκτες αυτών που έρχονται. Σε κάθε 

περίπτωση, η μετανάστευση αποτελεί συστατικό στοιχείο των κοινωνιών μας και 

έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες κοινωνικής μεταβολής (Μπάγκαβος Χ. 

και Παπαδοπούλου Δ. 2003). 
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